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LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R. >

Expresie a preocupării consecvente pe care o manifestă partidului, personal ____ ___Nicolae Ceaușescu, față de modul in care sint traduse în viață programele de dezvoltare economico-socială, obiectivele și sarcinile stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. s-a înscris drept un nou moment semnificativ în desfășurarea neîntreruptului dialog cu toti cei ce participă la producția de bunuri materiale.Cu nedezmințita exigență pe care o dovedesc comuniștii în toate împrejurările vieții, și cu acest prilej au fost analizate, în spirit critic și autocritic, neajunsurile care s-au manifestat în primele două luni din acest an în unele sectoare ale economiei, au fost stabilite măsurile necesare pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe luna martie, pe trimestrul I și pe întregul an, au fost abordate probleme esențiale care privesc buna desfășurare a activității productive în diverse ramuri și sectoare ale economiei.întreg cuprinsul expunerii făcute cu acest prilej de secretarul general al partidului, model de analiză științifică, realistă, pătrunsă de înalt spirit revoluționar, patriotic față de mersul construcției socialiste în patria noastră, este net străbătut de ideea întăririi disciplinei de plan. Această idee se degajă cu deosebită pregnanță deopotrivă din remarcile critice pe care secretarul general al partidului le face la adresa acelor ramuri și sectoare ale economiei în care realizarea (jianului nu s-a desfășurat pină acum cu cele mai bune rezultate, pe măsura condițiilor create, cit și din orientările și sarcinile formulate pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități în perioada următoare. Tuturor colectivelor de oameni ai muncii din economie li se cere să manifeste o maximă preocupare pentru îndeplinirea prevederilor planului, la toți

conducerea tovarășul ce înseamnă, în instanță, afirmarea unei discipline a muncii, a unei desfășurate sub semnul orga- științifice. la cel mai înalt
indicatorii, ceea ultimă înalte munci nizării . nivel al randamentului și eficienței.Iar cînd partidul cere colectivelor de muncă disciplină exemplară în realizarea planului, el are, înainte de toate. în vedere realizarea producției fizice, la toate sortimentele. Secretarul general al partidului atrăgea atenția că orice altă inter

Nicolae Ceaușescu atunci cind a evocat unele greutăți survenite în primele două luni din acest an în buna aprovizionare tehnico-materia- lă. ca rezultat al nerealizării in cadrul acelorași centrale, cîteodată, sau în generai in cadrul industriei orizontale a diferitelor materiale și sortimente. Pentru evitarea unor asemenea situații este necesar ca in fiecare unitate, in fiecare sector planul la producția fizică să fie realizat ritmic și integral. Aceasta
DISCIPLINA DE PLAN

DISCIPLINA MUNCII
pretare sau deplasarea eforturilor în direcția obținerii unor ducții glijînd .............................vederile contractuale, trebuie considerate ca o încălcare a legilor, a planului. O autentică disciplină de plan impune îndeplinirea prevederilor stabilite la toate sortimentele, potrivit contractelor încheiate. De ce trebuie înțeleasă astfel realizarea producției fizice ? Pentru simplul motiv că în angrenajul complex al- economiei noastre, fiecare produs, fiecare sortiment are un ■ rol bine determinat în desfășurarea reproducției lărgite. Orice nerealizare, oricît de mică. generează neajunsuri in lanț, perturbări ce in anumite condiții capătă proporțiile unor avalanșe, antrenînd după ele nerealizarea planului într-o serie de întreprinderi. Tocmai o asemenea consecință evidență tovarășul

direcția obținerii unor pro- valorice compensatorii, ne- sortimentele, implicit pre- asigură nu numai îndeplinirea tuturor celorlalți indicatori in fiecare întreprindere, ci și buna aprovizionare tehnico-materială, respectarea contractelor de cooperare intre unități și deci desfășurarea normală a activității pe ansamblul economiei.în plus, și acesta-i lucrul cel mai important din punctul de. vedere al finalității realizării integrale a planului la producția fizică, se asigură baza materială ' pentru realizarea exportului, activitate pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu' a definit-o ca preocuparea prioritară principală în fiecare întreprindere, în fiecare centrală. In această privință, disciplina de plan presupune deopotrivă obligativitatea ca realizarea produselor destinate exportului să se desfășoare' la un înalt nivel calitativ și de eficiență, asiguri n- du-se livrarea și încasarea la timp a contravalorii lor. în acest sens, s-a

stabilit ca încă din această lună să se producă o schimbare fundamentală in activitatea tuturor unităților, astfel incit să se realizeze în întregime prevederile planului de export, atit pe relația cliring țări socialiste, cit și pe devize convertibile.Tot despre întronarea unei înalte discipline de plan este vorba și atunci cind colectivelor de oameni ai muncii li se cere să asigure respectarea consumurilor normate de materii prime, materiale, energie și combustibil. Dacă în primele două luni din acest an unele întreprinderi nu au reușit să realizeze producția fizică planificată rează și faptului că au fost depășite materii prime, materiale, energie și combustibil, că s-a folosit pentru realizarea fiecărei unități de produs mai mult decit era prevăzut prin normative. O asemenea situație a generat risipă de mijloace materiale, perturbind desfășurarea normală a aprovizionării tehnico-materiale. Dez- voltînd pe larg această idee, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „in conformitate cu normele de consum, avem asigurată in întregime baza energetică și de materii prime, dar nu putem să admitem încălcarea normelor de consum, risipa, în nici un domeniu de activitate".Desigur, respectarea disciplinei de plan vizează aspecte diferențiate de la un sector la altul al economiei. Cînd este vorba de ramura construcțiilor, bunăoară, alături de cerința încadrării în consumurile normate, cu deosebită acuitate se pune problema punerii în funcțiune la timp, la termenele planificate, a investițiilor — atit industriale, cit și agricole sau sociale. Mai mult poate decît in alte sectoare, in domeniul construcțiilor disciplina de plan vizează finalitatea actului productiv. Aici nu poate fi vorba de semifa-

Arhitecturâ modernă in municipiul Satu Mare Foto : S. Cristian
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aceasta se dato-consumurile normate de

Ioan ERHAN

între problemele de cea mai mare însemnătate pentru acest an, pentru anul viitor, pentru deceniul ce va încheia actualul secol, probleme pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a a- nalizat in profunzime in cuvintarea la Consfătuirea de lucru din 2—3 martie a.c.. in prim-plan se situează modernizarea producției și perfecționarea organizării muncii. A fost subliniat faptul că pentru economia românească nu există, in prezent, problemă mai importantă decit aceasta. Conducătorul partidului și statului a precizat: „Trebuie să trecem cu toată fermitatea și hotărirea la înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii".Este limpede că în acest proces de anvergură națională își află izvorul cele mai importante soluții atit pentru problemele calității produselor și productivității muncii, cit și pentru acelea care privesc și cheltuielile materiale. și consumurile energetice, și rentabilitatea. Progresul multilateral al patriei, in prezent și în perspectivă, depinde in mod fundamental de felul in care se îndeplinesc programele de modernizare și organizare în domeniul producției, al muncii.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, acest proces este departe de a se limita la activizarea cîtorva inventatori dintr-o intreprindere său alta ori de a perfecționa citeva mașini, cîteva tehnologii. Acest proces presupune schimbarea radicală a modului de a munci, de a gîndi la nivelul tuturor colectivelor muncitorești, al întregii econo-(Continuare in pag. a

în oglinda portului Constanța BUCUREȘTI :

Șl PULSUL180 de curse, pină în cele mai îndepărtate puncte ale globului, înseamnă că noțiunea de performanță merită să fie așezată pe frontispiciul acestei nave fabricate în România".„RORO Baziaș IV" era una dintre navele care în zilele începutului de martie se pregătea să ducă spre lume mesajele priceperii și hărniciei românilor. Alături de ea, alte 28 de nave de tonaj mediu și mare se aflau acostate la danele de încărcare ale portului Constanța, pentru a li se așeza în cale produse chimice, produse ale industriei metalurgice, mașini, utilaje și agregate, produse ale industriei lemnului, materiale de construcție.

ECONOMIEI

• După 180 de drumuri pe mările și oceanele lumii, nava 
„Baziaș IV" este încă tinără • întreprinderile portului în 
legătură directă cu ministerele • Ce semnificație are afirma
ția : „marfa poate fi livrată in port" • Cîteva explicații aștep
tate ale unei practici prin care se ignoră legea • Gindurilor 
despre modernizare le-ar sta mai bine așezate la temelia 

faptelor

Producție suplimentarăColectivele de oameni ai muncii din Capitală acordă o ătentie deosebită îndeplinirii exemplare a planului la producția fizică si la export pe luna martie. Ca urmare a pregătirii judicioase a producției și a muncii, a aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale, introducerii unor noi tehnologii de înaltă productivitate. întăririi asistentei tehnice in vederea executării unor produse de înaltă calitate, competitive pe piața externă, peste 250 unități economice din Capitală și-au îndeplinit si depășit sarcinile Planificate pe prima decadă a lunii

cu consumuri redusemartie. Astfel, au fost livrate economiei naționale și la export o gamă largă de produse electronice și de automatizare, utilaje energetice. motoare, pompe, materiale de construcții, mobilier. încălțăminte. Demn de ; subliniat este faptul:că aceste rezultate au fost obținute, în special, pe seama creșterii productivității muncii. în condițiile in care unitățile Capitalei au economisit. in perioada care a trecut din acest an. peste 21 000 MWh energie electrică, peste 8 000 tone combustibil convențional si peste 1 000 tone metal. (Gheorghe Ioniță).

comandă. Aca- care în cu-

EXIGENTELELa Constanța, marea își tălăzuiește gindurile. Așa ar spune un romantic întîmplat în zilele acestui început de primăvară grăbită pe țărmurile Mării Negre. Și. de ce nu. așa ar putea spune mulți, dacă nu chiar toți oamenii care poartă înspre orizonturile lumii gindurile și faptele de muncă ale țării. Marea, marea cea nesfîrșită, duce și aduce înspre și dinspre cuprinsul ei gînduri de bine, ginduri de muncă, gînduri de împlinire pentru țară.îl ascultam în acest început de martie vorbind despre mare, vorbind despre oamenii ei pe un tînăr „lup de mare". Este comandantul navei „Baziaș IV", Constantin Vasil eseu. Are 39 de ani și vorbește despre mare, despre capcanele mărilor și oceanelor lumii cu un aer detașat'. Ascultindu-1 ore in șir ai impresia că mai mult repovestește decît descrie cu lux de a- mănunte fapte trăite de el alături de echipajul pe care-1să, soția și o fetiță, rind, la 25 martie, va împlini 13 ani. Aflind vîrsta fetiței rostim, aproape instantaneu : „Nu sînteți superstițios, nu vă este... teamă de cifra 13 Răspunsul vine liniștitor : „Nu. nu sint superstițios. Iar cifra 13 mi-a adus numai... noroc ! M-am născut la 13 februarie, acum de 3 ori 13 ani, iar in fiecare zi de 13 ale fiecărei luni am avut cele mai liniștite întinderi de apă. în citeva zile termin încărcarea navei. îneît la 13 martie mă voi afla din nou in largul oceanului planetar. în aceste zile, abia Întorși din nordul Europei, încărcăm mărfuri pentru Turcia și Egipt, pe care sperăm să le transportăm în' cele mai bune condiții la destinație". „Doar sperați ?“. „Da, deși sîntem siguri de reușită, știind bine secretele navigației pe acest drum, ne mulțumim să spunem că sperăm. Mă aflu la comanda unei nave de tip -RORO». fabricată în România, la Galați ; o navă pe care, fără să exagerez, cred că și-ar dori să o comande oricare «lup de mare» din lume. De aproape patru ani am tăiat în lung și-n lat oceanul planetar cu «Baziaș IV», navigind sub pavilion românesc, fără să am vreodată cea mai mică îndoială privind siguranța navigației. Iar dacă acest lucru pot să-I afirm după aproape

Din alte 14 nave se descărnau materii prime și materiale destinate prelucrării complexe în instalații din siderurgie. petrochimie, construcțiile de mașini, industria ușoară. Portul Constanța. cu brațele larg deschise spre mare, cu privirea spre lume, se întinde ca un uriaș plămin al economiei, oricind în măsură să dea seamă despre starea de sănătate a producției materiale a țării.Ce este, de fapt, portul Constanța ? Am notat la comitetul județean de partid o opinie pe cit de limpede, pe atit de surprinzătoare. Marea majoritate a oamenilor nu cunosc aproape nimic din intimitatea, din complexitatea problemelor unui port cum este acesta. Cei mai mulți cred, pur șl simplu, că aici se încarcă mărfuri destinate exportului sau altele se descarcă și se trimit în țară, iar acest întreg proces — numai aparent simplu — se desfășoară fără dificultate, sub „bagheta" organizatorică exclusivă a comandamentului unic al portului și a comandantului său. în consecință, dacă apar disfuncționări. ne- sincronizări în procesul de expediere sau descărcare a mărfurilor, unii au tendința de a pune totul pe seama neajunsurilor în munca acestor factori de conducere. De asemenea, ani în șir. în rîndul anumitor cadre de conducere din ministere, centrale și

întreprinderi s-a vehiculat ideea — care pe alocuri mai persistă în gîndirea unora, care se decid mai greu să vină și să vadă cu ochii lor situația concretă — 6ă în port este dezordine, că fiecare face ce vrea. Toate, opinii strimbe, total străine de ce se întîmplă cu adevărat în acest uriaș ; furnicar productiv care este portul.Am străbătut în lung și-n lat danele, magaziile, trecînd pe la modernele instalații de manevrare a încărcăturilor. tocmai pentru a vedea chipul adevărat al portului, poarta țării spre lume. „Capătă o însemnătate cardinală orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor făcute în port, orientări care au vtzat, deopotrivă. organizarea activității de aici, dotarea cu utilaje moderne, cit și efectuarea unor ample lucrări de investiții de extindere, astfel îneît. în perspectiva imedia-, tă. să devină unuldin porturile importante ale lumii — ne spune Teofil Pop, comandantul unic al portului Constanța. Orientare care a și prins contur concret. Și astfel, in imaginea de azi și de miine a portului avem o dovadă indubitabilă a capacității, a forței economiei noastre, o expresie a mîndriei patriotice de a ne ști în ierarhia marilor unități portuare de pe mapamond".In carnetul de reporter se adună, rind pe rind, date, fapte, cifre. Reținem. bunăoară, că principalele ministere economice au aici repartizate dane și suprafețe de depozitare, activitatea fiind desfășurată de întreprinderi de exploatare portuară proprii. cum sînt cele pentru metalurgie, chimie, construcțiile dustria lemnului și a construcții ș.a. Toate, ordine a ministerelor tru expedierea sau descărcarea unor mărfuri diverse funcționează și o întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. minister care a înființat aici o direcție de cale ferată cu statut de regională. Tot aici își au

de mașini, in- materialelor de în directa sub- de resort. Pen-

Corneliu CARLAN 
Lucian CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

O poartă mare de lemn sculptată in fata căreia, oricum, te oprești: măcar pentru o clipă. Porțile se deschid larg și. în grădină, printre copaci, printre case țărănești descoperi, gospodărește aranjate, grape, tăvăluguri. ■ pluguri de tot felul. batoze, locomotive... Este ca o lecție deschisă despre' istoria meșteșugului agricol la Cernat. Este o prelegere fără vorbe despre meseriile și iscusința oamenilor de cind lumea de prin aceste părți — și sculptură în lemn, și țesut. și tors. Este precum o invitație către toți cei ce zăbovesc citeva minute să mediteze si să compare cum și-au lucrat, cum și-au gospodărit, cum și-au îngrijit pămintul oamenii de-a lungul vremii. Se opresc vizitatori ocazionali. se opresc grupuri de turiști. Dar. mai copiii de elevi din faimoasa comună Cernat. județul Covasna, de prin împrejurimi, care intr-adevăr vin aici să învețe lecția pămîntu- lui, lecția despre dragostea pentru pămint. Aici, pe pridvorul caselor de sute de ani. aici, printre porțile de lemn dibaci

ales.toate vîrstele.

sculptate, printre grape și tăvăluguri — acum, piese rare de muzeu. „Așa este — ne continuă gîndul. parcă. prof. Iacob Elisabeta. Copiii noștri invată să iubească pămintul. să-l respecte, să știe să-1 chibzu- iască în fiecare anotimp. să-1 lucreze; Este adevărat, avem loturi experi-

mii naționale. Modernizarea este gin- dită ca un proces de mare amploare, continuu deschis înnoirilor, perfecționărilor. Un proces în care muncitorii, inginerii, economiștii, toți oamenii muncii să-și asume răspunderea unor opțiuni la nivelul cerințelor timpului prezent și să dobindească voința de a le înfăptui.Problema opțiunilor este de o mare însemnătate. A vrea mult are o importanță deosebită. Este prima condiție pentru a realiza mult. Este greu de conceput că cine vrea puțin va realiza mult. în orice domeniu de activitate, cine se așază cu modestie la masa lui de lucru va avea și rezultate modeste. Dacă modestia, ca mod de comportament, constituie o valoare morală demnă de respect, nu înseamnă că ea trebuie să fie o opreliște in calea cutezanței gindului, a năzuinței și a voinței de mai bine.Dar nu se pune punct aici. Pentru că mai trebuie să fie indeplinită încă o condiție — de cea mai mare importanță. Trebuie să fie ridicată și competența la înălțimea opțiunilor. Este absolut necesar, pentru oricare colectiv de muncă, să vrea mult, dar i se cere fiecărui colectiv să-și scruteze cu exigență potențialul pentru a realiza cit mai mult. Să-și formeze oameni competenți, oameni pregătiți din toate punctele de vedere, și profesional, și politic, și moral. Să valorifice pe deplin resursele de competență, de responsabilitate, de inițiativă și angajament, de creativitate de care dispune.Acesta este sensul Îndemnului tovarășului Nicolae Ceaușescu privind trecerea cu toată fermitatea și hotărirea Ia înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției. Dar. așa cum a subliniat secretarul general al partidului, in unele colective de muncă, in unele sectoare se manifestă o poziție refractară, conservatoare față de nou. Apar tendințe de aut.oliniștire, de mulțumire, cu ceea ce s-a realizat pină în prezent. Viața insă nu stă in loc.’ Ea merge înainte, se înnoiește fără încetare. în etapa noii revoluții

tehnico-științifice, a noii revoluții agrare, a revoluției pentru progresul multilateral al întregii noastre societăți socialiste, în orice domeniu de activitate nu este de conceput extrapolarea rezultatelor actuale, a tendințelor actuale. înnoirea reprezintă modul suprem de anticipare a viitorului. Azi se impune o nouă măsură a efortului colectiv și a celui individual. Oricît de complicat, de complex și de greu ar fi drumul spre nou, este absolut necesar ca el să fie parcurs.în cuvintarea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la rolul muncii de înaltă calitate ca factor activ de schimbare, de înnoire. Ca factor revoluționar in măsură să prefigureze o realitate economică și socială nouă, să confere societății valori superioare, să contribuie la făurirea unui: mod înaintat de gindi- re și acțiune, individuală și colectivă. în documentul programatic la care ne referim, problemele calității sint analizate dialectic, intr-o imagine dinamică, integrată activ în mișcarea de înnoire a întregii noastre societăți. Spiritul creator este înfățișat, cu deosebire, drept condiție și emblemă a noii calități a muncii, a vieții.Dintotdeauna, în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, a munci mai mult s-a împletit în mod firesc și necesar cu a munci mai bine. Era nevoie de mai multe întreprinderi industriale, in toate județele țării, de mai mult oțel, de mai multe mașini-unelte, de tot mai multe produse, in toate domeniile de activitate. Marea operă a industrializării țării, a dezvoltării întregii economii naționale a situat în prim-plan cerința creșterii extensive. Dar și in această ecuație a dezvoltării extensive. predominantă pină în pragul anilor ’80, cantitatea era totdeauna conjugată cu esența ei : calitatea.
Adrian VAS ILESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

CONȘTIINȚA DE SINE
- 3Credem că nici o literatură puternică și sănătoasă, capabilă să determine spiritul unui popor, nu poate exista decit determinată ea însăși la rîndul ei de spiritul acelui popor, întemeiată adecă pe baza largă a geniului național. Aceasta nu e adevărată numai pentru literat, ci se aplică tot atit de bine Ia legiuitor, la istoric. la omul politic". Este tui fragment din gîndirea sclipitoare și unitară a geniului nostru național,: Mihai Emi- nescu, fragment din recenzia „Novele din popor", apărută în „Timpul" din anul 1882, luna martie, cînd Poetul analizează cartea lui loan Slavici și își reafirmă ideile despre cultură și artă, desfășurind din nucleul recenziei mai multe cercuri de idei strălucitoare, pină a devenit pamflet împotriva celor ce pierd legătura cu pămintul natal și nu au tăria de a fi credincioși caracterului propriu al poporului. Ceea ce Marx numea „misterul profan al creației" este proprietatea demiurgă a omului de afirmare într-un cimp nelimitat liber și demn al propriei creații umane, înăl- țînd un cosmos clădit pe cosmosul natural. Istoric, social al pămîntulu! natal, așa cum planetar strălucește cosmosul conștiinței geniului nostru național, care. în alt articol, afirma cu modestie „geniile în artă se nasc

ne explică Nagyolah Dezsd, primarul comunei — care să nu fie implicată in tot ce s-a realizat în ultimii ani aici, in agricultură.Avem un S.M.A. bine dotat. o asociație economică intercooperațistă pentru creșterea și îngrășarea porcilor (cu 16 000 de capete rulaj anual), o fermă
• reportaje • însemnări •mentale, mergem în toate campaniile agricole, cînd sintem solicitați: la culesul cartofilor, al sfeclei de zahăr. Dar aici, la muzeul etnografic, intrăm în istorie și practic tinerele vlăstare învață cum au muncit bunicii Si lor. Trebuie să țuiască ce s-a decenii șă fieei. la rindul lor. vor duce mai departe faima nei“.Comuna Cernat. Covasna. Exact in depresiunii Tîrgului Secuiesc, la doi pași de Munții Bodocului.practic nici o familie

străbunicii știe să pre- cucerit in convinși căcomu-județul inima„Nu există

I.A.S., cooperativa de producție. achiziții si desfacere a mărfurilor care a realizat în 1988 o producție în valoare de 1 600 000 de lei. Dar mindria noastră este bineînțeles cooperativa noastră agricolă cu cele 6 ferme ale ei, care este printre primele în județ și despre care orice am vorbi tot la bogăția ei de prima vom reveni : cultura tofului. Sîntem cea mare unitate din țară ducătoare de cartofi ha de cartofi, dintre750 ha pentru sămînță), planul nostru pe 1989 fiind de 33 200 kg la hectar

linie car- mai pro-(900 care

1

Cine nu cunoaște noastre: Ostara. _______Super. Semenic. Eba. Ar- detta. în doar 6 ani. suprafața cultivată a crescut cu 650 ha. iar producția medie, față de acum 20 de ani, a crescut de 4 ori... Pentru noi cartoful este exact ca griul pentru Bărăgan ! Pîineâ noastră, averea noastră, bogăția noastră. Și dacă in ultimii ani am ridicat 36 de apartamente și spatii comerciale și s-au construit zeci de locuințe trainice, iar acum -ne gîndim la dublarea rețelei de apă potabilă, la diversificarea rețelei comerciale, la rezolvarea canalizării — orice rezolvare'trebuie legată de ceea ce noi am reușit să obținem in agricultură, de performantele noastre — de ce să nu le numim așa ? — în cultura sfeclei de zahăr, in cultura cartofului. Vedeți . că tot la această „bogăție" am a- juns ? Așa am învățat cu toții de la părinții noștri : să ne iubim ogorul, să-i dăm ce trebuie și să obti-
Smaranda OTEANU 
Constantin TIMARU

soiurile. Desiree,

(Conțjnuare în pag, a II-a)^

la citeva mii de ani". Pămintul nostru l-a născut.Conștiința de sine este clipa dramatică a cintâririi și cumpănirii intre ceea ce ai primit de la viață, din darnicele izvoare ale geniului unui popor, care, a știut să dăinuie pe acest pămint. și ceea ce datorezi în schimb, dacă natura a fost darnică și ți-a dăruit ființa cu talent și inteligență. Conștiința de sine își trage sevele din pămintul înrădăcinat în milenii și pretinde cumpănirea profilului spiritual și etic al omului, care, de mii de ani. și-a afirmat existența, puterile lăuntrice, in condiții blînde și întim- plări tragice, a păstrat făclia valorilor binelui, frumosului, Adevărurile cunoașterii și moralei omenești ale fiecărui timp. Legătura cu transformările pămîntului, priveliștilor, oamenilor. cu activitatea productivă și cea social-politică nu este numai o condiție externă a creației, ci determinarea ei internă. Realitatea este prea fugarnic obiect al contemplației, mai mult proces istoric, devenire continuă, rezultat al strădaniilor umane în timp, tot mai accelerat în acest secol și mai ales în acest sfirșit de mileniu. Tezaurul cultural al umanității a rezistat din generație în generație. avînd construcția solidă și sensibil văzduh eteric. înălțate din temelia specifică a poporului. Valorile ce poartă pecetea specificului fiecărui colț de pămint pătrund în universalitate. cînd ființa umană este subiect creator de valoare. Transformarea . naturii și societății fiecărei țări, gin- direa ei, sufletul ei interesează și alte popoare. Cunoașterea de sine a omului este un subiect activ, ce participă prin creație originală la unitatea pămîntului și la diversitatea lui ^culturală. Permanenta aspirație la pace a omenirii nu este un apel la conștiințe. Ia cunoașterea de sine a esenței umane ? „Știința fără conștiință este ruina sufletului" — scria Rabelais în zorii epocii moderne. Iradiere spirituală înseamnă nu doar o afirmare fără scop uman, nu numai receptare a valorilor, ci o comunicare între oameni, comunicare ce poate deveni tot mai încărcată de semnificații și pătrunde în modul de existență. în structurile cotidiene.Străvechiul și profundul nostru basm al vieții fără de moarte și tinereții fără bătrînâțe are viziunea veșnicei schimbări, a trecerii și petrecerii lumii, a reînvierii naturii ei. in care omul pururea tînăr. scăldat în geniul neamului, moștenitor al intre- . gului trecut, continuă înscrierea vieții aceluiași pămint strămoșesc bintuit de vremuri. Este o statornicie a vieții și a dorului culegător de lumină ; viziune a materiei și istoriei în eterna lor mișcare și transformare ; privire în profunzime. în esența întregii diversități a lumii, a omului etern pașnic și civilizator. Astăzi, cînd știm că și constelațiile cosmice se formează și dispar după epuizarea energiei lor. înțelegem poate mai bine viziunea senină a românului asupra vieții și morții. înțelegem și puternicul dinamism interior al permanentei lui pu-
Violeta ZAMFIRESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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DE LA COMUNIȘTI LA COMUNIȘTImente, mai mult sau mai puțin festive, oficiale.Forma subiectul ge, în al calitate, cauză au . rect de la sursă, o bună informare 
asupra fenomenelor și problemelor 
fierbinți din economia municipiilor 
respective. în felul acesta ele beneficiază și de șansa de a hotărî — tocmai printr-o bună cunoaștere a realității — și a stabili măsurile politice viabile, care să determine revirimentul așteptat.In sfîrșit, o ultimă idee cu semnificație aparte pe care socotim necesar să o relevăm aici, față în față cu stilul de muncă de partid asupra căruia am stăruit. Este vorba despre modul concret cum se înțe
lege implicarea activității de partid 
în problematica economică majoră. Nu ne aflăm aici în situația unor „preluări de sarcini" și cu atît mai puțin a unui „dispecerat economic". Valoarea crări se realității inițiază adecvate. Ca să nu mai spunem și cit de utilă, de eficientă este această conlucrare. Aceasta cu atît mai mult merită a fi relatată cu cît mai sint lucruri — într-o întreprindere, oraș, județ sau chiar la nivel de ramură — unde opticile rutiniere, locale, departamentale împiedică nu o dată bunul mers al lucrurilor, blochează idei bune, sporesc „producția de birocrație", scurt-circuitează calea spre rezolvarea problemelor.O angajare cu adevărat revoluționară, comunistă, în îndeplinirea îndatoririlor ce revin fiecăruia la locul său de muncă încredințat de societate, cea mai bună demonstrație a gradului de răspundere cu care acționează un om sau altul, o organizație de partid ori un colectiv de oameni ai muncii sînt ilustrate, firesc, de promptitudinea, competența și eficiența cu care se rezolvă problemele ridicate imperativ de realitatea imediată. A găsi și forma, și formula viabilă unor situații ce apar la un moment dat, a adapta tactica și strategia la realitățile vieții, ale producției reprezintă pentru comuniști, pentru fiecare organizație de partid una din condițiile esențiale ale reușitei, ale afirmării tot mai depline a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid.

9De data aceasta Brăila a fost gazda. Mai exact : comitetul municipal de partid. Iar dialogul — inițiat în urmă cu peste șase luni — are loc în fiecare primă decadă a lunii și se ține prin rotație : la Brăila și la Galați. Participanți 7 Primii-secretari de la cele două municipii, secretarii cu problemele economice, secretari de partid ori directori din unitățile industriale ale celor două orașe dunărene care au relații de colaborare și cooperare.Cum se desfășoară aceste lntîlniri de lucru 7Să „decupăm" doar cîteva secvențe de la aceea la care am participat.Nicolae Sptau, prim-secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R., a dat de la început un caracter de lucru tatîinirii amintite : — Avînd tn vedere că sîntem gazde, să vedem ce efect au avut măsurile politice întreprinse pentru a accelera ritmul onorării comenzilor către întreprinderile gălățene cu rare se cooperează. Apoi vom vedea și care sint problemele noastre. Deci s-auzim argumentele.Argumentele sînt înfățișate de secretari de partid, de conducătorii unităților în cauză. Ele numesc stări ie lucruri exacte, avansează soluții concrete, avertizează asupra unor obstacole ce se profilează la orizont. Da, organizațiile de partid au mobilizat potențialul tehnic și iman și restanța de cămăși de cilindri datorate unei întreprinderi gălățene e pe cale de a fi lichidată... Cum stăm cu laminatele pentru lanțurile navale 7 Să socotim după grafic. Și aici s-a discutat cu fiecare comunist din laminorul brăi- lean. S-a făcut cunoscut fiecăruia nsemnătatea acestei comenzi de care depinde livrarea la export a cîtorva nave. Sigur că oamenii s-au arătat -eceptivi, conștienți că printr-un efort in plus se pot respecta termenele strinse, extrem de strînse. Uneori însă se ivesc în aceste dialoguri și obstacole ce par de netrecut. Pre- ■um acea cantitate de oțel invocată. Pentru care există repartiție dar... nu-i oțel. Se discută la telefon, cu centrala în cauză. Și ce n-au rezolvat între ele două... ministere s-a limpezit aici... Apoi combinatul orăilean de prelucrare a lemnului : ce întreprinde, ce se cuvine să mai tacă pentru ca relația de bună colaborare cu o unitate gălățeană să nu sufere 7— Acum cerințele Brăilei, deschide un alt curs al dialogului loan

Caranghel, primul-secretar al Comitetului municipal Galați al P.C.R.Mobilierul pentru un supertrauler construit pe calele brăilene se află pe primul plan. Cit mai întîrzie 7 ieri a intrat diluantul care ținea treaba pe loc. S-au alcătuit echipe speciale de acțiune. In cîteva zile se vor livra majoritatea reperelor. Se dau termene și pentru celelalte repere care fac obiectul discuției. Simt angajate răspunderi. Dialogul este principial, tovărășesc, constructiv, eficient. Nici o parte nu arată cu degetul către cealaltă. Asta nu înseamnă că nu se spun lucrurilor pe nume. Aici, orice încercare de justificare nu are absolut nici o „spe-

C.C. al P.C.R. : „Este necesar să se înțeleagă bine că fiecare în domeniul său de activitate are obligația și răspunderea în fața poporului, a partidului — forța politică conducătoare a națiunii noastre — să acționeze cu întreaga răspundere pentru realizarea obiectivelor stabilite I Trebuie să introducem un spirit nou, științific, revoluționar, de răspundere în întreaga activitate de organizare și modernizare, de dezvoltare economico-socială a patriei".Adecvarea stilului și metodelor muncii de partid, în orice etapă a construcției socialiste, răspunde tocmai acestor cerințe imperative. Formula la care au făcut apel cele două

de dialog care constituie acestor rînduri se distin- doilea rînd, și printr-o altă Organizațiile de partid în permanent „în mină", di-

EXEMPLUL CONVINGĂTOR 
POARTĂ HAINE DE LUCRU

ranță de viață". Primează căutarea, avansarea unor soluții viabile. Spiritul întrajutorării. Judecata matură a realității și, ta funcție de a- ceasta, stabilirea de măsuri politice, organizatorice care să determine rezolvarea problemelor ce apar, care se ridică in prim-planul activității de partid în domeniul economiei. La un moment dat s-a evocat drept obstacol lipsa unor blumuri de oțel :— Să ne unim forțele, se propune. Să apelăm și la sprijinul ministerului, dar să mergem și la Hunedoara. Să discutăm cu oțelarii, de la comuniști la comuniști. Nu se poate să nu găsim soluția.De la comuniști la comuniști IDe la organizație de partid la organizație de partid !In fond, acesta este axul dialogului Brăila — Galați. Formă a activității de partid promovate de chiar realitatea imediată. A căuta mereu metoda potrivită, a stărui cu răspundere pentru a afla soluții eficiente la tot ceea ce viața pune în fața comuniștilor — iată una din Îndatoririle în afirmarea continuă a rolului conducător al partidului ta toate compartimentele de creație materială și spirituală.Sînt idei relevate din nou, deosebită pregnanță, de cătrevarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta consfătuire de lucru de la
cu to-

comitete municipale de partid, amintite în rindurile de față, este una de partid și se înscrie pe linia efortului de a pune în mișcare resursele politice, organizatorice potrivite rezolvării situațiilor ivite la un moment dat, într-un domeniu sau altul.Dar succesivele lntîlniri de lucru inițiate de către cele două puternice organizații de partid oferă posibilitatea extragerii și a altor semnificații importante. Una dintre a- cestea este aceea că afirmarea răs
punderii pentru realizarea întocmai 
a obiectivelor economice este gîndită 
in relație directă cu acțiunea politi
că și organizatorică menită să pună în mișcare potențialul tehnic și uman, să înlăture obstacolele. Această atitudine activă, care își propune să rezolve și nu să... justifice, este opusă stării de espectativă care mai persistă ta unele locuri. Prin asemenea abordări concrete, revoluționare ale problemelor, prin dialogul activ, creator se acționează în fapt împotriva practicilor nocive de tărăgănare a soluționării lucrurilor, de aminare a acestora, de așteptare a unor prilejuri deosebite — plenare, adunări generale, consfătuiri etc, — unde să se „ridice" problemele. Probleme care nu suportă această „tactică" a temporizării, care se cer a fi rezolvate cu promptitudine, temeinic atunci cînd se ivesc și nu... contabilizate pentru diferite mo

acestei sprijină și numai acțiunile sistematice conlu- pe cunoașterea pe acest temei se politice comune,

Hie TANASACHE

Vești de pe magistrala 3
a metrouluiCălătoria cu metroul — moment firesc în existența cotidiană a Capitalei. A- paratele marchează, lună de lună, zeci de milioane de călătorii, arterele din adine au de pe acum o... clientelă statornică, din ce in ce mai numeroasă. Oameni pentru care noi trasee adăugate rețelei existente constituie tot atitea șanse de deplasare confortabilă, rapidă, de scurtare a distanțelor și apropierea de punctele lor de interes.Sînt tot atîtea motivații care ne-au îndemnat să înfățișăm pentru cititori unele lucrări care se împlinesc in prezent pe magistrala 3 : Gara de Nord — Dristor II. îndatorire pe care' o facem cu plăcere împreună cu inginerul Florea Zaharia, directorul tehnic al întreprinderii Metroul — București.— Așadar aruncați,

vedere că început de socotit în v-am ruga să

— Așadar aruncați, vă rugăm, o privire generală asupra magistralei 3.— Foarte pe scurt t o bună parte din scuturile cu care se execută tunelurile și-au încheiat misiunea. Mai sînt de realizat circa 1 500 metri de tuneluri — noua magistrală, precizez, are o lungime de zece kilometri —. iar la scuturile rămase în adine se acționează din plin. Ritmuri dinamice de lucru se înregistrează șl la . ’montarea căii da rulare, a instalațiilor și utilajelor absolut necesare bunei funcționări a garniturilor de metrou. Tot acest cumul de forțe este deplin întemeiat. avînd în vedere hotărîrea constructorilor noii magistrale de a-și respecta cuvîntul dat. șl anume: marea noastrăsărbătoare națională, 23 August, al cărei jubileu de 45 de ani îl cinstim în 1989, să ne găsească cu metroul ta funcțiune și pe magls- l trala 3._________________________________

stații, la

— Avînd in răgazul acesta pe acum să fie zile, oprim în continuare, succint, doar asupra stațiilor. Și mai exact: asupra acceselor in stații, locuri ce vor intra nu peste mult timp în stăpînirea publicului călător cu metroul.— Să începem cu stația Piața Victoriei. Constructor : Centrala antrepriză generală de construcții căi ferate, Șef de Lup. stația pasajul mul Încheie lucrările complexe din Piața Victoriei. între cele două stații există, evident, legătura necesară. Accesele sint cele deja existente la stația magistralei 2. în capătul bulevardelor Ana Ipătescu și Aviatorilor. Cu desăvârșirea lucrărilor de aici, metroul bucureștean va avea o a doua „placă turnantă", prima care îndeplinește aceste funcțiuni fiind, precum se știe, Piața Unirii.— Să trecem la stația Ștefan cel Mare...— Unde acționează a- celași constructor, avînd ca șef de brigadă pe inginerul Mircea George Rădulescu. Amplasarea : în fața complexului sportiv Dinamo, la intersecția străzilor Tunari — Barbu Văcărescu — Ștefan cel Mare. Pietonii vor pătrunde în stație prin trei accese : cel din Tunari, colț cu Ștefan cel Mare, Barbu Văcărescu — Ștefan cel Mare și, al treilea. Aurel Vlaicu — Ștefan cel Mare.— Ajungem astfel la următoarea stație — cea de la Obor.— Aici constructorul este întreprinderea Metroul — București, prin antrepriza proprie de construcții subterane. Șef de brigadă —

a ne tot

antrepriza Metrou, brigadă ing. Emil Amplasarea : sub magistralei 2 și rutier. Este ulti- obiectiv cu care se

ing. Gheorghe Manea. Caracteristica acestei lucrări: este amplasată în spațiul pasajului subteran. Intrările vor fi pe la cele două capete, sinonime cu accesele spre fostele stații de tramvai. Și această stație va avea valori mari de trafic', dacă avem în vedere șef că se află la intersecția unor puternice artere de suprafață. Colentina— Moșilor — Ștefan cel Mare,— De aici, la stația Piața Iancului.— Unde acționează Centrala antrepriză generală de construcții industriale București, antrepriza de construcții Metrou, cu șeful de brigadă ing. Mihai Ver- biță. Cine cunoaște orașul știe că și în acest loc se află o intersecție cu trafic intens : șoseaua Mihai Bravu se întretaie cu axa est-vest, Iancului — Republicii.- Unde cesele 7— Unul, Republicii, printr-un pasaj. Al doilea pe Mihai Bravu, cu misiunea de a prelua fluxurile pietonale din direcția bulevardului Gheorghi Dimitrov.— Să ne oprim acum la stația Piața Muncii.— De a cărei construcție răspunde întreprinderea Metroul — București. Șef de brigadă ! ing. Alexandru Moldovan. Aici, în linii generale, similitudini cu Oborul î transformarea unui spațiu preexistent și destinat stației de tramvai din pasaj în stație de metrou. Spații care au fost amplificate pentru a corespunde noilor funcțiuni. Accesele se fac prin ambele capete, ca și la Obor. Ne aflăm și aici intr-un punct important de intersecții — bulevardul Muncii în prelungire Calea Călărași și noua arteră rezulta

stat plasate ac-pe bulevardul legat de stație

tă în urma sistematizării din zonă.— Am ajuns la finalul călătoriei : stația Dristor II.— A cărei realizare a fost încredințată Trustului antrepriză generală „Ener- goconstrucția" — București, de brigadă Ovidiu Stănciulea. Dristor II este punctul terminus al magistralei 3. Amplasată pe strada Dristor, la intersecția cu bulevardul Iosip Broz Tito, ea va fi legată cu stația Drisor I a magistralei I, printr-un pasaj de corespondență. Evident, se va folosi accesul in stația Dristor I, dar vor funcționa și alte două accese proprii : unul amplasat pe strada Dristor, colț cu bulevardul Iosip Broz Tito, celălalt pe strada Dristor, la capătul opus al stației, cu funcțiunea de a prelua fluxurile din direcția Baba Novac — Mihai Bravu.— Despre felul în care au fost gîndite și realizate stațiile magistralei 3 vom scrie la timpul potrivit. Atunci vom stărui și asupra altor amănunte care pot interesa pe cititor. Acum doar un singur lucru : cum se prefigurează noua magistrală de metrou alături de celelalte două, aflate în funcțiune 7— Ca o arteră subterană de transport în comun care va avea un trafic intens. In această ordine de idei vorbesc de la sine amplasamentele în zona unor intersecții cu mari valori pietonale. Este și motivul pentru care accesele au fost astfel gîndite și orientate tacit să facă față tuturor solicitărilor. Stațiile, de asemenea, au fost la fel concepute astfel îneît magistrala 3 să se afirme ca o arteră viabilă în rețeaua metroului bucureștean.— Vă mulțumim.
T. ILIE

(Urmare din pag. I)nem cit mai mult. Așa îi învățăm și pe copiii noștri. Nu numai in campanii, ci permanent. urmărindu-i cum își gospodăresc loturile personale. dialogind cu ei la școală, ta orele de specialitate, de dirigenție. In lecțiile deschise de la Muzeul nostru de etnografie, printre acele mașini agricole — bunici, printre casele țărănești cu vechime de secole...".Nici nu știi cînd, urmînd firul șoselei, ajungi de la Sfîntu Gheorghe la Cernat. Putea orașul oricînd să înghită comuna. Puteau oamenii să se îndrepte numai și numai spre fabrici. Putea să se pună problema forței de muncă, a brațelor care să cultive ogoarele. In comuna Cernat și satele ei aparținătoare (Al- biș, Icafalău) — așa ceva nu se întîmplă. Ba. dimpotrivă. Țăranii, specialiștii, de la an la an vin cu argumentele priceperii, demon- strînd legătura trainică cu pămintul. Unul dintre a- ceste argumente, concret, pailpabil : contul în bancă al cooperativei — peste 12 000 000 lei. Alt argument, valoarea fondurilor

fixe — aproximativ 73 000 000 lei. Argumente care arată limpede cit au muncit și cum au muncit cooperatorii în cele două ferme vegetale. în cele două ferme mixte, în cele două ferme zootehnice. Bineînțeles, că eforturile lor se concentrează în pri-

există familie fără măcar un membru activ în unitățile economice ale comunei, în cooperativă. „Avem oameni harnici și pri- cepuți, pasionați de munca lor — ne spune Iosif Ba- lint, inginerul-șef al cooperativei: cu altfel de oameni n-am fi reușit să a-
„Ștafeta generațiilor"1

mul rînd acolo unde experiența are fundamentul tradiției : la cultura cartofului. Bineînțeles că sint colaboratorii Institutului de cercetare a cartofului din Brașov (soiul Super a fost introdus în urmă cu doi ani), că în „zonele închise" se aplică cele mai modeme metode și se caută eliminarea factorilor ecologici care aduc daune culturii; iar pe cele 750 ha destinate cartofului pentru sămință se aplică tehnologii aparte. Lucrează oameni și în industriile de Ia Tîrgu Secuiesc, și de la Sfîntu Gheorghe. dar nu

vem acum prin silozuri a- proape 3 500 tone sămință de cartofi, o producție de 35 000 kg cartofi la hectar, iar la sfecla de zahăr — peste 73 000 kg la hectar, ceea ce ne situează printre candidații la titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Dar vin și eu și subliniez că fiecare anotimp înseamnă o experiență pentru noi, pentru specialiști, pentru țărani și. de ce nu. pentru tineri, pentru elevi mai ales. In- vățindu-i rosturile ogoarelor ne asigurăm schimbul de miine. în toate activitățile, în toate campaniile

îi avem alături de noi. Și dacă omul culege ce-a semănat și vede că pămîn- tul e darnic și-i răsplătește munca — pledoaria pentru respectul față de roadele pămîntului, despre care s-a vorbit este cîștigată".Pe ogoarele Cernatului. ca pretutindeni. oamenii pregătesc campania primăvară. S-a făcut cepția mașinilor agricole, s-a judecat amplasarea culturilor (cu unele corectări), se asigură semințele necesare.. „Faptul că tinerii se intorc aici, in comună. după ce termină școli, licee de specialitate — se confesează prof. Ștefan Iacob — este un semn de aur, as spune. Le place să aibă gospodării trainice, să le fie grădinile oglindă. Iar noi, profesorii, să știți că ne străduim să dăm tru față țiile zeul sele unelte agricole eu curioase —. oricine asista, oricine este primit. Sînt lecții deschise care înseamnă și istorie și prezent. Și, mai ales, ștafeta generațiilor".

de re-

ple- în orele noastre pen- dragostea, respectul, de pămînt. Iar la lec- care se țin la Mu- etnografic, printre ca- țărănești. printre acele forme poate

1

In municipiul Galați, preocupare pentru condiții cit mai bune de viață, de civilizație ți confort. In imagine : unul dintre noile blocuri de locuințe, în care tradiția și inovația arhitectonică se îmbină în chip fericit Foto ; S. Cristian
Trecînd pe lîngă blocul nou de locuințe la care a lucrat pină nu de mult, unul din constructorii că- lărășeni — inginerul Gh. M. — evocă, de fiecare dată, aceeași amintire_ tristă. ,,Atit de tristă, incit atunci cînd mă poartă pașii pe aici îmi aplec cumva cineva balcon să mă — scrie el.Ce s-a întîmplat, de ce această atitudine de jenă 7„Și eu, și ceilalți lucrători am răpit o parte din bucuria noilor locatari, dintre care mulți cunos- cuți, o parte chiar prieteni. Nu ne-am ținut de cuvînt. Ne angajaserăm să dăm a- partamentele «la cheie» pe data de 20 decembrie anul trecut. Oamenii primiseră și repartiții pentru noile apartamente, se pregătiseră să-și ia adio de la fostele camere înghesuite sau de la căminele în care locuiau, unii cumpăraseră pină și mobila pentru a- partamentul nou, unde urmau să întimpine Anul Nou, Dar... Cum să explici oamenilor că această «mică» aminare care le-a ratat bucuria de a sărbători Anul Nou în casă nouă se dato- rește unui «mărunțiș», unei «mici neglijente» 7 în ultimul moment s-a dovedit că mente nici la seau. n-a putut Mă întreb poate ca, nea blocuri frumoase, trainice, dintr-o neglijență, din cauza unui «mărunțiș» să știrbim din bucuria oamenilor 7“Este firească atitudinea de jenă și mihnire a inginerului care ne scrie pentru necazurile pe care le-a produs acel „mărunțiș" unor oameni. Dar. in același timp, nu se poate să nu-ți pui și altă sau, mai exact, alte întrebări : Ce a determinat o asemenea ne-

privirea, nu de la vreun recunoască"

ușile de la aparta- nu aveau clanțe și magazie nu se gă- In acest fel, blocul fi recepționat, și acum, cum se ridicind aseme-

La o recentă analiză asupra îndeplinirii programelor de dezvoltare adoptate pentru anul trecut. în județul Harghita, au fost și o serie de neîmpliniri. restanțe, cazuri de slabă activitate gospodărească. Unul dintre exemple ne-a atras atenția în mod deosebit : in domeniul industriei mici și al prestărilor de servicii, Consiliul popular al comunei Gălăuțaș stagnează la cota zero. Pe lîngă aspectul negativ în sine, situația este surprinzătoare șj din alțe două moțiye. In vara anului trecut, ziarul „Scinteia" a publicat o notă în care se critica acest caz rar de vid gospodăresc, însemnarea invoca la acea dată un nu prea îndepărtat schimb de experiență organizat în județ, tocmai pe tema aplicării Legii nr. 1 din 1971, privind dezvoltarea industriei mici și prestărilor de servicii. Se conturaseră perspective și soluții care de care mai interesante și utile : valorificarea materialului pietros din numeroasele cariere existente ori susceptibile de a fi deschise in județ, amenajarea unor sere de flori, ciupercării, deschiderea unor ateliere meșteșugărești (de tîmplărie, tinichigerie, reparații auto, tricotaje, dărăcit), organizarea îmbut'elierii de băuturi răcoritoare ș.a.Cum se întîmplă uneori la schimburile de experiență, cei care aveau ceva de spus au fost și cei dornici să asculte, să învețe, să-și extindă activitatea ; cei care nu avuseseră experiență de împărtășit n-au avut nici urechi să ce era demn de interes riența altora. Din prima pot fi menționați chiar tanții consiliului popular al orașului gazdă, Gheorgheni. în care volumul prestărilor de servicii a depășit' de peste trei ori nivelul anului 1982, iar numărul activităților, deci diversitatea lor. a crescut de aproape patru ori în acești șase ani. în a doua categorie se situează — cei puțin în domeniul la care ne referim -. comuna Gălăuțaș. Localitate puternică, bine dezvoltată economic și edilitar — centru muncitoresc —, dominată însă de o ciudată blazare în ceea ce privește activitățile economice proprii ale consiliului popular.Eclipsa de inițiativă e motivată de primarul localității, tovarășa Maria Ciobotă. prin faptul că atît comerțul, cît și prestările pentru populație sînt asigurate la Gălăuțaș de organizațiile de profil din orașul apropiat, Toplița. Ciudată optică pentru un gospodar de comună 1 Tocmai degrevarea de grija prestațiilor elementare (frizerie, coafură, croitorie, cizmărie, depanare .radio-, tv) permitea concentrarea pe alte genuri de servicii din zecile și zecile- existente și înscrise în nomenclatorul orientativ. Ar trebui să se știe și la Consiliul popular Gălău- țaș că sporirea volumului serviciilor și, mai ales, diversificarea lor dețin un loc cu totul aparte în politica societății noastre de ridicare continuă a calității vieții. Documentele Congresului al XIII-lea al partidului prevăd pentru acest sec- tor ritmul cel mai înalt de creștere—„tje „noUă" de cărăușie să presteze din economie în cincinalul actual. EI trebuie atins in toate județele și localitățile, deci și la Gălăuțaș. încearcă în acest sens consiliul popular comunal să întreprindă ceva 7Singura inițiativă schițată ta ultimii ani este aceea a organizării unui sector de transport hipo. Idee bună, ea însăși confirmînd că trebuințe există. Dar dacă am zice că e aplicată în pas de melc, am jigni melcii. în 1987 a fost cumpărat un cal. I s-a dat mîncare. apă, a fost îngrijit, dar pentru ca secția să se fi urnit mai trebuia unul. Urmare a schimbului de experiență de anul trecut și a notei critice din „Scîn- teia", s-a procurat, ta sfirșit, al doilea bidiviu. Aritipetic vorbind, a fost un succes de sută la sută. Ba s-a rezolvat și o mare problemă de etologie : plictiseala cumplită care-1 cuprinsese pe calul singuratic. După ce perechea de ierbivore a intrat în porție, la orizont s-a conturat însă o nouă mare dilemă : căruța- De unde s-o procuri 7 Dintr-o localitate în care prestările de servicii și mica industrie nu se rezumă, desi-

relevate

parcă afle ceea ta expe- categorie reprezen-

glijență 7 Putea fi ea evitată 7 Cine și cum trebuia să acționeze pentru evitarea ei 7Sintetic, răspunsurile la toate acestea, ca și la alte posibile asemenea întrebări se regăsesc în atitudinea față de muncă, in acest caz a constructorilor. Mai exact, în răspunderea față de calitatea muncii 1Disecînd cazul în speță, era cit se poate de simplu

gur, la „ras, tuns și frizat". A fost comandată deci în comuna Lăzarea. Cînd căruța a fost gata, bună de adus la destinație, s-a ivit altă grijă : hamul ! A început încă o e- tapă a întrecerii cu melcii. Existau curele, dar tarea, apoi finanțării, curele, s-a șit și hamul, n-au mai existat nici bani, nici curele. Fără harnașament. căruța zace la 25 km de grajdul n-au cum s-o ia în sperăm că să-și vadă visul cabalin cu dacă nu se va ivi între timp „problemă a potcoavei" sau, zăbalei" I tovarășa

nu era prevăzută finan- s-a găsit posibilitatea dar nu s-au mai găsit sfîrșit anul, nu s-a sfir- încît pînă la urmăcailor, care primire. Să vor supraviețui pînă ochii, vreo cineștie, o „problemă aAm Intrebat-o pe botă :— Chiar nu mai altceva 7— Noi ne gîndim _ ___ _acest impas, cu ajutorul județului, să facem totuși o secție de mică industrie pe lîngă unitatea din Gălău- țaș a combinatului din Toplița,— De ce resurse locale dispuneți!— Bănuiesc că ne vom axa tot pe industria lemnului, că asta e baza

Cio-
Încercați nimiasă ieșim din

Intrebări adresate unor 
consilii populare din jude
țul Harghita în legătură cu 
rezultatele diferite pe care 
Ie obțin: „De ce unii pot 
și alții nu ?; Se schimba 
ceva după schimbul de 

experiență ?"

în comună. Bănuiesc că ne va ajuta și noua conducere a U.P.L., că vechiul director n-a vrut să ne ajute. Bănuiesc...— ...în ce-ar trebui să constea „ajutorul" consiliului popular al județului și în ce anume ajutorul conducerii U.P.L. 7— Să ne predea nouă o secție.— Ce profil să aibă 7 Cu ce fonduri să fie pornită activitatea 7— Să rămînă cu același profil, cu aceiași oameni, să-i plătească tot combinatul, dar să conteze sub firma noastră,— Și ce să producă 7— Bănuiesc că tot ce se produce și acum.— Adică „aceeași Mărie cu altă..." Indirect, interlocutoarea confirma adevărata cauză a delăsării : speranța unor „aduceri din condei". în viziune birocratică — viziune care, după cum schița opinenta, nu aparține numai consiliului popular comunal — e mult mai comod să se schimbe o firmă, să se transfere acte, să se modifice rubricile, adică să se întreprindă „activități" pe hîrtie, decît să se purceadă propriu- zis la treabă, ca o secție „nouă" de prelucrarea lemnului să fabrice măcar o mătură în plus, ori o șec- măcar un singur transport, cel al propriej căruțe.Există însă controale, există analize. speranța rezolvărilor formaliste nu poate fi exprimată în orice împrejurare. Atunci intră în funcțiune bateria justificărilor. Că nu sînt resurse, că nu sînt cerințe, că forța de muncă e ocupată în marea industrie...' — ...Cum se explică totuși că în comunele învecinate se găsesc și resurse, se găsește și forță de muncă 7 Sînteți hotar în hotar cu Sărmașul, comună prezentă în toate enumerările de fruntași.— Ei le știu pe ale lor, eu le știu pe ale mele 1Replica ne-a stîmit o curiozitate pe care, credem, că ar fi fost bine s-o aibă și primărița : cum oare și le știu cei din Sărmaș pe ale lor 7L-am întrebat și pe tovarășul Va- sile Țăran, primarul din Sărmaș — fără să-i mărturisim că o facem în antiteză — care urnirii unei activități Cu ce și-a început mar, mandatul 7— Două chestiuni plan. Primul lucru și să-ți fixezi, în minte ori pe hîr-
poate fi secretul\ stagnante 7 dînsuL ca pri-stat pe primul e să întocmești

necazuri cotidiene denumite adesea „mărunțișuri". Societatea noastră adaugă acestei infinite țesături de relații între oamenii proprietari, producători și beneficiari o fibră pe cit de firească, pe atît de umană : interdependenta afectivă între oameni. Omul, la locul său de muncă, poate influența, chiar determina calitatea propriei vieți, ciuneori nu doar

tie, o listă de priorități cu cerințele cetățenilor. Dacă le uiți, te uită și ei. Apoi, trebuie unite forțele în- tr-o direcție unică. Adică să te apuci de treabă. Să nu amîni. O amînare atrage altă amîna- re. pe cînd o treabă rezolvată a- trage rezolvarea altora. Să vă dau un exemplu 1 Sătenii noștri cresc ceva oi. Tot umblau cu lîna la tors prin județul Neamț, în depărtări. Am hotărît să facem o secție de dărăcit, am și început să căutăm ce ne trebuia. Daracul a înlesnit alte două treburi : cu uiumul îndeplinim mai ușor sarcina de livrare a linii, plus că oamenii, dacă nu se mai chinuiesc pe drumuri cu baloții de lină, înclină și mai mult să crească oi. Și acum vom face și secție de tors, pînă ta trimestrul trei, iar după aia, cine știe ce idee ne mai vine. Că o rezolvare trage pe alta, cum vă spuneam.Idei simple, rezolvări simple, ca toate marile adevăruri, ca toate marile soluții. Nu sînt' ele oare demne de aflat pe căi tot atît de simple 7 N-ar fi oare interesant și folositor ca, fără să aștepte mari și solemne schimburi de experiență, gospodarii vecini să-și observe, firesc și direct, stilul de lucru 7 Cunoașterea reciprocă a experienței n-ar putea constitui o continuitate 7Cu aceste întrebări In gînd. am abordat o altă antiteză posibilă între localități învecinate din județul Harghita. într-o privință, chiar mai frapantă : printre comunele codașe la livrări pentru fondul de stat se află Brădești, hotar ta hotar cu municipiul Odorheiu Secuiesc. La nivelul pretextelor — justificări nu numai că se găsesc întotdeauna, dar există și un fel de tipizare a acestora — vecinătatea marii așezări urbane e imediat invocată ca un factor de estompare a gustului pentru agricultură. Pretext spulberat în cazul Brădeștiului de exemplul bun pe care-I dă chiar așezarea urbană în jurul căreia gravitează : Odorheiu deține o poziție fruntașă inclusiv în ceea ce privește livrările de produse agroalimentare din gospodăriile populației. Am repetat deci indirectul schimb de experiență. intrebîndu-1 pe primarul Gal Francisc :— Cum reușiți 7 Care e primul pas către rezolvarea acestei probleme 7— Municipiul are zonă de blocuri și zonă de case cu curte. Primul pas a fost ca întreg personalul consiliului popular care locuiește în case cu curte să încheie contracte și să-și îndeplinească livrările conform planului. Fără acest exemplu viu e dificil și neprincipial să te adresezi celorlalți producători. Aplicasem a- ceastă regulă și în alte părți, în care am activat, tacit cred foarte mult în importanta ei.L-am întrebat, cum era firesc, șl pe primarul din Brădești. tovarășul Șorban Istvan, ce produse au contractat și cit au livrat la fondul de stat dinsul și colaboratorii direcți.— N-am contractat șl n-am livrat pentru că noi nu locuim în comună. Facem naveta la Odorhei.— Dar ceilalți încadrați din personalul consiliului popular 7— Toți fac naveta. Nimeni nu-1 localnic.N-am mai pus și Întrebarea unde-și asigură această grupă compactă de navetiști aprovizionarea. Oricare din variantele răspunsului ar fi fost penibilă. Confruntarea celor două experiențe relevă însă o chestiune mai importantă : chiar poate funcționa bine un popular, — de la cu ochii îndoială re clară _________ ___  _tema documentării — că perpetuarea confruntărilor de experiențe, axarea cu obstinație a oricărei analize pe realitatea faptelor, privite nu izolat, ci în continuă comparație cu cei mai buni, poate fi relevantă nu numai pentru cei în cauză. $i beneficiarii direcți, dar și forurile lor superioare dobîndesc o imagine mult mai exactă, deci mai utilă, dacă-și pun sistematic, perseverent, pînă la obsesie îndrăznim a zice. întrebarea elementară, abeceul schimburilor de experiență : de ca unii pot, iar alții nu 7

consiliu în care Întregul personal primar la registrator — stă la stația de autobuz 7 Fără că nu. Iar această infirma- denotă — întorcindu-ne la

Serqiu ANDON 
Nicol ae ȘANDRU— mi-ar trebui o piesă care costă numai 40 lei. Dar nu o găsesc, pentru că cei care au produs mașina au uitat să facă și piese de schimb pentru ea. Ce să fac, să arunc mașina, care m-a costat 1 850 lei sau să mă adresez celor care au uitat acest -amănunt» atît de trebuincios 7“Din păcate, neglijarea „mărunțișurilor" tinde să ducă uneori la proliferarea
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Consecințele nedorite
ale neglijării• •

unor... mărunțișuri
ca nedorita întîmplare să fie evitată. Trebuia ca lucrătorii care au tat ușile să sesizeze cestea n-au clanțe ;de echipă trebuia să nu aștepte ca altcineva să vină și să vadă că ușilor le lipsesc clanțele ; maistrul de lot, inginerul de șantier trebuiau să controleze calitatea lucrărilor nu in ziua programată pentru recepția blocului, ci mai înainte.Lucrul de mîntuială, lipsa de răspundere față de calitatea muncii, neglijarea acelor așa-zise „mărunțișuri" se răsfrîng, de cele mai multe ori nu numai asupra unui singur om. ci a mai multora. Progresul tehnic a intensificat in așa măsură legăturile dintre individ și restul societății, incit adesea este imposibil de identificat care anume colectiv, necum persoană fizică stau la baza micilor

doar mon- că a- șeful
și a multor altor semeni ai săi. Cum tot așa însă, de multe ori „mărunțișul" a- nonim neglijat se resimte concret în primul rînd a- supra propriei persoane.O tînără muncitoare de la întreprinderea de mobilă din Bistrița ne scria, la sfîr- șitul verii trecute, că, aflată la odihnă la Eforie-Sud, și-a „stricat" o seară de distracție din cauza unui... cui. Cui din șifonierul camerei de hotel. Nu fusese bătut ca lumea și-i rupsese bluza de mătase. Reclama, desigur. Dar întîmpla- rea face ca mobilierul respectiv să fie executat chiar la întreprinderea in care lucrează reclamanta. Cuiul bătut chiar chiar„Ca funcțiune mașina de spălat «Alba-lux» — ne scrie Va- leriu Stoleriu din Capitală

în cauză fusese prost de cineva poate din secția ei, poate de ea însăși...să-mi repun in

falsei convingeri că aceste nevinovate, mici, „secundare" fapte, situații pot trece neobservate. Total greșit ! Chiar dacă rămîne uneori anonimă la comiterea ei, orice neglijență, nesocotirea oricărui lucru „minor" se răsfrînge întotdeauna, deseori cu un preț deosebit de însemnat, asupra calității produsului final, asupra satisfacerii nevoilor oamenilor.Ni se scrie despre un autobuz care, făcînd curse spre și dinspre o gară su- ceveană, a întîrziat cîteva minute. Nu multe, doar trei-patru. Șoferul, trecînd prin fața casei a oprit să schimbe „doar cîteva vorbe" cu ai săi. Trenul însă n-a așteptat, iar cele „trei- patru minute" s-au dilatat în ore lungi de așteptare a oamenilor pînă la următorul tren. Să zicem, (fără prea mare aproximație).

că printre cei care trebuiau să prindă trenul se afla și delegatul unei întreprinderi producătoare de sare care trebuia să trateze într-o localitate anume, la o oră anume, problema (tot „secundară") a pungilor de ambalat, pentru ca sarea să poată fi livrată unităților comerciale. Delegatul n-a ajuns la timp, pungile n-au fost livrate, sarea a rămas în stocul întreprinderii, iar — un timp — în magazine s-a resimțit lipsa sării de bucătărie. Cumpărătorii se vor fi întrebat probabil „de ce" 7 Să presupunem că însuși șoferul cu pricina s-o fi întrebat, în calitate de cumpărător : „De ce lipsește sarea din magazine" 7 Cine ar fi trebuit să-i răspundă ar fi trebuit să-i spună următoarele : „Pentru că, din vina dumitale, în ziua X delegatul întreprinderii producătoare a pierdut trenul".Ce argument ar mai fi necesar in cazul de fată spre a demonstra că lucrurile „mărunte" din activitatea fiecăruia asupra ci nd e există „mici" Există te ! Iar aceasta trebuie să caracterizeze în egală măsură activitatea tuturor.De unor șuri", poate condițiile principalele preocupări ale societății constă tocmai în îmbunătățirea continuă a calității vieții, strîns legată de calitatea muncii fiecăruia și-a tuturor, „mărunțișurile" vieții nu sînt deloc mărunte. Și, mai ales, eliminarea acestora depinde de activitatea fiecăruia, de atitudinea fiecăruia la locul său de muncă.

se răsfrîng tuturor, că atunci vorba de datorie nu mărunțișuri, nici și nici „mari“ 7 doar responsabilita-
bună seamă, lista asemenea „mărunți- sau „amănunte" fi completată. In cînd una din

Laurențiu DIJȚA
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LA COMBINATUL DE UTILAJ GREU CLUJ NAPOCA:

OMISIUNI COSTISITOAREEste o realitate faptul că, in ultimii ani. activitatea de colectare a materialelor refolosibile a cunoscut o certă îmbunătățire. Există reglementări precise, programe și sarcini bine definite, responsabilități clare în fiecare întreprindere, astfel că activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile ar trebui să se desfășoare in mod ireproșabil în toate unitățile economice. Spunem ar trebui deoarece, iată, mai există și excepții.Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca este prin specificul producției un mare consumator de otel, fontă și metale neferoase. Din procesele de fabricație rezultă o cantitate apreciabilă de materiale refolosibile. Cum se acționează pentru recuperarea si valorificarea lor 7— In anul 1988. cit și In cele două luni care au trecut din acest an am reușit să ne realizăm sarcinile de predare și valorificare a materialelor recuperabile, inregistrînd o depășire valorică a planului pe această perioadă de aproape 15 milioane lei, precizează ing. Flaviu Moldovan, director comercial al combinatului. La acest capitol am putea spune că stăm bine.Așadar, după datele prezentate de directorul comercial al combinatului activitatea de recuperare s-ar părea că se situează la un nivel corespunzător. Cum se confirmă aceste aprecieri în secțiile de producție 7LA OȚELARIA ELECTRICA LIPSEȘTE... FIERUL VECHI. In depozitul de fier vechi al oțelăriei, spații Întregi goale. Pe un tronson se află îngrămădite cele mai diverse piese metalice provenite din recuperare. Se află amestecate deșeuri din oțel cu altele din bronz, cupru sau aluminiu. In timp ce se încarcă bena cu electromagnetul se mai aleg piesele din metale neferoase, care altfel ar afecta calitatea șarjelor de oțel ce se elaborează. Doi sudori taie de zor o locomotivă cu abur.— Este a șasea locomotivă pe care sîntem nevoiți să o dezmembrăm aici,- la noi. unde de fapt fierul vechi ar trebui să ne vină șarjat, debitat și sortat’, precizează ing. loan Lupea. șef de secție la oțelărie. Priviți acest tractor pe șenile. Ne-a fost trimis complet echipat. Ce să facem cu el 7 Este imposibil să-l topim așa întreg cum este. Se dovedește un dezinteres total față de problema fierului vechi. Dar acceptăm această situație intrucît ne lipsește fierul vechi și nu ne putem face planul.Iată deci că neaslgurarea bazei materiale creează serioase greutăți în desfășurarea normală a activității de producție și am fi fost gata să adresăm citeva semnale pe adresa unor furnizori pentru urgentarea livrării fierului vechi. Care este însă cea mai apropiată unitate de C.U.G. Cluj-Napoca ? Fără îndoială, secțiile de producție ale... combinatului. Cum se recuperează si se valorifică aici deșeurile metalice 7Am străbătut combinatul de la un cap la altul căutind acea activitate susținută de recuperare a materialelor refolosibile despre care ne vorbise directorul comercial al unității. Și ne-am convins că, intr-adevăr, așa cum ne-a spus șeful secției oțe- lărie, se manifestă multe neajunsuri în activitatea de recuperare șl valorificare a fierului vechi. Numai că aceste observații trebuie adresate în primul rind factorilor de răspundere din combinat. Aceasta cu atit mai mult cu cit se pare că se știe ce trebuie făcut, dar cu o floare nu se face primăvară.UN EXEMPLU CARE AR TREBUI URMAT. Secția de prelucrări mecanice din cadrul fabricii de mașini termoenergetice se deosebește de celelalte tocmai prin faptul că aici se dovedește o grijă deosebită pentru valorificarea și recuperarea fiecărui gram de metal. Lîngă fiecare mașină-unealtă există contei- nere atit pentru șpan. cit si pentru capete de bare.— Gospodărirea cu răspundere a metalului, ne spune maistrul loan Păcurar, este o preocupare mai veche a noastră. Dacă perseverezi, este imposibil să nu reușești să pui ordinea necesară în acest domeniu. Valorificarea și recuperarea metalului este înainte de toate o problemă de conștiință. Iar aceasta nu se poate forma peste noapte. Am căutat ca, printr-o muncă de educație desfășurată continuu, să cultivăm in rindul tuturor oamenilor muncii o
Disciplina de plan(Urmare din pag. I)bricate, de lucru făcut doar pe jumătate sau pe faze. Singura expresie a unei munci temeinice este construcția închegată, aptă să Intre in circuitul producției sau să satisfacă cerințele de viață ale oamenilor. Tocmai de aceea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a combătut practicile care iși mai fac loc citeodată in unele unități de construcții-mon- taj, care se arată preocupate mai mult de a face lucrări și a cheltui materiale pentru a putea raporta un volum cit mai mare de realizări valorice, trecind pe planul doi necesitatea punerii in funcțiune a noilor capacități productive.Avind anumite forme particulare de manifestare, disciplina de plan se pune cu aceeași acuitate și in fata oamenilor muncii din agricultură. Aici, sensul ei major se regăsește in promptitudinea cu care se realizează lucrările agricole, in exigentele manifestate față de calitatea acestora, cit și in modul in care sint întreținute și furajate animalele. Orice abdicare de la rigorile inaltei discipline în muncă in aceste domenii se repercutează automat asupra evoluției indicatorilor de plan. Orice 

preocupare susținută pentru gospodărirea judicioasă! a metalului. Nu aș vrea să dau lecții altora, dar doresc să subliniez că maistrul trebuie să fie factorul catalizator in această acțiune de maximă importantă.CÎND LIPSEȘTE SPIRITUL GOSPODĂRESC. Din păcate, experiența de la a.ceastă secție este singura demnă de reținut. Care este situația in celelalte secții ale combinatului 7La prima vedere, în secția utilaj tehnologic sectoare calde se pare că lucrurile merg bine.

— Din ce material lucrați această piesă 7— Dintr-un oțel înalt aliat cu molibden, nichel și crom, ne răspunde unul dintre strungarii secției prelucrări mecanice.— Ce faceți cu șpanul 7— 11 punem separat intr-un conte iner.Alături se lucra la o piesă din oțel-carbon. Șpanul de la mașina- unealtă era adunat intr-un contei- ner mai mare pentru depozitarea deșeurilor tehnologice. Numai că, ceva mai tîrziu, șpanul de oțel aliat a fost trecut în conteinerul unde se afla șpan de oțel-carbon. Ce folos că la început s-a colectat șpanul pe sorturi de calitate, dacă apoi a fost amestecat, alterînd conținutul materialului recuperat.La alte ateliere, șpanul de aluminiu este amestecat cu cel de bronz. O astfel de situație intîlnim la secr țiile mecano-energetică și mecano- sudură. La cea din urmă, maistrul Cornel Corbureanu se scuză. încer- cind să caute tot felul de justificări. Mai mult, aici sint aruncate pe pardosea diverse resturi menajere, deșeuri de hîrtie. cioburi de sticlă, șpan de oțel. Dezordinea se pare însă că nu este observată de conducerea secției, prezentă mai mult In birourile administrative.In atelierul de prelucrări mecanice al secției de utilaj tehnologic atrag atenția citeva grămezi mari de șpan. In unele locuri cu greu poți trece de la un strung la altul din cauza șpanului care împiedică și desfășurarea corespunzătoare a procesului tehnologic.— Nu avem conteinere, ne spune maistrul Dorel Nistor. de la acest atelier. Sau mai exact, cele pe care le avem sint pline. Cînd primim vagon, le vom descărca.Aceeași situație o intîlnim șl Ia secția sculărie. unde movilele de șpan din hale seamănă cu niște căpițe de fin.— Recuperarea șpanului este o problemă dificilă, ne spune maistrul Vasile Mărginean de la secția sculărie. atelierul II. Avem oțelărie e- lectrică. unde s-ar putea să se valorifice o parte din șpanul de oțel. Dar este nevoie de o stație de brichetat pentru compactarea șpanului.Dacă avem in vedere datele statistice, nemailuind in considerare risipa care se tace, rezultă că anual in combinat se „produc" circa 6 000 tone de șpan din oțel. Desigur, poate că in primul rind se pune problema perfecționării tehnologiilor pentru a reduce simțitor adaosul de prelucrare. Dar dacă șpanul tot se produce, cel puțin să fie bine gospodărit. Or, iată că lipsa de colaborare dintre fabrici și mai ales inexistența unei coordonări la nivelul combinatului fac să se perpetueze de mai mult timp mari neajunsuri in activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.

lntirziere sau moleșeală în acțiune la un moment dat poate duce la compromiterea întregului efort depus pină atunci. Spre deosebire de alte ramuri ale economiei, în agricultură timpul, o dată pierdut, râmi ne pentru totdeauna pierdut. De aceea, disciplina muncii in agricultură are exigențele și „asprimile" ei proprii.îndeplinirea la toți indicatorii a prevederilor de plan reprezintă mai mult decit o sarcină economică. înfăptuirea programului de dezvoltare intensivă, multilaterală a patriei, de creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor depinde în mod hotăritor de felul in care iși face datoria fiecare om al muncii, de felul in care se realizează prevederile planului in flecare unitate. Iată de ce. sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid trebuie să se asigure in toate unitățile mobilizarea exemplară a muncitorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe primul trimestru și pe întregul an pentru a intimpina cu noi succese aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.

In același timp, dat fiind volumul mare de șpan care rezultă în combinat, s-a aprobat dotarea cu o instalație de brichetat, a cărei construcție a început in 1987. Firesc, la această dată, instalația trebuia să fie in exploatare. Și totuși, ea nu funcționează, iar șpanul de oțel se trimite la sute de kilometri pentru a fi prelucrat. Un simplu calcul arată că datorită acestui fapt la combinat se pierd anual circa 5 milioane lei. De ce se tolerează o asemenea situație 7— Investiția s-a finalizat In luna septembrie anul trecut, precizează Sabin Bărbosu, inginer-șef al combinatului. S-au făcut probe tehnologice și instalația a fost predată pentru exploatare la fabrica metalurgică a combinatului. In scurta perioadă de exploatare s-au defectat însă unele piese și a rezultat că este necesar un motor de antrenare mai puternic. Am lansat comanda la întreprinderea mecanică Dr. Petru Groza, care este furnizorul acestei instalații, și avem promisiunea că vom primi cit mai curînd motorul necesar.— Și pînă a- tunci instalația va rămine simplu o- biect de Inventar 7— Secția mecano-energetică a preluat exploatarea instalației șl din luna martie va fi pusă in funcțiune. utilizind-o la o capacitate mai redusă.Prin urmare, dacă ne-am fi oprit numai la datele statistice oferite de directorul comercial al combinatului am fi putut considera corespunzătoare activitatea de recuperare și valorificare a materialelor. Iată însă că situația reală din secțiile de producție a scos in evidentă o altă concluzie : neglijarea activității de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. Că așa stau lucrurile o atestă și faptul că problema recuperării nu a făcut obiectul nici unei analize la nivelul consiliului oamenilor muncii, al comitetului de partid. Iată de ce se impune să »e la măsuri pentru ca activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile să ocupe locul cuvenit in activitatea combinatului.
Ion LAZAR

La cooperativa agricola de producție Variaș, județul Timiș, semănatul se desfășoară sub îndrumarea permanentă a specialiștilor Foto : Emeric Robitsek
Garanția obținerii unor recolte bogate și in acest an. subliniază specialiștii. este ca . lucrările agricole să fie cit mai bine adaptate condițiilor pedoclimatice specifice actualei primăveri. Despre principalele măsuri care se impun, în acest sens, am solicitat precizări de la Institutul de cercetări pentru pedologie și agrochimie din București și de la Institutul de cercetări pentru cereale si plante tehnice Fundulea.Mai intii de toate, țin să precizeze specialiștii. rezervele de apă din sol trebuie protejate cu grijă, prin lucrări de conservare a umidității, astfel incit să se prevină în timp util un păgubitor stres al plantelor de cultură, care pretind condiții bune de dezvoltare. Precipitațiile înregistrate in ultima perioadă in multe zone ale țării nu trebuie in nici un caz să provoace demobilizare in acțiunea de conservare a rezervelor de umiditate din sol, deoarece reumectarea s-a produs, în general, pe adincimi reduse, tn același timp. specialiștii precizează că totul pledează pentru ca irigațiile să înceapă anul acesta mai devreme, respectiv la momentul optim pentru fiecare cultură in parte. Desprimăvărarea foarte timpurie a favorizat reluarea energică a vegetației, cu începere din februarie, ceea ce inseamnă că se cere compensat fără intirziere deficitul de apă al solului, survenit ca urmare a precipitațiilor reduse din sezonul rece, In absența necesarului de apă. subliniază specialiștii, nici elementele nutritive din sol și tiici ingrășămintele administrate nu vor putea fi absorbite de către plante.— Trebuie judicios folosiț întregul arsenal de lucrări care să asigure conservarea rezervelor de apă din sol și apoi utilizarea lor cit. mai rațională, astfel incit fiecare picătură să aibă eficiență maximă din punctul de vedere al producției de biomasă agricolă, afirmă dr. ing. Andrei Canaraclie, director adjunct științific al institutului de pedologie și agrochimie.Iată doar citeva dintre principalele măsuri care se impun, in scopul conservării apei in sol șl al combaterii buruienilor. Aceste recomandări au fost oferite de dr. ing. Gheorghe Sin. șeful laboratorului de agrotehnică și mecanizare, din cadrul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea. '

IN ZOOTEHNIE, POSIBILITĂȚILE MARI - FRUCTIFICATE 
CU MAI MULTĂ PRICEPERE CU MAI MULTĂ RĂSPUNDERE

La ordinea zilei: lucrările de intreținere 
a pajiștilor executate temeinicLa începutul săptăminii In curs, am văzut la Brătești, județul Botoșani, pe o pajiște din apropierea fermelor zootehnice, circa 50 de oameni înaintînd în formație, pe aliniamente de fertilizare, cu îngrășăminte chimice. Buna organizare a acțiunii se confirmă și prin asigurarea de mijloace corespunzătoare, inclusiv a atelajelor necesare.— Avem în teritoriu activități și mai ample, ne-a explicat inginerul Dumitru Cosma, specialist în întreținerea pajiștilor la ferma de profil din Dorohoi. Dînsul ne-a informat că, de patru zile, peste 130 de gospodari din Broscăuți execută diferite lucrări de întreținere. La Văculești, 200 de cooperatori au curățat de spini și de resturi vegetale, au fertilizat etc. o suprafață de pajiște de peste 250 hectare.Pe toată întinderea Județului, de altfel, factorii de răspundere, lucrătorii din agricultură, cetățenii comunelor manifestă o preocupare în creștere, pentru ameliorarea pajiștilor, pentru un sistem gospodăresc de exploatare a lor. La aceasta obligă întinderea și Importanța acestor categorii de terenuri. O „fișă" a pajiștilor naturale relevă existența tn județ a unei suprafețe de circa 86 000 hectare. din care peste 72 000 hectare pășuni și aproape Î4 000 hectare finețe.— Lucrările de întreținere, de fertilizare pe 54 000 hectare, de corectare, prin amendamente, a acidității și sărăturării solului pe 1 000 hectare, de combatere a eroziunii etc. au legătură, firește, și cu specificul anotimpului de primăvară, ne spunea tovarășul Constantin Tache, directorul întreprinderii județene pentru execuția lucrărilor de îmbunătățiri și exploatare a pajiștilor.Cum arată pajiștile din diferite puncte ale județului 7 Ce lucrări de întreținere s-au executat In această perioadă ă anului 7Pășunea de 180 hectare din Șesul Huțanilor, comuna Vlădenl, a fost a- menajată în complex cu peste 10 ani în urmă. S-au făcut desecări. Împrejmuiri, supraînsămlnțări pe drumurile ce diminuau pajiștea. De asemenea. s-au ridicat construcții pentru adăpostirea animalelor, mai multe adăpători etc.

• Metodele de pregătire a solului trebuie să fie diferențiate in funcție de epoca de semănat, nivelarea terenului, prezența resturilor vegetale și imburuienare, după cum urmează : Pe terenurile arate in vară sau toamnă, fără bulgări și pe care urmează să se semene culturi din epoca I, la care nu se aplică erbi- cide, se efectuează o singură lucrare cu grapa cu colți reglabili sau cu combinatorul. tn cazul arăturilor tasate, denivelate, bulgăroase, se va lucra cu grapa cu discuri cu lamă de nivelare și grapă cu colți.
O cerință stringentă a agriculturii intensive:

Adaptarea ecologică a „arsenalului"
de tehnologii

Pentru culturile din epoca a Il-a se vor efectua o lucrare cu grapa cu colți acum, la desprimăvărare, o lucrare cu combinatorul înainte de semănat, tn cazul ogoarelor nivelate, și o lucrare cu grapa cu discuri cu lamă de nivelare și grapă cu colți, urmată de 1—2 lucrări cu combinatorul sau cu grapa cu discuri, in cazul ogoarelor denivelate și infestate cu buruieni.Lucrările de pregătire a patului germinativ vor asigura mobilizarea și mărunțirea solului pe adincimea de semănat și distrugerea tuturor buruienilor. Este necesar să se renunțe la afinarea energică a solului, pentru a evita pierderile de apă, tasarea acestuia și consumuri suplimentare de combustibil.• In condițiile folosirii reduse a erbicidelor, se vor aplica la maximum metodele agrotehnice de distrugere a buruienilor, care se vor realiza în cadrul combaterii integrate, prin executarea ultimei lucrări de pregătire a patului germinativ în preziua sau chiar in ziua semănatului și prin efectuarea semănatului în perioadele optime, ceea

— Mai avem totuși de curățat spinii și mușuroaiele pe unele trupuri de pășune, ne spunea tovarășul Marcel Constantineanu, vicepreședinte al consiliului popular comunal. Măi avem de acționat și cu unii crescători de animale, care nu au înțeles pină acum că pășunea și fîneața nu sint numai de „tuns", ci și de întreținut Majoritatea beneficiarilor știu însă că pășunea devine tot mai mănoasă prin muncă de întreținere și prin exploatare gospodărească.Tn aceeași idee s-a acționat șl In comuna Bucecea. Pe 280 hectare din 350. cite deține consiliul popular, s-au curățat spinii, s-au adunat resturile vegetale. întreaga suprafață planificată pentru fertilizare cu îngrășăminte organice a fost realizată.Totuși, cum zicea tovarășul Mircea Ciuciuleț, vicepreședintele consiliului popular comunal, nu toți beneficiarii țin seama de un raport echitabil între întreținerea și exploatarea pajiștilor, balanța înclinind uneori prea mult în favoarea celei din urmă. De pildă, cooperativa din localitate beneficiază de jumătate din pajiștea comunei, dar din toamnă și pînă a- cum. drept lucrări de ameliorare și întreținere, a fertilizat doar 40 hectare cu îngrășăminte chimice. In pășunea respectivă, ciulinii și scaieții sint la ei acasă.Alți beneficiari întîrzîe cu întreți- nețea, ghidindu-se după un grafic al lucrărilor care nu se potrivește in a- cest sezon. In pășunea cooperativei Dorohoi. din Dealul Polonicului, un panou care ilustra topografic lucrările de amenajare efectuate doar cu cîțiva ani în urmă în cuprinsul ei sta de mult dărâmat de vînt. Părăginirea lui nu sugera vreun efort deosebit de întreținere a acestei pajiști. Am umblat în lung și-n lat pe cele 180 hectare, printre spini viguroși și ciulini înalțl In talie, trecind fără dificultate din parcelă în parcelă, prin găurile împrejmuirii dărăpănate. Aspectul nu face cinste într-o cooperativă care, tn ansamblu, e bine gospodărită și In care oamenii au mari și justificate ambiții profesionale.
Euqen HRUȘCAcorespondentul „Sclnteii* 

ce asigură germinația semințelor și răsărirea rapidă a plantelor.Se recomandă, totodată, delimitarea precisă, in fiecare zi. a suprafețelor semănate cu porumb și floarea-soare- lui, pentru a fi lucrate, după 4—5 zile de la semănat, cu grapa cu colți reglabili scurtați la 4 cm, deplasarea făcindu-se perpendicular pe rîndurile semănate.• Este oportună aplicarea lucrării cu sapa rotativă după răsărirea culturilor, incepind cu faza de 3—5 frunze la porumb și floarea-soarelui și la apariția primei faze trifoliate la 

soia, cînd buruienile sint în curs de răsărire.• Dintre lucrările de întreținere, de o atenție deosebită trebuie să se bucure distrugerea crustei, care se formează mai ales după precipitațiile sub formă de averse. Crusta trebuie eliminată cu o grapă cu colți reglabili sau cu ajutorul cultivatorului, de la început, cind mal este încă friabilă. pentru a reduce la minimum atit pierderea neproductivă a apei prin evaporare, cit și consumul de combustibil.Ceea ce țin să sublinieze specialiștii din domeniul cercetării științifice este că, intrucît pe teritoriul țării noastre starea solului este, în prezent. foarte diferită de la o zonă la alta, măsurile care se impun a fi luate nu sint aceleași peste tot, adică șablon. Este de datoria fiecărui specialist din domeniu! producției agricole să parcurgă toate parcelele din unitate, să determine cu precizie starea suprafețelor de care răspunde și, în funcție de aceasta, să aplice tehnologii care să înlăture efectele fenomenelor negative constatate.Adaptarea lucrărilor agricole ia

Sint necesare măsuri hotărite pentru 
sporirea productivității pășunilorIn cele două cooperative agricole de producție și in gospodăriile populației din comuna Todirești se cresc aproximativ 4 000 taurine și peste 5 700 ovine. Pentru aceste e- fective, comuna dispune de o suprafață de 880 hectare pajiști, din care 600 hectare aparțin consiliului popular și restul cooperativelor a- gricole de producție. Așadar, încărcătura de animale este, aici, la fel ca în toate localitățile județului Suceava, foarte mare în suprafața de teren. In astfel de condiții, este necesară sporirea considerabilă a producției de masă-verde la hectar. Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale, statul a alocat importante fonduri de investiții in scopul creșterii potențialului productiv al pășunilor și finețelor. „Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor — ne spunea tovarășul Mihai Chirilă, inginerul- șef al acestei unități, care ne-a însoțit pe teren in timpul documentării noastre — a înființat. în urmă cu 6 ani. o pajiște semănată pe o suprafață de 20 hectare izlaz slab productiv. In 1986, ca să mă refer în continuare numai la ultimii trei ani, am mai înființat o pajiște semănată pe 40 hectare izlaz și am supraînsămînțat 53 hectare. Totodată. am efectuat lucrări de întreținere pe 221 hectare și am fertilizat 380 hectare pajiști. In 1987 am continuat fertilizarea oelor 380 hectare și am mai înființat o pajiște semănată pe 24 hectare. In 1988,’pe lîngă fertilizarea celor 380 hectare pajiști am Înființat o pajiște semănată pe 53 hectare, am făcut 0,9 kilometri gărdulețe pentru combaterea eroziunii solului și drenuri pe 5 kilometru Iar in acest an am fertilizat deja 380 hectare".Toate lucrările menționate au fost efectuate pe pajiștile consiliului popular. Aici se impune mențiunea că 200 hectare pajiști, aparținind consiliului popular, sint închiriate cooperativelor agricole de producție Todirești și Costîna. Deci, lucrările de întreținere pe aceste suprafețe trebuie executate de cele două unități agricole. Ce lucrări a efectuat consiliul popular cu forțe proprii pe cele 400 hectare pajiști pe care le exploatează efectiv 7 „In ultimii trei ani — ne spunea tovarășul Aris- tel Apetrei. primarul comunei — s-au efectuat, anual, lucrări de Întreținere pe toate cele 400 hectare, supraînsămințări pe 40 hectare, s-au fertilizat cu îngrășăminte naturale prin tirlire 150 hectare și prin transport' de gunoi de grajd alte 20 hectare pajiști. In plus, în anii 1987— 1988 a fost eliminat excesul de umiditate pe 5 hectare pajiști". Și cooperativele agricole de producție au realizat un important volum de lucrări pentru sporirea potențialului productiv, atit al pășunilor și tinetelor proprii, cit’ și al celor închiriate de la consiliul popular. Cooperativa agricolă Todirești a fertilizat anual, incepind din 1985, 135 hectare folosind gunoiul rezultat din taberele de vară și a aplicat pe aceeași suprafață nitrocalcar. A distrus, totodată, mușuroaiele proaspete și a curățat resturile vegetale pe Întreaga suprafață ce o are in folosință, iar în 1987 a supraînsămînțat 65 hectare pajiști. Cooperativa agricolă de producție Costîna. care are 150 hectare pajiști proprii și 120 hectare închiriate de la consiliul popular, a fertilizat cu îngrășăminte 

condițiile pedologice și meteorologice specifice acestui an presupune și unele reconsiderări în ce privește administrarea îngrășămintelor, tn acest sens, trebuie să se țină seama de faptul că, datorită deficitului de precipitații, mult din azotul provenit din mineralizarea humusului nu a fost „spălat", adică deplasat adine în profilul solului. Ca atare, se poate sconta pe prezența in stratul superficial de pămint a unor cantități apreciabile de azot asimilabil. De aceea, se impune recomandarea ca, anul acesta, ingrășămintele cu azot, 

atit la cerealele păioase de toamnă, cit si la culturile de primăvară, să fie aplicate în doze diferențiate, în funcție de cantitățile de azot asimilabil existente in straturile superficiale ale solului.— Determinarea operativă a „zestrei" de azot a fiecărei suprafețe de teren poate fi asigurată de laboratoarele de agrochimie, prezente, practic. In toate județele țării, precizează dr. ing. Zenoviu Borlan, șeful laboratorului de agrochimie al institutului de pedologie și agrochimie.Este vorba de laboratoarele din cadrul direcțiilor generale ale agriculturii, de la nivel județean, unități coordonate științific de către institutul de pedologie. Pe baza determinărilor realizate de aceste laboratoare. s-ar putea aplica, in mod diferențiat. in funcție de nevoile reale, necesarul de substanță activă ferti- lizantă. Iar efectul fertilizării, in funcție de cantitatea de azot mineral din sol, ar permite însemnate economii de îngrășăminte, produse energointensive, cit și evitarea efectului de poluare, pe care aceste sub- 

organice 24 hectare în 1986, 65 hectare in 1987, an in care a fost eliminat și excesul de umiditate pe 20 hectare pășuni și s-au supraînsămînțat 30 hectare, și a fertilizat cu gunoi de grajd 64 hectare în 1988. Tot anul trecut au fost aplicate îngrășăminte chimice pe 85 hectare pășuni și finețe și au fost săpate canale pentru evacuarea apei pe 5 țiectare. De asemenea, a efectuat lucrări de întreținere pe întreaga suprafață pe care o folosește. De menționat că. prin combaterea excesului de umiditate, pe suprafețele respective s-a schimbat compoziția floristică, dlspărind pipirigul și piciorul cocoșului, iar producția de masă-verde s-a dublat.Pentru anul 1988, consiliul popular trebuie să realizeze lucrări de intre- ținere pe toate cele 400 hectare, de combatere a eroziunii solului pe 10 hectare, de corectare a acidității terenului pe 5 hectare, să fertilizeze cu îngrășăminte organice 200 hectare și cu îngrășăminte chimice 100 hectare și să suprainsămînțeze 150 hectare pajiști. Pînă la data documentării noastre, deși timpul a fost prielnic, s-au efectuat lucrări de întreținere prin fertilizare cu îngrășăminte organice și chimice doar pe 50 la sută din suprafețele prevăzute. Nici cooperativa agricolă de producție Costina nu a fertilizat decit 47 la sută din suprafața planificată cu îngrășăminte organice. Cooperativa agricolă de producție Todirești a fertilizat întreaga suprafață planificată cu îngrășăminte chimice și începuse curățirea pășunilor. In ceea ce privește suprainsă- mînțările, atît consiliul popular, cît și cele două unități agricole aveau pregătite sămînța. lucrarea urmind a fi realizată in două-trei zile.Timpul a fost. în luna februarie, deosebit de favorabil efectuării unor ample lucrări de întreținere și fertilizare a pajiștilor. De aceea, după cum ne spunea inglnerul-șef al întreprinderii de specialitate, ele trebuiau terminate pînă la sfîrșitul lunii februarie. Aici, după cum arată realizările, s-a acționat destul de lent, ceea. ce a făcut ca o parte din lucrările pe pajiști să se suprapună cu insămînțările. De aceea, par- curgînd o parte din pajiștile din comună. pe lîngă multe tarlale curate, am văzut și suprafețe cu mușuroaie proaspete neimprăștiate și resturi vegetale neadunate, care împiedică dezvoltarea viguroasă a plantelor și diminuează producția de masă-verde la hectar. In ceea ce privește exploatarea. o pășune de 20 hectare, cultivată în urmă cu 6 ani. folosită de cooperativa agricolă Costîna. nu a fost utilizată corespunzător. Adică s-a ieșit la pășunat pe timp de ploaie, ceea ce a dus la scăderea potențialului ei productiv. Totodată, mai ales pe pășunile consiliului popular, nu se folosesc garduri pentru parcelare.Iată citeva neajunsuri care pot fi grabnic remediate printr-o mai atentă urmărire și îndeplinire a măsurilor din programele pe care cei trei factori din comună le au întocmite în vederea creșterii productivității pajiștilor. In aceeași măsură, pășu- natul rațional în perioada de vară este de natură să ducă la sporirea producției de masă-verde la hectar, la o mai bună furajare a animalelor.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scînteii"

stanțe. îl pot avea dacă sint aplicate nerațional.în ce privește culturile care se în- sămînțează acum, primăvara, respectiv cele prăsitoare — de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și soia — se impune recomandarea ca disponibilul de îngrășăminte să fie utilizat pentru fertilizarea de pornire (starter). Altfel spus, a- plicarea produselor fertilizante să se facă o dată cu semănatul, în medie cu 20—30 kg azot si tot atît fosfor la hectar. Iar în continuare, în funcție de evoluția vremii, de precipitații și de conținutul de azot mineral din sol. se vor mai face fertilizări în vegetație, cu îngrășăminte lichide cu azot, aplicate o dată cu lucrările de întreținere a solului liber de buruieni. Acolo unde nu s-a efectuat din toamnă, este incă utilă fertilizarea cu îngrășăminte naturale. urmind ca acestea să fie incorporate uniform in sol. prin discuire.Tot la culturile de primăvară, opinează specialiștii, este recomandabilă fertilizarea pe cale foliară, cu soluții de îngrășăminte complexe fo- liare de tip „Folifag", aplicate în concentrație de 0,5—1 la sută, o dată cu lucrările obligatorii de combatere a buruienilor și de întreținere a solului. Pe lîngă alte avantaje, această fertilizare, efectuată o dată cu alte lucrări care, oricum, trebuie făcute în cadrul tehnologiei, permite și însemnate economii de carburanți. Și la cerealele păioase. în măsura în care se vor efectua lucrări de prevenire a bolilor foliare și a ataoului de dăunători, o dată cu tratamentele respective se pot aplica îngrășăminte complexe foliare, tot in concentrație de 0,5—1 la sută.— Experiența de pînă acum a unităților fruntașe din țara noastră, a stațiunilor experimentale agricole arată că succesul în agricultură depinde într-o măsură covirșitoare de adaptarea judicioasă a tehnologiilor la condițiile naturale specifice fiecărui an agricol și fiecărei parcele de teren, precizează dr. ing. Comeliiu Răuță. directorul Institutului de cercetări pentru pedologie și agrochimie.Intrucît măsurile recomandate de cercetarea de profil vizează tocmai promovarea unei agriculturi ecologice. intensive, de înalt randament, va trebui să se treacă la grabnica lor aplicare pe tot cuprinsul țării.
Ioana DABU
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Rezultatele anului trecut-sursă de învățăminte 
pentru perfecționarea activității

în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988 se subliniază că realizarea unei noi calități în activitatea politico- ideologică, în învățămîntul de partid, trebuie să se exprime, înainte de toate, în creșterea forței de înrîurire a dezbaterilor, în transformarea lor într-un puternic instrument de dinamizare și mobilizare a energiilor celor ce muncesc la înfăptuirea politicii partidului. Investigațiile noastre in mai multe comune ale județului Teleorman evidențiază preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru aprofundarea și însușirea temeinică a tezelor, ideilor și orientărilor formulate în Expunere, desprinderea, pe această bază, a unor căi și modalități concrete de perfecționare a activității organizațiilor de partid, în vederea întăririi capacităților de a uni eforturile tuturor lucrătorilor ogoarelor pentru obținerea în acest an a unor producții sporite, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Așa cum am putut constata, în multe locuri este prezentă strădania propagandistului de a explica argumentat și convingător tezele teoretice, de a le lega firesc și armonios cu realitățile și prioritățile din colectivele respective. De fapt, tocmai modul în care se realizează această „racordare la concret" reprezintă factorul determinant al sporirii interesului cursainților pentru aprofundarea temei abordate și, în ultimă instanță, al eficienței invățămîntului politico-ideologic. Concludente în acest sens au fost dezbaterile la cercul nr. 1 de la organizația de partid a fermei vegetale nr. 2 de la cooperativa agricolă de producție Buzescu. La început, propagandista Aurelia Dincă a înfățișat pe scurt obiectivele prioritare ale dezbaterii temei — ..Creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în toata sectoarele de activitate" — astfel incit luările de cuvînt să beneficieze de un fir conducător, de orientări precise. Pe larg, a fost prezentată teza formulată de secretarul*general al partidului cu privire la necesitatea implicării directe a organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, î,n exercitarea rolului lor de conducător politic, în toate domeniile, aceasta în- semnînd, practic, un efort permanent pentru cuprinderea, abordarea și soluționarea, cu maximă operativitate și răspundere, a tuturor problemelor ce apar pe parcursul realizării sarcinilor de plan. Este pozitiv faptul că atenția cursanților a fost orientată asupra măsurilor concrete pnn care se pot traduce în viață, în propria organizație, asemenea cerințe. Astfel, dezbaterile, la cara au
De la rutină la participarea creatoarePrincipalele centre urbane ale tuturor județelor au beneficiat în aceste ultime decenii, concomitent cu sporul impresionant al economiei și zestrei edilitare, de o neîntreruptă dezvoltare a vieții culturale sub toate aspectele. S-au înălțat. devenind instituții importante, unele singulare în localitățile respective, așezăminte de cultură cu rol și funcțiuni in continuă diversificare, autentice nuclee de spiritualitate, care concentrează în jurul lor cele mai importante forte creatoare și educaționale. Investițiile culturale în dublul lor sens, de înălțare a unor edificii cu funcționalități multiple și de întreținere a climatului de emulație spirituală, sînt cu atit mai evidente în centrele de județ cu o mai mică „densitate" de instituții culturale profesioniste. In acestea, centrele de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" preiau o bună parte din activitățile politico-educative, de creație tehni- co-științifică și aproape in totalitate manifestările culturale și de spectacol, ele reprezentind. de fapt, substanța și blazonul vieții culturale.De aceste adevăruri si de rezultatele lor concrete aveam să ne convingem urmărind activitatea Centrului de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" al sindicatelor din Alba Iulia, a cărui vîr- stă (abia a trecut puțin peste un deceniu) poate fi bănuită doar din ținuta zveltă, modernă a edificiului înălțat pe Platoul Romanilor. Complexitatea activității dezvăluie realitatea unei instituții care și-a depășit repede condiția debutului, pentru a se înscrie în durabil, serios șl matur. De altfel, directorul instituției, tovarășul Constantin Sirbu, observa. subliniind o experiență cotidiană îndelungată, că nici nu ar fi posibilă prelungirea stării adolescentine. date fiind presiunea concretului. solicitările orașului, ale întreprinderilor și instituțiilor, ale unui contingent important de oameni ai muncii, cărora trebuie să le vii in întimpinare cu acțiuni deopotrivă utile și interesante. In categoria utilului imediat se află cercurile tehnico-aplicative. unde tinerii pot dobindi cunoștințe cu ajutorul unor programe susținute de specialiști. Afluența. îndreptățită de rezultatele finale, dovedește orientarea judicioasă spre meserii solicitate, care asigură și locuri de muncă. Fără îndoială și instituția are beneficiile ei deloc neglijabile, dar in ansamblu prezența în acest domeniu se justifică pe deplin prin necesitatea socială a prestațiilor.Pe alt plan, la fel de concret șl susținut de necesități reale, se află complexul de activități cultural- educative prin care instituția participă la permanenta acțiune de formare a omului zilelor noastre. A- tragerea. cultivarea vocațiilor, talentelor locale preocupă și întrețin un edificiu organizatoric care face posibilă afirmarea acestora. Cercurile foto, turistic, rebusistic. filatelic, de artă plastică exprimă preocupările unor grupuri restrinse, dar cu rezultate vizibile în expoziții deschise la sediu. în excursii organizate pentru oamenii muncii. De o reală prețuire se bucură cenaclul literar „Școala ardeleană" condus de Va- sile Remete, ale cărui ședințe au
tv
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participat comuniștii Gheorghe Pas- tramagiu, Chira Mihăilescu, Floarea Ganea, Elena Stan, Oprea Răduță, Elena Dumitru, pornind de la o serie de situații de aici, au pus în lumină faptul că biroul organizației de bază, ca și organizația în ansamblul ei, nu au intervenit prompt în anul trecut pentru prevenirea și înlăturarea unor stări de lucruri negative care s-au manifestat, pentru generalizarea experienței pozitive și aplicarea neabătută a tehnologiilor. Așa se explică producțiile mici obținute la culturile prășitoare, ca și diferențele mari dintre rezultatele echipelor din fermă, Arătîndu-se că aceste diferențe au ajuns pină la 5 000 kg la porumb și 6 tone la sfecla de zahăr, au fost puse la dispoziția cursanților sugestive calcule economice privind
Studiul politico-ideologic In sate teleormănene

modul cum se reflectă rezultatele slabe asupra veniturilor unității și, implicit, ale cooperatorilor. Pe baza măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea sistemului de retribuire în natură a cooperatorilor, s-a evidențiat faptul că la temelia creșterii continue a bunăstării tuturor se află rezultatele obținute în producție. Realizarea producțiilor mari din acest an — 18,3 tone porumb, 76 tona sfeclă de zahăr, 8155 kg grîu, 8 700 kg orz, 4 035 kg floarea-soarelui în medie la hectar — implică, au subliniat participanții la dezbateri, pe baza învățămintelor anului 1988, întronarea pretutindeni a spiritului de partid, a unei ordini și discipline exemplare. O asemenea modalitate de abordare a generat o dezbatere vie, care a conturat direcții de acțiune pentru îmbunătățirea activității propriei organizații de partid.Reușita dezbaterilor a fost determinată, credem, și de alți factori. Locul de desfășurare l-a constituit punctul de documentare politico- ideologică și tehnico-agrară al unității, cursanții avînd la dispoziție grafice, planșe, calcule economice privind aspecte concrete ale activității lor. Apoi propagandistul a dispus de date precise privind realizări și neajunsuri în anul trecut, precum și obiective prioritare ale acestui an, ceea ce a permis ancorarea discuțiilor în problemele concrete cu care s-a confruntat organizația de partid, colectivul fermei unde muncesc cursanțiL „Urmărim — ne spune 

devenit dezbateri căutate, rezultatele creației se regăsesc în publicațiile literare și, mai ales, pe scene, cu ocazia șezătorilor literare, a marilor manifestări de spectacol desfășurate cu ocazia unor evenimente. Cineclubul, laureat al etapelor finale ale „Cîntării României", condus de Gelu Bogdan, a propus spre vizionare mai multe filme de scurt metraj. între care „Echipa", dar mai ales „Făurarii de lumini", dedicat celor ce înalță salba energetică de pe Valea Someșului, s-au bucurat de real succes și prețuire. Prin mijlocirea cercurilor și cenaclurilor un potențial artistic important din întreprinderile și instituțiile municipiului se fructifică superior, cu reale cîștiguri individuale și publice.Gindit ca un complex cultural- educativ cu funcții polivalente — cu o zestre materială corespunzătoare (o sală de spectacole cu 570 locuri, sală mică cu 165 locuri, bibliotecă, săli de club, simeze) —
Activitatea culturală 

în județul Alba

centrul sindicatelor a devenit o instituție culturală prezentă în aproape toate manifestările județene. „Festivalul culturii", spectacole aniversare, „Memoria pămîntului românesc" (colaborare cu Muzeul județean), întîlniri cu oameni de știință și cultură, seri cultural-distrac- tive sau manifestarea tradițională „Azi centrul de cultură vă aparține" fac necesara legătură cu viața culturală a întreprinderilor și instituțiilor. Această mediere între solicitările municipiului și necesitățile unităților de bază, cărora li se adresează și din punct de vedere metodic, a dus la dezvoltarea a numeroase formații artistice. în ultima ediție a Festivalului „Cîntarea României" au fost prezenți în faza finală cu 20 de formații și interpret, toți laureați, ceea ce indică preocuparea pentru calitatea repertoriului. a prezentei scenice. Ansamblul folcloric „Crăișorul munților". condus de prof, loan Haplea, cu cei 45 de membri, cuprinde o mare varietate de preocupări și posibilități de exprimare a artei populare. mai ales in ce privește dansurile ; grupul de recitatori angajat recent în alcătuirea recitalului poetic „Țăranii"; grupul satiric condus de loan Filimon, apreciat pentru verva programelor prezentate pe scenă sau în întreprinderi. De un real prestigiu se bucură corul de cameră dirijat de profesorul Iosif Fit, al cărui repertoriu de cintece patriotice și revoluționare, prelucrări folclorice atrage numeroși fideli în spectacole de succes, ca și formațiile de muzică ușoară, dansuri moderne, tematice, de societate, conduse de Bradea Vianu, muncitor la „Porțelanul", sau formația de muzică veche românească, care a prezentat un grupaj de cintece din vremea războiului de independență.Din această succintă derulare se evidențiază diversitatea activităților culturale și menținerea potențialului
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Luni, 13 martie
19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare
19,43 Știința pentru toți (color) 

secretarul adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid Buzescu. tovarășul Nelu Dulgheru — ca Instruirile periodice ale propagandiștilor să fie axate pe cunoașterea și însușirea tezelor din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, dar și a sarcinilor ce trebuie să se afle în atenția lucrătorilor din agricultură, într-o etapă sau alta. Organizăm, de asemenea, pentru propagandiști, schimburi de experiență, dezbateri- model.Cind lipsește efortul pentru cunoașterea și aprofundarea realităților și priorităților din unitatea respectivă, depus atît de propagandist, de cursanți. cît și de birourile organizațiilor de bază, dezbaterile, prin forța lucrurilor, 

plutesc undeva In generalități, forța lor de înrîurire fiind cu mult diminuată. La C.A.P. Țigănești, de pildă, am ajuns la ora fixată pentru începerea dezbaterilor la cercul unde propagandist este tovarășul Florea Nedelcu. Ni se spune că „lecția am ținut-o mai devreme". „Unde și cu cine „Pe fugă, cu mai mulți îngrijitori...". Greu de crezut, din moment ce propagandistul nu are nici măcar un caiet cu prezența cursanților. Și dacă ar fi fost așa, ne îndoim de eficiența unei asemenea lecții în care s-au citit fraze generale, fără nici o referire la activitatea colectivului respectiv. Mai mult, ni se părea firesc și obligatoriu ca la tema „Creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului in toata sectoarele de activitate" să fie prezent in primul rind secretarul organizației de partid din această fermă zootehnică, al cărei colectiv se confruntă cu greutăți în realizarea sarcinilor de plan. „Eu știam că dezbaterile încep mai tirziu" — ne spune acesta. Alte comentarii ni se par de prisos...Am revenit In aceeași unitate, cî- teva ore mai tirziu, și am participat la dezbaterile cercului condus de propagandistul Florea Țale, cursanții fiind comuniști din cealaltă fermă zootehnică. Este de remarcat faptul că. pentru o mai bună înțelegere a unor teze teoretice, acesta a considerat că este necesar să explice mai intii unele noțiuni : centru vital al Întregii activități economtoo-sociale, democrație internă de partid, spirit revoluționar, control de partid, conștiință soaialistă etc. Apoi au fost 

formațiilor artistice prin atragerea lor ia viața de spectacol neîntreruptă atît la sediu, in unități economice din municipiu sau județ, în confruntările de prestigiu naționale. Totodată, căutările pentru organizarea atractivă, educativă a timpului liber se materializează în acțiuni devenite tradiționale. „Centrul de cultură vă aparține", „Dialog pe aceeași scenă", spectacole pe marile platforme industriale, clubul „Vacanța" dedicat elevilor și studenților. „Ateneul tineretului" cu audiții, dans, concursuri sau acțiunile propuse de bibliotecă dau substanță unei activități cotidiene susținute, cel mai adesea de un bun nivel artistic. Să adăugăm și importantul rol de gazdă ospitalieră pentru numeroase spectacole de teatru șl muzică profesioniste, între care se detașează stagiunea Naționalului din Timișoara, dar și a celor din Sibiu, Craiova, București într-un remarcabil efort de a susține o viață teatrală continuă, vie.Pe acest fond valoros, îmbogățit de-a lungul anilor prin cumularea experienței și o tot mai bună organizare, apar însă și mai evidente unele minusuri ce nu și-au găsit încă rezolvarea corespunzătoare. Astfel, creația tehnico-științifică susținută de un club al tehnicienilor și inginerilor se rezumă la un fel de discuții de salon chiar dacă se numesc simpozioane, mese rotunde sau sesiuni de comunicări, fiind prea puțin implicată în rezolvarea unor aspecte concrete ale producției. Nu-i mai puțin adevărat că centrul nu dispune de bază materială sau personal specializat. dar o colaborare mai bună cu specialiștii, cu unitățile economice poate da și acestui domeniu extinderea și adîncimea cerute. Pe alt plan, activitatea culturală are încă inconsecvențe și lacune ce nu se justifică prin cauze obiective. De pildă, un afiș generos, expus la vedere, invită doritorii să participe la unele forme artistice specifice, cum ar fi orchestra semisimfonică sau formația de teatru. Or, acestea își așteaptă cam de mult concretizarea, spre regretul numeroșilor pasionați, din cauza indeciziei instituției care propune și- nu face. Se distinge în această situație nedorită și o anumită facilitate în alegerea unor acțiuni mai simplu de organizat sau care beneficiază numai de „acoperișul" centrului, o rutină comodă, avantajoasă. O formație de teatru, o orchestră semisimfonică solicită muncă multă, profesionalism, investiție materială și de încredere, domenii ce se cer mai atent conturate în activitatea instituției. Zestrea materială de excepție, potențialul uman actual, necesitățile reale îndreptățesc mai multă exigență, concentrarea efortului nu spre bilanțuri statistice, uneori excesive, ci spre ridicarea continuă a calității propriei munci, spre îmbogățirea întregului ansamblu de activități, cu deosebire celei dedicate creației tehnico-aplicative și activităților culturale de mare penetrație artistică și educativă. Succesele de pînă acum nu pot fi decît un moment dialectic spre o treaptă nouă, superioară în gîndi- rea și desfășurarea întregii activități.
Emil VASÎLESCU 
Ștefan TONICA

20,1# Ctitorii ale Epocii de aur (color) 
• Armonii ale dezvoltării peisaju
lui românesc contemporan

20,30 Tezaur folcloric (color) • Iată, pri
măvara vine !

21.00 Programul de organizare șl mo
dernizare a localităților țării (co
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triale

21,20 Din lumea capitalului. Documentar 
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2133 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie 
(color). Versuri patriotice, revolu
ționare

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

practiceprezentate pe larg preocupările consecvente ale conducerii partidului pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, pentru creșterea rolului conducător al acestora în toate sectoarele de activitate. Dar expunerea nu a trecut de sfera generalităților, singura încercare în acest sens fiind de genul „și la noi în comună există organizații de partid". în final, s-a făcut sublinierea că „mai găsiți cite ceva în «Munca de partid» și «Scîn- teia tineretului» despre această temă". Apoi, la întrebarea „are cineva întrebări ?“, în sală s-a făcut liniște... Așa s-a terminat, practic, această dezbatere.Desigur, la fiecare temă, abordarea și clarificarea teoretică sînt deosebit de necesare, numai în felul acesta dezbaterile contribuind la ridicarea nivelului de cunoaștere al comuniștilor, la înarmarea lor cu principiile de bază ale politicii partidului. Dar perspectiva teoretică se cere îmbinată cu cea practică, in cazul nostru cu modul în care își exercită organizația de partid rolul său conducător, cum soluționează problemele, cum antrenează oamenii la îndeplinirea sarcinilor. Și material de referință ar fi existat, dacă ținem seama că la nivelul fermei zootehnice unde lucrează cursanții în anul trecut nu s-a realizat nici un indicator de plan, că o serie de neajunsuri continuă să se manifeste și în acest an. In felul acesta, prin promovarea unui larg dialog, a unui util schimb de păreri pe probleme care-i preocupă pe cursanți, s-ar fi reușit, credem, desprinderea de concluzii practice pentru înfăptuirea în condiții optime a sarcinilor ce revin comuniștilor, colectivului de muncă, dezbaterile constituindu-se .într-un moment important al perfecționării propriei activități. Pentru că numai așa învățămîntul politico-ideologic își poate spori eficiența, forța sa de influență.Am stăruit asupra unor asemenea manifestări de formalism tocmai pentru a sublinia necesitatea ca organele de partid să acorde o mai mare atenție pregătirii și informării propagandiștilor și cursanților, realizării unui control permanent și riguros privind organizarea și desfășurarea dezbaterilor, prin prezența activă a membrilor comitetului comunal de partid la discuțiile de Ia cursuri, prin orientarea dezbaterilor spre problemele esențiale ale perfecționării eficienței și calității activității fiecărui colectiv — cerințe esențiale în ridicarea învățămîntului politico- ideologic la nivelul înaltelor exigențe formulate de conducerea partidului.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii* i

România-film prezintă
VACANȚA CEA MARE producție a Casei de filme patru

Scenariu! : Andrei Blcier ; imaginea : Doru Mitran ; regia : Andrei Blaier. Cu : Tamara Crețulescu, Marcel Iureș, Victor Odiîo Cimbru, Valentin Mihali, Dorina Lazăr, Virgil Andriescu, Alexandru Hasnaș, Maia Indrieș, Vasile Grădinaru
Riscul țigării de dimineațăîn ultimele două decenii s-au acumulat numeroase date, extrem de convingătoare, în ce privește efectele fumatului asupra sănătății, asupra tuturor funcțiilor organismului. Se poate spune că nu există parte componentă a corpului omenesc sau țesut care să nu fie influențat, in mod negativ de fumul de țigară.Ciți dintre numeroșii fumători cunosc insă consecințele consumării o- bișnuitei țigări de dimineață ? Iată în acest sens opinia conf. dr. Dumitru DONA, director al Spitalului clinic Titan :— Eu cred că nu numai medicii, dar și cei mai mulți dintre pacienți știu că între fumat și apariția, agravarea sau complicarea unor suferințe ale tubului digestiv există o legătură directă. Să reținem doar citeva dintre numeroasele consecințe-a- fedțiunl, și anume cele gastrice in general, ulcerul gastric și duodenal, unele boli ale ficatului și ale căilor biliare. Statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății dovedesc de exemplu că ulcerul gastro-duodenal este de două ori mai frecvent la fumători decît la nefumători. în cele mai multe țări și la noi s-au efectuat studii ample, cercetări de laborator și observații clinice pe baza cărora s-a putut explica, între altele, frecvența mare a gastritei și a ulcerului la fumători datorită tulburărilor de secreție și de tranzit generate de fumul țigării. S-a putut astfel constata că fumatul, chiar și in doze mici, are efecte negative asupra secreției gastrice — și anume o inhibă —, iar la cei care fumează multe țigări, peste 20 pe zi, se constată apariția unor modificări ale țesuturilor peretelui interior al stomacului, așa-zisa mucoasă gastrică, cea mai vulnerabilă. fiind prima care vine în contact cu diferiți agenți nocivi, între care și fumul de țigară. Majoritatea fumătorilor se pling de arsuri și dureri de stomac, de lipsa poftei de mîncare etc. Unele persoane pretind că fumează ca să nu se îngrașe, dar nu știu că prin acest obicei se expun unor boli adesea severe. Foarte dăunător este mai ales fumatul asociat cu cafea, dimineața, înainte de a minca. Se știe cu certitudine că fumul țigării favorizează apariția gastritei prin iritarea peretelui intern al stomacului și al glandelor lui secre- toare. Dar aceste iritații ale stomacului. aceste gastrite sînt numai începutul care pregătește apariția ulcerului gastro-duodenal.Mecanismul este bine cunoscut: ulcerul gastric apare la fumători prin

Arta înIn Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din 28—30 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea perfecționării vieții cUltural-artistice și educative din cadrul Festivalului național „Cîntarea României", de a da noi dimensiuni activității creatoare a maselor, prin mai buna organizare a muncii în instituțiile de cultură, in cluburile și căminele culturale, în toate centrele de creație și cultură. Pornind de la aceste imperative de mare actualitate, de la importanța lor pentru creșterea calității actului de cultură, ne-am îndreptat spre două cluburi muncitorești din municipiul Arad — anume spre centrele de creație și cultură „Cîntarea României" de pe lingă întreprinderea de vagoane și, respectiv, întreprinderea textilă „U.T.A.". Caro este „cota" activităților cultural-artistice și educative de aici, în ce măsură arta pătrunde în uzină, în mijlocul oamenilor muncii — atit în sensul antrenării lor la creații artistică și științifică, cît și în ce privește prezența acestora pe scenele festivalului sau in sălile de spectacol, ca beneficiari ai manifestărilor culturale, artistice, educative ?La întreprinderea textilă „U.T.A.". care numără peste 8 000 de oameni ai muncii, centrul de creație și cultură „Cîntarea României" desfășoară o intensă muncă politico-ideolo- gică și educativă. Săptămînal au loc, în secțiile de producție sau la club, expuneri, simpozioane, mese-rotun- de. recitaluri de poezie, expoziții de carte, dezbateri pe teme de educație patriotică, materialist-științifică, juridică, acțiuni menite să mobilizeze colectivele la realizarea sarcinilor de plan. Reținem citeva, de dată recentă : recitalul de versuri „Omagiu conducătorului iubit", masa-rotundă. găzduită de secția filatură. „Cum să eoonomisim materiile prime și materialele ?“. montajul literar închinat lui Mihai Eminescu, dezbaterea „Cunoaștere științifică și credință reli- gioasă", din nou o masă-rotundă — „Iluzii, halucinații, misticism"... Sînt activități, cum aveam să ne convingem, care au, în general, un conținut corespunzător și prin care, cu timpul, s-a cîștigat încrederea oamenilor muncii în capacitatea centrului de a le oferi manifestări interesante. instructive.Biblioteca întreprinderii este o prezență reală in viața muncitorilor și specialiștilor. în cel mal bun sens al cuvintului — prin cele peste 30 000 de volume ce le oferă spre lectură, prin cei aproape 4 000 de cititori ce 

Secțiile întreprinderii — 
centre ale activității 

cultural-educative

perturbarea, sub acțiunea nicotinei, a unor mediatori chimici cu influență asupra circulației sîngelui, ceea ce duce la irigarea, respectiv hrănirea necorespunzătoare a țesuturilor peretelui stomacului și în general la scăderea rezistenței acestuia, urmată de apariția ulcerului.S-a putut stabili că fumatul accelerează tranzitul gastric, ceea ce poate favoriza apariția ulcerului duodenal și apoi încetinirea cicatrizării ulcerelor de stomac. Deși fumatul nu este singura sau principala cauză în apariția ulcerului, țigara reprezintă totuși un factor favorizant important: prin înghițirea fumului și a salivei venite in contact, cu tutunul, care irită peretele intern al stomacului sau
OMUL Șl
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mucoasa gastrică. Se știe că ulcerul peptic apărut la foști bolnavi cu ulcer, operați, este un rezultat și al reluării fumatului după intervenția chirurgicală. în general, continuarea fumatului de către cei suferinzi, adesea preveniți și de medic, poate duce la complicații cum este hemoragia ulceroasă, foarte periculoasă ; statisticile arată că mortalitatea în astfel de cazuri este cu mult mai mare la fumători decît la nefumători. Și ficatul, acest mare laborator al organismului, suferă mult de pe urma fumatului, el fiind prima barieră in calea toxinelor din țigări, substanțe introduse in corpul nostru o dată cu fumul de țigară. în ficatul fumătorilor se poate observa, ca și în intoxicația alcoolică a marilor consumatori de alcool, o degenerescentă a celulei hepatice, urmată in final de apariția benzilor de scleroză. Dacă acest ficat suferind este în continuare agresio- nat de fumul de tutun, se poate ajunge pînă la periclitarea vieții. Dar toate acestea sînt numai o parte din numeroasele necazuri pricinuite de fumat — conchide conf. dr. D. Dona.— Și mai sensibil se dovedește a fi organismul femeii — arată dr. Constantin BOGDAN, medic primar, directorul Spitalului clinic Berceni. A- desea, pacientele se pling de apariția unor dureri în partea dreaptă, sub nivelul coastelor, dureri asociate cu gust amar, grețuri etc. și rămîn surprinse cind li se spune că toate aces-

uzinăîmprumută cărți de aici, prin cenaclul său literar „loan Slavici", la ale cărui ședințe lunare muncitorii, tehnicienii și inginerii iubitori de poezie citesc din creațiile proprii.Sigur, întreprinderea dispune de un potențial cultural-artistic considerabil, încît împlinirile par firești, iar neîmplinirile constituie prilej de critică și nemulțumire. Așa s-au petrecut lucrurile și la sfîrșitul ediției anterioare a Festivalului național „Cîntarea României", cind prestația formațiilor artistice ale clubului a fost considerată ca fiind sub posibilități : doar grupul coral mixt a ajuns în faza republicană, unde s-a clasat pe locul al doilea. Răspunsul la criticile aduse atunci se regăsesc, pe mai multe planuri, în activitatea artistică actuală. Au fost înființate noi formații : un grup vocal folcloric, formația de teatru scurt, un grup vocal feminin. Cine sînt instructorii ? Oameni din întreprindere, cu experiență și pasiune pentru artă, apropiați de tinerii lor colegi de muncă : loan Ogrinci și Mihai Zelenak, la dansuri populare, Victor Șofrag, la formațiile corale, Adriana Crîn- gașu, la formația de teatru, sau, în cazul cenaclului literar, poetul Vasile Dan... Deocamdată însă, volumul erescind al activităților cultural-artistice din cadrul centrului nu-și găsește corespondent șl în secțiile întreprinderii, care trebuie să fie principalele „centre" ale activității cultural-educative. în „vecini", la întreprinderea de vagoane, primul lucru ce se impune este tocmai larga audiență de care se bucură mișcarea artistică de amatori în rîndul colectivelor de muncă din secții și ateliere. Aici, „dialogul pe aceeași scenă" rămine un moment așteptat mereu cu interes. întrecerile se desfășoară an de an, iar la fiecare doi ani ele contează ca fază de masă în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Concursurile sînt urmărite cu emoție, fiindcă fiecare colectiv ține la prestigiul său. In anul 1988, primele trei locuri au revenit, în ordine, secțiilor confecționat repere, forjă-arcuri și centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru vagoane. Au urcat pe scenă peste 600 oameni ai muncii, iar din sală „dialogurile" au fost urmărite de circa 4 000 de colegi de muncă. Prin larga participare a oamenilor, prin seriozitate și muncă zilnică, ani Ia rînd. cotul mix, format din 80 de persoane și pregătit de dirijorul Doru Serba n, de la Filarmonica de stat din Arad, ansamblul de cîntece și dansuri „Rapsodia mureșeană", condus de Gheorghe Sandici și Ștefan Munte- naș, fanfara, instruită de Dan Avram, brigada artistică, de care se ocupă Ștefan Ardelean, grupul satiric și cel de recitatori, interpret! individuali, -toate se bucură de o frumoasă apreciere, nu numai In întreprindere, unde dau spectacole pentru oamenii muncii, oi și £n județ.Activității cultural-artistice i se adaugă însă, ca un corolar firesc, numeroasele acțiuni cu caracter politico-ideologic, organizate In sprijinul realizării sarcinilor de producție, manifestările ce au loc în cadrul bibliotecii, al cenaclului literar, al cercurilor de artă plastică și foto. Mai eficientă și mai bine organizată ca în anii anteriori este activitatea de creație tehnico-științifică, în care sînt antrenați 986 specialiști, muncitori și tehnicieni.
Tristan M1HDTAcorespondentul „Scînteii*

te tulburări slnt provocate de contracția vezicii biliare, sub influența unui consum în exces de țigări. Intr-adevăr. constituenții țigării încarcă cu substanțe toxice celula hepatică, determinind-o să nu mai poată face față, decît cu greu, funcției sale de detoxifiere, de eliminare a toxinelor din organism.Nu numai sănătatea femeii esite, în general, influențată negativ de fumul țigării, dar îi sînt profund afectate și caracteristicile ei specifice. In acest sens amintesc de funcții biologice, cum este reproducerea, dar și creșterea și dezvoltarea capacității de creație și de muncă, în general activitatea psihointelectuală, precum și a- tribute specifice ei, cum sint înfățișarea fizică, feminitatea. Paralel cu răspindirea obiceiului, în rîndul femeilor, de a fuma se constată că organismul lor este mai vulnerabil față de noxele din mediul înconjurător, fumatul fiind cel care contribuie la scăderea rezistenței generale a organismului. Un alt aspect esențial este constatarea obiectivă că fumătoarele prezintă o îmbătrînire precoce : o pasionată consumatoare de țigări la 30 de ani poate să pară de 45, iar la 50 să fie confundată cu o femeie nefumătoare în virstă de 70 de ani, atit în ce privește aspectul exterior, cît și starea fiziologică a sistemului ei cardiovascular, respirator, digestiv etc.In mod firesc, începind din adolescență tinerele devin conștiente și se preocupă de creșterea atributului de feminitate, pe care il cultivă, dezvoltă și caută să il pună în valoare prin- tr-o ținută Îngrijită, atrăgătoare. Multe tinere consideră insă că fu- mind își evidențiază farmecul perso- naL Cele care optează pentru fumat, foarte devreme, pornind de la premisa falsă a emancipării, a maturizării, ignoră că prin această opțiune pierd relativ curind o bună parte din atributul lor esențial, feminitatea. Culoarea feței și aspectul pielii la femeile fumătoare au anumite caracteristici : pielea își pierde din elasticitate șl catifelare, devenind cu timpul galben-cenușie, cu aspect uscat, lipsită de prospețime. Ridurile apar mai curind, se adincesc și se înmulțesc in timp mai scurt, deter- miinind imbătrinirea precoce.Departe de a se crede că fumatul relaxează sau maturizează — pe cel ce doresc acest lucru —, în realitate consumul de țigări reprezintă un preț prea mare : imbătrinirea timpurie și pierderea sănătățiL
Elena MANTU

Relația 
competență 
- calitate

(Urmare din pag. I)In anii ’80 însă raporturile s-au schimbat. Calitatea a trecut, în cea de-a treia etapă a construcției socialiste, pe planul intii. Ea devine, treptat, factorul h olarilor al producției, al întregii activități, din toate domeniile. De la tribuna consfătuirii de lucru din 2—3 martie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: „Pentru economia națională și pentru export realizarea producției la cel mai inalt nivel calitativ și tehnic constituie o necesitate vitală pentru inireaga noastră activitate". Acum, cind România dispune de o bază tehnică de un nivel superior în toate domeniile, este obiectiv necesar să se realizeze produse de inalt nivel calitativ, competitive cu cele mai bune realizări obținute pe plan mondial.Calitatea nu există în sine. Ea se manifestă ca proprietate a unui obiect, a unui lucru, a unui produs ăl muncii. Fiecare produs își incorporează calitatea ca obiect fizic, dar și ca o valoare ce există dincolo de expresia sa fizică. O mașină-unealta. bunăoară, se înfățișează sub forma unei mase de metaL De aici, de la formă, începe să fie apreciată calitatea ei. Are o deosebită importanță cum arată mașina respectivă, pentru că urîțenia este greu vandabilă. Fundamentale sint insă problemele de conținut : complexitatea produsului, fiabilitatea, greutatea și volumul, performanțele de prelucrare. Și iată cum o masă din metal capătă viață. Pentru că încorporează tot ceea ee oamenii care au fabricat-o au fost în stare să integreze in „codul el genetic": cunoștințe, experiență, pasiune. răspundere. Toate acestea sînt valori „invizibile". Dar ele sint incorporate calității. Dacă într-o uzină se reduce greutatea unei mașini-uneite cu citeva sute de kilograme, înseamnă că, de fapt, se reduce consumul de metal. Cu ce este înlocuit metalul ? Desigur, cu „materie cenușie".Dar sint colective care se despart greu de mentalitățile „cantitativiste". Ele duc „bătălia" pentru tone utilaje, pentru produse oare să „atirne" Ia cintar, să se vadă că... s-a muncit. Țelul lor devine unic : să iasă pe poarta întreprinderii cît mai mult metal transformat in mașini-uneite. Și cind lucrurile nu merg tocmai cum doresc, recurg și la „ajustări". Citeva tone de metal in plus pot fi adăugate și... din condei. Calitatea însă nu poate fi „Înfrumusețată" după această „rețetă". Aici se cere să fie obținute performanța înalte. Altă 'șansă nu există. .Desigur, fundamentală este cerința ca fiecare; colectiv să muncească la nivel mondial. Un astfel de nivel se măsoară cu un criteriu precis : competitivitatea la exportSînt numeroase acele Întreprinderi care cuceresc continuu noi și noi piețe internaționale, tocmai pentru că reușesc să se afirme prin calitatea produselor. In toate aceste întreprinderi. producătorii ‘— care sînt, in același timp, proprietari și beneficiari — și-au asumat răspunderea da a munci la nivel mondial. Deci, de a învăța, de a se pregăti la nivel mondial. Dacă, în anumite împrejurări, lucrurile nu au mers tocmai hine, nu au aruncat vina pe întreprinderile da comerț exterior că nu le obțin contracte și nu le vind produsele. Au căutat cauzele reale, le-au dezbătut în colectiv, în spiritul democrației noastre muncitorești-revoluționare, au găsit soluții pentru problemei» cu care se confruntau. Firește, nu au găsit dintr-o dată aceste soluții, ci după o muncă asiduă, după studii in biblioteci, la planșete, fădnd și refă- cînd calcule, de cite ori era nevoie, pină ce totul se limpezea. Au examinat produs cu produs, atît din punct de vedere tehnic, cit și sub aspeot economic și estetic. Complexitatea produselor, fiabilitatea, forma, volumul și greutatea au fost privite m oglinda vremii noastre, în raport cu cerințele actuale. Pregătirea oamenilor a fost privită și ea în oglinda vremii noactre. Au fost reproiectate și reînnoite produsele. Dar, mai intii, s-a trecut la „reproiectarea" și „reînnoirea" mentalităților, a atitudinii față de muncă, față de învățătură. Calitatea se întemeiază astfel pe competență, pe continua îmbogățire a cunoștințelor ștîințifloe, profesionale.
Conștiința de sine
(Urmare din pag. I)teri de creație și al setei Iui de cunoaștere, de împrospătare a propriei energii.Spiritul creației artistice și al creației științifice are drum continuu, caută neîntrerupt spațiul ideal al duratei legat de pămint, de trecut, prezent. viitor, determinat de valori și de esența spiritului fiecărui popor. Determinarea de esență a poporului nostru este umanismul și o conștiință patetică a afirmării demnității omului. Ideile sociale sint și ele vii, luptă pentru existență, condiționate de personalități, curente, timpuri. Ele țîșnesc din sinul vremurilor, din necesități umane, din fluviul vieții luminat prin conștiință. Devin idei-forță, de realizat, uneori mai presus de timp; deși sint produsul unor vremuri, rămin eterne, adică se manifestă in orice timp, răspunzind deschiderii oamenilor spre generoasele, marile idei. Realitatea este densă, adîncă și atit de largă încît nu poate fi cuprinsă de un singur om în limitele vieții lui, oricit de creatoare. De aceea, izbinzile creației trebuie prețuite și de aceea este nevoie de cit mai mulți oameni care să își cunoască aspirațiile, aptitudinile, să își descopere puterea muncii bine săvirșite, umana lor conștiință de sine.între concepția noastră materialistă despre lume și puterile spirituale ale omului este o relație dialectică indestructibilă. Neglijarea sau negarea acestei relații ar da naștere la dogmă și intoleranță. In concepția materialist-dialectică despre lume șl societate, afirmarea omului în procesul creației, umanismul socialist este definit ca umanismul muncii și creației, filonul civilizației românești, determinare de esență a spiritualității poporului nostru, acea omenie românească, nucleu spiritual iradiant de participare sufletească, de omenie comunistă, care își adaugă noi valori și continuă să fie marca de noblețe spirituală a poporului pe o traiectorie superioară a devenirii sale.
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PETROȘANI : Stand 
multifuncționalLa întreprinderea de piese de schimb, reparații utilaje si echipamente electrotehnice miniere din Petroșani se acordă toată a- tentia continuei îmbunătățiri a calității pieselor fabricate, lucrărilor de reparații Si creșterii fiabilității subansamblelor livrate beneficiarilor. In scopul eliminării unor operațiuni dificile și costisitoare, ca și pentru depistarea unor defecțiuni ale materialelor înainte de a se incorpora în diferite motoare, subansamble sau Instalații, aici s-a conceput și realizat, prin autodotare, un stand multifunctional pentru testarea conductorilor de bobinai și a izolatorilor, ceea ce asigură o calitate superioară lucrărilor de bobinaj și o creștere a productivității muncit (Sabin Cerbu).

SIBIU: Tehnologie modernăUn colectiv de cadre didactice din cadrul Institutului de subingi- nerl din Sibiu a realizat, cu sprijinul întreprinderii mecanice din Sibiu șl ai întreprinderii mecanice Mîrșa, o vopsea pentru protecția locală a suprafețelor pieselor din oteluri și fonte aliate sau nealiate sau din alte materiale metalice, supuse nitrurării ionice. Avînd o compoziție originală, bazată exclusiv pe componente indigene, vopseaua evită complet durificarea superficială în zonele protejate șl menține caracteristicile fizico-me- canice ale suprafețelor la nivelul parametrilor prealabili nitrurării. Tehnologia de preparare si utilizare fiind accesibilă oricărui atelier de tratament termic, noua vopsea poate fi utilizată în numeroase întreprinderi industriale din tară cu deosebite efecte economice șl calitative. (Ion Onue Nemeș).

Drepturile șiAșa cum arătam în ziarul nostru de ieri, toți depunătorii la C.E.C. se bucură de importante drepturi și avantaje. Intre acestea se află și acordarea de dobinzi menite să răsplătească spiritul de economisire al depunătorilor.Mărimea dobinzilor diferă de la un instrument de economisire la altul, acestea acordindu-se atît in numerar fiecărui titular.' cît si prin redistribuire sub formă de cîstiguri. prin trageri la sorti trimestriale. în cazul libretelor de economii prevăzute cu cîștiguri. sau lunare, în cazul obligațiunilor C.E.C.Dobînzile se înscriu in instrumentele de economisire la începutul fiecărui an calendaristic pentru anul expirat de unitățile C.E.C. care țin evidența contabilă a instrumentelor de economisire respective ori de unitățile autorizate în acest sens.Dobinzile și eîșttgurile creditate In fișele de cont sînt purtătoare de dobinzi de la data creditării lor pînă la restituire si urmează regimul depunerilor pe instrumentul de economisire respectiv.Un alt drept al depunătorilor la C.E.C. este stipulat în Legea finanțelor, care prevede că depunerile populației la C.E.C. nu sint supuse prescripției. Prin imprescriptibilitate se consfințește dreptul titularilor de a păstra sumele economisite pe un instrument de economisire timp nelimitat. Casa de Economii și Consemnați- uni avînd obligația de a le păstra Si restitui atunci cînd titularul sau persoanele cu drept de dispoziție le solicită. Este deci de reținut faptul că imprescriptibilitatea acționează si asupra dobinzilor sau ciș- tigurilor cuvenite la sumele depuse, ele puțind fi încasate oricînd. Cu alte cuvinte, păstrarea depunerilor, a dobinzilor sau a cistigurilor o perioadă mai mare de timp nu

IALOMIȚA : 
Creația tehnico-științificâ 

în sprijinul producțieiȘi în județul Ialomița, creația teh- nlco-științifică în sprijinul producției, pentru stimularea mișcării de invenții și inovații, introducerea de noi tehnologii și procedee tehnologice, a celor mai eficiente sisteme de organizare a producției și a muncii, se află permanent în atenția comisiilor de specialitate care au răspunderi și atribuții în acest scop. In municipiul Slobozia, în orașele Fetești, Urziceni și Țăndă- rei au fost vernisate, in cadrul Fes

Localitatea Tîrgu Frumos, din Județul lași, atestată documentar ca tirg încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare, a devenit oraș abia in anul 1968, tind a început să ia ființă o zonă industrială, reunind în prezent o fabrică de încălțăminte, o secție de tricotaje a întreprinderii de perdele și tricotaje din Pașcani, o secție de reșapare a anvelopelor, ferme agroindustriale. In acest răstimp s-au înălțat blocuri cu peste 2 000 apartamente, prevăzute la parter cu numeroase spații comerciale și pentru unități prestatoare de servicii pentru populație. (Manole Corcaci).

VĂ INFORMĂM DESPRE:
avantajele depunătorilor la C.E.C.atrage pierderea dreptului de dispoziție asupra acestora, ci creează avantajul sporirii lor an de an. prin noi dobinzi sau eventuale cîștiguri.Printre avantaje figurează și acela potrivit căruia titularul unui instrument de economisire are oricînd posibilitatea să ceară înscrierea în acesta a unei clauze de împuternicire. prin care să acorde dreptul de a dispune de sumele economisite si altor persoane (cel mult două) pe care le indică ne documentul de depunere. în instrumentul de economisire respectiv se înscriu de către C.E.C. numele, prenumele si anul nașterii persoanelor împuternicite.De clauza de împuternicire pot beneficia numai persoanele majore, ea acționînd numai pe timpul vieții titularului instrumentului de economisire.Clauza de împuternicire poate fl modificată sau anulată în timpul vieții titularului numai de către acesta.Dacă la emiterea libretului nu a fost introdusă clauză de împuternicire. ulterior, cu ocazia unei operații de depunere, chiar și pentru suma de 5 lei. titularul instrumentului poate introduce clauză de împuternicire.Depunătorii care efectuează depuneri pe numele altor persoane pot cere la prima depunere introducerea in favoarea lor sau a altor persoane a clauzei de împuternicire.Minorii nu pot fi trecuți la clauza de împuternicire.Minorii care efectuează depuneri pe numele lor pot introduce clauza de imputernicire numai dacă au împlinit vîrsta de 14 ani.Depunătorii au dreptul, de asemenea. să condiționeze restituirea sumelor depuse Ia C.E.C. Depunerile cu restituire condiționată sint 

tivalului național „Cîntarea României", expoziții de creație tehnico- științifică. Sint prezentate invenții și inovații, modernizări aduse la instalații și tehnologii, asimilări de subansamble și piese, scule și dispozitive, produse noi, cu performante tehnico-economice sporite, competitive pe piața internă și la export. Un Ioc important îl ocupă creația tehnico-științifică, menită să contribuie la reducerea importului, întreaga gamă de exponate constituie un sprijin concret în activitatea unităților economice în vederea creșterii productivității muncii și calității produselor, pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie. (Mihai Vișoiu).

cele efectuate de o persoană pe numele altei persoane, care devine titular, acesta puțind să dispună de sumele depuse pe numele său numai cu respectarea condiției stabilite de depunător.Condiționarea se face la emiterea libretului o dată cu prima depunere. Sint admise a fi inscrise in libretele de economii numai condiții de restituire realizabile, formulate clar si care nu contravin legilor tării, iar îndeplinirea lor poate fi constatată la ghișeul unității C.E.C.Persoana care a făcut depunerea șl a cerut conditionarea restituirii poate cere oricînd modificarea condiției. în sensul lărgirii dreptului de dispoziție al titularului depunerii. precum si anularea el.Toate depunerile ulterioare efectuate pe un instrument de economisire cu restituiri condiționate se supun condiției.Minorii nu au dreptul să condiționeze depunerile pe care le efectuează pe numele altor persoane.Se poate condiționa restituirea depunerilor pe toate libretele de economii nominale.Depunerile în conturi curente personale si pe obligațiuni C.E.C. depuse spre păstrare nu pot fi condiționate.Condiționarea restituirii operează numai pe timpul vieții titularului.în caz de deces al titularului înainte de realizarea condiției, de sumele respective poate dispune depunătorul sau moștenitorii depunătorului în cazul decesului acestuia.în situația In care titularul libretului a decedat după realizarea condiției de restituire, de sumele respective pot dispune moștenitorii titularului libretului.Cîștigurile rezultate din depunerile cu restituiri condiționate au același regim de condiționare a restituirii ca si depunerile.

La București au avut loc. In zilele de 9—11 martie, convorbiri între delegațiile organelor centrale de planificare din Republica Socialistă România și Republica Populară Socialistă Albania, conduse de tovarășii Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Niko Gjyzari. președintele Comisiei de Stat a Planificării din R.P.S. Albania.Au fost analizate stadiul actual al relațiilor economice româno-alba- neze, posibilitățile dezvoltării in continuare a cooperării economice și tehnico-științifice in domenii de interes comun, lărgirii și diversificării schimburilor bilaterale de mărfuri. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de informații cu privire la principalele preocupări ale celor două organisme de planificare.La încheierea convorbirilor a fost semnat un Aide-memoire.
BERBEȘTI-ALUNU : 

Raport minerescHotărîți să-și aducă o contribuție tot mai mare la asigurarea bazei energetice a patriei, brigăzile miniere care lucrează in carierele și minele de la Oltețu. Alunu, Berbești I și altele raportează extragerea, peste sarcinile planificate, de la începutul anului și pînă in prezent a 17 235 tone lignit. O dată cu creșterea producției, un ritm tot mai dinamic au înregistrat și livrările de cărbune spre termocentrale. Față de prevederile planului, minerii din bazinul carbonifer Berbești-Alunu au expediat în plus aproape 121 000 tone lignit cu putere calorică superioară. (Ion Stanciu).
BRAȘOV : Dotări tehniceLa Întreprinderea textilă „Republica" din Brașov a continuat în ultima perioadă procesul de dotare a fabricației cu mașini și utilaje noi de înaltă tehnicitate. Numai in ultimele luni, aici au fost montate un număr de 50 de mașini automate de tesut articole de pasmanterie executate de întreprinderea de specialitate din Tîrgu Mureș. Ele se alătură astfel altor 90 de mașini livrate anterior de întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Botoșani. Noile mașini vor asigura un spor de circa 10 milioane metri liniari panglici și benzi industriale intr-o gamă largă de sortimente. (Nicolae Mocanu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HANDBAL: In cupele europene 

la handbal masculinDupă întreruperea determinată de turneul final al C.M. (grupa B), se reiau întrecerile In cupele europene intercluburi. cu meciurile tur din sferturile de finală ale celor trei competiții.Chiar sîmbătă seara. în orașul sicilian Siracuza. echipa Steaua București va întîlni pe Ortigia, in „Cupa campionilor europeni" (pînă la închiderea acestei ediții nu ne-a parvenit rezultatul partidei).La Buzău, in „Cupa cupelor", formația Dinamo București va juca as-*VOLEI. Steaiua șl Dinamo București, ambele ou cite 40 puncte, susțin azi, în sala Agronomia din Capitală. partida care va decide pe campioana națională, ediția 1988—1989. Meciul derbi va începe la ora 11.Alte meciuri interesante pentru clasamentul final : la Bacău, Viitorul — Explorări Baia Mare ; la Tg. Mureș, A.S.A. Electromureș — Calculatorul București ; la Zalău. El- cond Dinamo — Tractorul Brașov, tar la Craiova, Universitatea C.F.R. — C.S.M.U. Suceava. în clasament: Steaua și Dinamo cite 40 p. Explorări și Calculatorul cite 32 p. Universitatea C.F.R. Craiova și C.S.M.U. cite 31 p.BASCHET. Aseară, în sala Flo- reasca din Capitală, într-un ul din derbiurile campionatului republican masculin de baschet echipa Steaua a întrecut cu scorul de 97—89 (60—44) formația Dinamo.RUGBI. Campionatul național de

în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județele Argeș, Brașov și Prahova. (Agerpres)
în oglinda portului Constanța

(Urmare din pag. I)sediul „Navrom" Constanța și Departamentul transporturilor navale, organe vamale, precum și ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor. De asemenea, aproape fiecare întreprindere de comerț exterior are reprezentanți sau agenții. Fiecare unitate cu răspunderile și atribuțiile sale, bine definite de lege, pentru a veghea Ia bunul mers al activității de exportimport.întreaga activitate a portului este dirijată și coordonată de către un comandament unic, din care fac parte, practic, toți factorii de conducere din unitățile amintite. De fiecare dată, se iau decizii în comun, ținîndu-se seama de interesele fiecărei unități, dar și de cele majore ale economiei, în dese situații fiind nevoie de un spirit de conlucrare, de întrajutorare.Și, de fapt, tot pentru bună regulă, legea stabilește condiții clare pentru vehicularea mărfurilor. Bunăoară, pentru livrări, principiul este ca „marfa să aștepte nava !“. Dar nu oricît și oricum, și tocmai aici intervine măiestria bunului organizator, pentru reducerea la minim a cheltuielilor și asigurarea unei sincronizări perfecte a momentului de Încărcare în vagoane a mărfurilor la producător și cel al sosirii navei la dană pentru încărcare. Reglementările legale condiționează acceptarea sosirii mărfii în port de certificarea de către întreprinderea de comerț exterior a asi- ?urării sosirii navei la data prevăzută, n acest fel. se pot realiza un flux optim, o organizare riguroasă a activității portuare.Pășind în danele portului nu poți să nu remarci ordinea desăvîrșită care domnește In majoritatea platformelor și depozitelor. Așa cum îi stă bine, de altfel, unei unități ce oferă, în multe privințe, un exemplu de spirit organizatoric și gospodăresc. Rigoarea organizatorică pe care aveam să o regăsim în danele și depozitele întreprinderilor de exploatare portuară ale construcțiilor de mașini, ale industriei lemnului, ale industriei ușoare. ale chimiei nu poate să nu rețină atenția.„Avem posibilități tehnice pentru a efectua livrări de mărfuri potrivit 

tăzi de la ora 17 cu puternica echipă Empor Rostock din R. D. Germană. Cea de-a treia noastră reprezentantă. Politehnica Timișoara, va susține de asemenea un meci dificil pe teren vest-german cu Turu Diisseldorf.
★Meciul retur al finalei celei de-a Xll-a ediții a „Cupei României" pentru eehipele feminine se va desfășura astăzi dimineață (ora 10) la Iași, Intre' TEROM și Știința Bacău. In prima partidă scorul fusese favorabil Științei, 27—21.

★ ★rugbi reîncepe azi cu ultima parte a... turului. în programul acestei a Xl-a etape sînt înscrise meciurile : C.S.M. Sibiu — Dinamo, T.C.Ind. Constanța — Steaua, Știința Cemin Baia Mare — Rulmentul, Farul — Politehnica Iași, Grivița Roșie — Universitatea Elt.irn Timișoara și Contactoare Buzău — Știința Petroșani.FOTBAL. în etapa a XlX-a din divizia A, azi de la ora 15.30, se vor juca partidele : la București, Rapid — Inter Sibiu și Sportul studențesc — F.C. Bihor ; la Craiova. Universitatea — S.C. Bacău ; la Scornicești, F.C. Olt — Oțelul ; la Moreni. Flacăra — F.C. Argeș, la Tg. Mureș, A.S.A. — F.C.M. Brașov.Se reiau întrecerile și în cele trei serii ale diviziei B. Meciurile vor începe Ia ora 11. Cea mai interesantă partidă va avea loc Ia Arad, intre U.T.A. și Politehnica Timișoara. în arbitrajul lui Ion Crăciunescu.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumindu-vă pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ml l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Statului Kuweit, vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare pentru poporul român prieten.

JABER AL AHMAD AL SABAH
Emirul Statului Kuweit

celor mai moderne și eficiente tehnologii de transport — ne spune Paul Mardare, director adjunct al întreprinderii „Chimpex". Din acest punct de vedere, se poate însă face mai mult, de aceea ar fi bine ca în contractele externe să se includă de fiecare dată clauze privind transportul în conteinere, transconteinere, pachete, slinguri, saci mari, O preocupare a noastră este și aceea ca, printr-o mai riguroasă organizare, să sporim la peste 60 la sută — cît realizăm în prezent — ponderea mărfurilor încărcate în nave direct din vagoane sau din barje, cea mai eficientă manevră tehnică într-un port modern".Gînduri, preocupări, frămîntărl de continuă perfecționare a activității, pe care aveam să le regăsim și în discuțiile cu cadre de conducere, muncitori, activiști de partid. Singurul loc din aria nesfîrșită de linii ferate, dane de acostare, depozite și magazii care alcătuiesc geometria portului, unde există impresia de provizorat, de lentoare îl constituie perimetrul de lucru al întreprinderii de exploatare portuară aflată în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice. Iar nesincronizările și, nu de puține ori. lipsa de ordine costă. Numai anul trecut au fost plătite locații de cîteva zeci de milioane de lei. O situație cu totul nefirească, atît timp cît legea prevede clar că în port nu sosesc decît mărfuri care urmează a fi încărcate pe navă în timpul cel mai scurt.Și aveam să aflăm că nu este vorba de o întimplare. nesincronizările în livrări devenind în a- ceastă unitate un fapt obișnuit. Cert este că o privire pătrunsă det un real spirit gospodăresc atît din partea unităților producătoare din siderurgie, cît și din partea întreprinderii de comerț exterior specializate — toate aflate în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice — ar putea determina o benefică schimbare de optică, cu rezultate corespunzătoare pe planul eficienței producției și exportului de asemenea mărfuri.Portul Constanța este locul unei activități febrile, unde se regăsesc. Intr-un fel sau altul, atît succesele, dar și problemele economiei. Am înțe
Perseverența unui campion olimpic

Pentru cine n-a înregistrat exact 
evoluția lui Sorin Babii la concursul 
de tir al J.O. 1988, să amintim că 
sportivul nostru ciștigase medalia 
olimpică de aur in proba de pistol 
liber — 50 metri, la 18 septembrie, 
iar după Șase zile se clasase al 
patrulea tntr’-altă probă, mult deo
sebită de precedenta — pistol cu aer 
comprimat, distanța 10 metri.

In lunile de după Jocurile Olimpi
ce. trăgătorul nostru a lucrat meti
culos și cu ambiția care-i este ca
racteristică la perfecționarea stilu
lui propriu in execuția cu pistol 
pneumatic și, astfel, la recentele 
campionate europene (tir cu aer 
comprimat) aveam să aplaudăm o 
nouă victorie a sportivului român 
— medalia de aur, in proba aceea 
care nu-i adusese mari satisfacții la 
olimpiadă.

Concursul european fusese aspru 
cu acei trăgători care nu arătaseră 
suficientă constanță — o dovadă 
fiind și faptul că bulgarul Kiriakov 
(campion olimpic al probei in 1988) 
n-a pătruns in finală și s-a clasat 
abia pe locul 29. în schimb, Sorin 
Babii. ca să ne referim numai la 
cele 10 focuri din finală, înregistra
se nu mai puțin de opt „muște"4 
(cercul din centrul decarului țintei, 
cu un diametru de 5 mm).

Precizia aceasta, deosebită, căci 
proba cu aer comprimat este una 
prin excelență de înaltă precizie, a 
fost, firește, dobindită prin muncă 
asiduă. Nu ne gîndim la aspectul 
cantitativ al numărului de focuri la 
antrenamente, fiindcă acesta nu pri
mează. ci poate chiar dăuna prin 

les din afirmațiile secretarului comitetului de partid din port, Adrian Cătană, că „toți cei peste 9 000 comuniști de aici, întregul colectiv este pe deplin conștient de propriile-i probleme, a căror soluționare se află în propriile mîini. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca într-un timp scurt portul Constanța să devină unul din marile porturi ale lumii. Sîntem. desigur, conștiențl de eforturile ce trebuie Întreprinse pe planul investițiilor, al dotării cu utilaje modeme. Hotărîtoare ni se pare însă, și în cazul nostru, munca oamenilor, deopotrivă a celor de aici, din port, dar și a celor de activitatea cărora este legată însăși viața portului : producători sau beneficiari, unități de comerț exterior, unități care dețin parcul de nave sau de mijloace de transport pe calea ferată și, firește, centrale industriale și ministere de resort. Cu toții avem obligația să ne facem datoria, așa cum cere conducerea partidului".Portul trimite spre mare șiruri nesfîrșite de nave, care îl părăsesc încărcate cu mesaje ale priceperii și hărniciei poporului român ; portul așteaptă, totodată, dinspre larg bunuri materiale de care are nevoie economia. Cu ochii mereu ațintiți spre lume, portul — a cărui capacitate a sporit de peste zece ori din 1965 și pînă acum — oamenii săi doresc să fie mereu in pas cu lumea. Doresc și pot să fie, trecînd cu succes multe din examenele modernizării. Bunăoară, la întreprinderea de exploatare a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor am aflat despre preocupările pentru optimizarea conducerii activității portuare cu ajutorul calculatorului ; la Întreprinderea de profil a construcțiilor de mașini, despre cerința asigurării perspectivei și ritmicității în sosirea mărfurilor diferite — lichide și solide — și la dus. și la întors; la întreprinderea de profil a chimiei, despre utilitatea intensificării transportului în vrac al produselor chimice cu barjele pe Dunăre și pe Canalul Dunăre — Marea Neagră.Numind asemenea preocupări, portul Constanta iși măsoară pașii viitori cu certitudinea împlihirii unor noi drumuri spre afirmare, ca unul dintre marile porturi ale lumii.

exces de solicitare nervoasă. E ade
vărat că Sorin are niște nervi de 
oțel și că a devenit renumit pen
tru dezinvoltura sa pe timpul con
cursurilor. Totuși, ansamblul antre
namentului contează — mii de focuri 
desigur, dar și mii de focuri si
mulate („in sec* 13 14 * * * * 19), plus alte mii pur 
mentale, totul pe măsura nervilor 
fiecărui sportiv. Antrenamentul or
donat, meticulos, continuu l-a fă
cut pe Sorin să trimită „diabolou- 
rile41 fără greș drept la ținte. Dia- 
boloul acesta, o alică simplă pore
clită astfel in tirul internațional, 
nu-i de fapt o alică chiar atît de 
simplă. Spre deosebire de cea pe 
care o cunosc vinătorii, la un capăt 
este complet aplatizată, iar la celă
lalt. se termină printr-o „fustă11 in 
care intră cu putere gazul propulsor.

• Femeia — prezență marcantă In 
creația cinematografică. Locuri In ini
mă : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15:
17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 
15; 17; 19
• Temerarii de la scara do! — 9; 11;
13, Expediția — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Fata Morgana : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11* 13; 15* 17* 19
• Chir ița în Iași : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Evadarea: DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Secretul Iui Bachus : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Moromeții : POPULAR (35 15 17) — <
15; 18
• Mar! regizori, mar! actor! : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Unde este un „nofelet“? : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19 

intervalului în regiunile nordice, și sub 
formă de ploaie în sud-est. Apoi, trep
tat, precipitațiile se vor extinde ca arie, 
cuprinzind majoritatea zonelor țării șl 
vor fi îndeosebi sub formă de ploaie. 
In zona de munte vor predomina pre
cipitațiile sub formă de ninsoare. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări din sectorul nordic în estul 
țării și din sector sudic In regiunile 
sud-vestlce. Temperaturile minime se 
vor situa In general între minus 3 șl 5 
grade, iar cele maxime intre 5 și 15 
grade, Izolat mal ridicate în sud-vest.

Sperăm că exemplul lui va am
biționa întreaga echipă a României 
care va participa la viitoarele cam
pionate mondiale cu arme pneuma
tice (Sarajevo, 25 aprilie — 1 mai 
1989). Echipa va avea trei membri ; 
unul se numește sigur Sorin Babii 
(Steaua), ceilalți doi vor fi aleși 
dintre trei candidați — Petru Ilie 
(Olimpia), Liviu Stan (Steaua) și 
Gabriel Cristache (Dinamo). Cel 
mai bun loc de pînă acum al echi
pei noastre reprezentative la cam
pionatele mondiale a fost locul al 
V-lea (1987). Să-i dorim lui Sorin 
Babii un nou loc fruntaș, iar echi
pei României, de asemenea o cla
sare fruntașă.

Valerlu MIRONESCU

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 11 ; Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 11,30 ; Vassa Jelez- 
nova — 18 ; (sala Atelier) ; Fata din 
Andros — 15
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) 1 „Comori 
camerale*. Camelia Cojocaru-Sima — 
pian, Marius Sima — vioară, Simlon 
Jebelean — corn — 18
• Opera Română (13 18 57) t Spărgă
torul de nuci — 11 ; Travlata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 10,30 ; Prințesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10,30 ; Trenu
rile mele — 18 : (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Clinele grădinarului — 10,30 ; 
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Astă seară stau acasă
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 11 ; Bătrlna și hoțul
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpiQl — 10 ; Acești nebuni 
fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) î într-o dimineață — 10 ; 
Necazurile unui Îndrăgostit — 18 (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 10,30: 
Cuibul — 14,30 ; Amintirile Sarel 
Bernhardt — >8.30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Amadeus — 11 ; Regele Lear
— 18 ; (in foaier) : Pasărea măiastră
— Maria Tănase — 11,30 ; (sala Glu
leștl, 18 04 85) : Visul unei nopți de 
iarnă — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, sala Savoy) : De la tango la 
rock — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 12 martie, ora 
20 — 15 martie, ora 20. In țară : Vremea 
va fl in general închisă. Vor cădea pre
cipitații slabe Izolate sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare Ia începutul

Română* (13 13 00) : Micuța Dorothy
— It ; Clntă, clocirlle — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Punguța cu doi bani — 11,30
• Circul București (10 41 95) i Stelele 
circului — 10; 15,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Mobilă șl durere — 11 ; Dalbul pribeag
— 18,30

inemac

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
 s W

STATELE UNITE.* Săraci în țară bogată
• Fiecare al cincilea cetățean american se află la periferia societății • Emigranții — oa
meni care trăiesc la limita existenței • Ravagiile șomajului in rîndul populației de culoare
• „Noua sărăcie" sau drama persoanelor calificate • Ritmul rapid de „întinerire a să

răciei" • Milioane de oameni subnutriți și fără adăpostAbordînd problema sărăciei in Stanțele Unite ale Americii, publicația de specialitate a Institutului de economie și politică internațională din R.D.G. (nr. 2/1989) arată : în momentul în care se apropia Încheierea mandatului lui Reagan, care a durat opt ani, presa americană și-a pus întrebarea dacă în această perioadă s-a îmbunătățit. situația populației. Mijloaoele de informare în masă au fost nevoite să recunoască faptul că în cea mai bogată tară din lume, în anii ’80 s-a accentuat sărăcia. în pofida faptului că economiștii și politicienii burghezi consideră că s-a înregistrat o creștere a venitului național, dar mai ales a profiturilor, veniturile ținui mare număr de cetățeni au scăzut mult sub limita oficială a sărăciei.în anii ’80 a crescut mult numărul cetățenilor care trăiesc in mizerie — la fel ca și în majoritatea celorlalte țări capitaliste. Dacă în 1978 cifra acestora era de 24,5 milioane, în 1987 ea atingea 32,5 milioane, iar „rata sărăciei" a crescut de la 11,4 la 13,5 la sută. Aproape 80 la sută din săracii Statelor Unite sînt femei și copii. Aceste cifre nu reflectă insă adevărata realitate : de sărăcie sînt afectați aproape 50 milioane de oameni, deci fiecare al cincilea american.Acestei categorii îi aparțin, de exemplu, 4 pînă la 8 milioane de americani care nu apar in nici o statistică. Majoritatea dintre ei au venit ilegal în Statele Unite din ță

rile Americii Latine ; el trăiesc la limita existenței, însă nu sînt cuprinși în nici o statistică.în toamna anului 1988, în Statele Unite au fost înregistrați oficial 6,6 milioane șomeri. Cu toate acestea, administrația făcea referiri la o „ocupare totală a populației". Statisticile nu indică in nici un caz înregistrarea unor succese tn acest sens.Cu toate că în ultimii ani șomajul s-a redus ușor, el a depășit mult situația existentă in 1970. Pe de altă parte, șomajul este mult mai ridicat decît se prezintă in statisticile oficiale. Pe lingă șomerii inregistiați oficial mai există aproximativ 1,5 milioane de „descurajați", care s-au resemnat și au renunțat să-și mai caute un loc de muncă. La sfirșilul anului 1988 existau aproximativ 13 milioane de americani care nu aveau un loc de muncă sau aveau o slujbă temporară. Așadar, „miracolul" economic. privit de aproape. îsi pierde din strălucire. Cei mai afectați de șomaj sînt negrii și cetățenii nord-ameri- cani proveniți din America Latină, în timp ce negrii reprezintă 12 la sută din populația S.U.A.. 31 la sută din șomeri sînt negri care nu beneficiază de ajutor de șomaj. Populația de origine sud-americană reprezintă 6 la sută, iar 11 la sută din șomerii Statelor Unite sînt de origine sud-americană ; nici aceștia nu beneficiază de vreun sprijin.în comparație cu alte state industrializate capitaliste. în S.U.A. siste

mul asigurării șomerilor și sistemul politicii sociale sînt mult mai slab dezvoltate. Aproximativ 30 la sută din muncitori și din angajați nu sint asigurați împotriva șomajului. Ajutorul săptăminal de șomai nu atinge nici măcar 1/3 din salariul săptăminal mediu si se situează mult sub limitele sărăciei. în multe state federale. persoanele care nu au un loc de muncă timp de 26 de săptămini nu mai primesc nici un fel de ajutor de șomaj. Doar aproximativ 35 la sută din șomeri beneficiază de un ajutor financiar.La sfîrșitul anilor ’60, guvernul S.U.A. a proclamat „războiul împo
triva sărăciei11. De atunci, sărăcia nu numai că s-a extins, ea a înregistrat noi accente, o dată cu revoluția teh- nico-științifică. în țările capitaliste a apărut noțiunea de „noua sărăcie11 ca rezultat al șomajului în masă, cronic. O caracteristică a „noii sărăcii" o reprezintă faptul că ea nu afectează păturile sociale „tradiționale", așa-numiții oameni de la marginea societății, bătrîni. infirmi, cei care nu au nici un fel de pregătire, membri ai minorităților naționale, ci cuprinde, intr-o măsură tot mai mare, persoane calificate.La fel oa și in alte țări capitaliste industrializate, noua sărăcie își recrutează membrii din „nucleul" clasei muncitoare, din muncitorii calificați care lucrează in ramurile industriale afectate de criză.O dată cu accentuarea sărăciei s-a 

modificat si structura socială a sărăciei. Dacă in 1969, 37 la sută din săraci erau femei, in 1986 raportul era deja de 2 din 3. S-a accentuat mult si diferențierea dintre salariile plătite femeilor si bărbaților pentru aceeași muncă. în același timp, s-a înregistrat și o „întinerire a sărăciei", deoarece rata sărăciei *n rîndurileDEZVOLTAREA ABSOLUTA ȘI RELATIVA A SĂRĂCIEI ÎN S.U.A.Milioane de persoane cu venituri sub limita sărăciei total din carealbi negri1970 25,4 11,5 7,5 12,6 9.9 33.51975 25,9 17,8 7,5 12,3 9,7 31,31980 29,3 19,7 8,6 13,0 10,2 32,51985 33,1 22,9 8,9 14,0 H,4 31,31986 32,4 22,2 9.0 13.6 11,0 31.11987 32,5 21,5 9,7 13,5 10,5 33,1Sursă : „Economic Report of the President", Washingtoni, 1988 pag. 282După cum relatează „Fundația pentru apărarea copiilor" în raportul anual din 1987, copiii sînt cel mai puternic afectați de sărăcie. Conform informațiilor, 12,3 milioane de copii din cele 63 de milioane de copii și tineri sub 18 ani trăiesc sub limitele 6ărăciei. în 1979, această cifră atingea doar 2 milioane de copii. Milioane de copii sint atît de prost hrăniți incit le este pusă în pericol starea fizică și psihică.Ca urmare a sărăciei, in anii ’80 s-a accentuat lipsa de adăpost. în timp ce numărul persoanelor subnutrite atinge 20 milioane, cifra celor lipsiți de adăpost se ridică la 3 milioane.în prezent. In Statele Unite pot fi lntîlnite pretutindeni persoane lipsite de adăpost, printre care există 1 milion de copii. Crește extrem de rapid numărul familiilor tinere cu copii care nu au adăpost.Politica economică și socială practicată de guvernul Statelor Unite Împotriva sărăciei nu a diminuat să

tinerilor crește de două ori mal repede decît în general. Fiecare al doilea tînăr negru si fiecare al șaselea tînăr alb se confruntă cu sărăcia. Aproximativ 40 Ia sută din săraci sînt tineri, cu toate că ei reprezintă doar 27 la sută din populație. Extrem de mizeră este situația altor rase decît cea albă.
Ponderea săracilor In întreaga populație (în %) total din carealbi negri

răcia, ci a înrăutățit-o. „Războiul declarat sărăciei" s-a transformat într-un război împotriva săracilor. După preluarea funcției, în februarie 1981, Reagan a hotârît un program do reducere drastică a cheltuielilor sociale. 5 milioane de americani — sugari, copii și mame — au pierdut dreptul la anumite ajutoare sociale pentru hrană, medicamente. Mijloacele financiare pentru îngrijirea medicală a celor săraci au fost reduse în fiecare an cu un miliard dolari. Pensionarii au fost obligați să plătească sume mai mari în cazuri de boală. Cartierele modeste au fost demolate, și în locul lor au fost construite apartamente luxoase. Cei care au rămas fără adăpost nu-și pot permite să plătească o chirie de 700 dolari pe lună pentru noile apartamente.Pentru cei 30 pînă la 50 de milioane de americani care trăiesc la limita sau sub limita sărăciei, situația s-a înrăutățit în mod absolut în anii ’80, ei au devenit și mai săraci.



Sub conducerea președintei Nicolae Ceausescu, 
pupând român isi construiește o viată nouă, 

privește cu încredere viitorul
ARTICOLE, COMENTARII, ECOURI DIN PRESA STRĂINĂ

Rolul determinant al președintelui Nicolae Ceaușescu în elaborarea șl traducerea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, contribuția sa la soluțio
narea marilor probleme ale lumii contemporane continuă să tie reflectate de ziare și reviste de peste hotare. Aprecieri elogioase întrunesc, totodată, realizările remarcabile obținute

La baza succeselor realizate de România se află politica fermă, clarvăzătoare promovată de președintele Nicolae Ceaușescu — subliniază intr-un articol cotidianul „AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW".Menționind că remarcabila dezvoltare pe care a cunoscut-o economia românească se datorează și faptului că România este o țară conștientă de rolul și valoarea e- ducatiei și învățămlntului, de însemnătatea ridicării permanente a nivelului de pregătire profesională și de cultură generală al poporului. ziarul australian evidențiază că România a acționat consecvent pe aceste coordonate, neprecupețind nici un efort, în cei aproape 25 de ani de cînd în fruntea țării se află președintele Nicolae Ceaușescu, iar rezultatele obținute constituie motive de îndreptățită mîndrie.Referindu-se la dezvoltarea fără precedent, in perioada amintită, a industriei românești, „Australian Financial Review" relevă : Astăzi, românii concep, proiectează, produc și exportă o gamă largă de produse industriale de un înalt nivel tehnic, printre acestea numă- rindu-se mașini și echipamente cu comandă numerică, pe bază de la- seri, calculatoare și multe alta mărfuri cu aplicabilitate directă in dezvoltarea unor domenii de vîrf.Cotidianul australian pune în e- vidență și sistemul original și e- ficient de asigurări sociale, rele- vînd că durata medie de viață a populației a crescut în mod semnificativ, România situindu-se. din acest punct de vedere, în rîndul țărilor avansate ale lumii.România — se spune în încheiere in articol — își desăvîrșește propriul viitor, astfel incit să a- tingă nivelul națiunilor dezvoltate ale lumii.

!

Pornind de la legătura indisolubilă dintre politica internă și cea externă, președintele Nicolae Ceaușescu a identificat și stabilit, cu originalitate și cutezanță, direcțiile activității politice a României in cele două planuri, a căror trăsătură fundamentală este însuși obiectivul suprem stabilit : dezvoltarea multilaterală neîntreruptă a României, sprijinită printr-o politică activă de pace, înțelegere și colaborare internațională — relatează, în articolul „Pace, înțelegere și colabo
rare*1, revista „MEDIA" din Pakistan.România și-a lărgit neîntrerupt relațiile cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, oare reprezintă majoritatea statelor lumii, a acționat și acționează pentru diversificarea colaborării sale cu a- ceste state, participă la activitățile „Grupului celor 77", aile altor organisme internaționale care pot contribui la făurirea unui climat nou. democratic, la rezolvarea justă a problemelor cu caracter global — relevă publicația.In creșterea legăturilor pe diverse planuri dintre România și celelalte state. în implicarea tot mai profundă a acestei țări in circuitul mondial de valori materiale și spirituale, în dialogul politic privind problemele planetei, un rol determinant îl au întîlnirile și convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și alți oameni politici din lume. Se impune a fi subliniat rolul important pe care președintele Nicolae Ceaușescu l-a avut, de peste două decenii, in consacrarea și dinamizarea acestei căi eficiente de desfășurare a activității politico-diplomatice — subliniază revista pakistaneză.Lupta pentru pace, înțelegere și colaborare în întreaga lume, realizarea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, edificarea unei noi ordini economice internaționale, depășirea decalajelor și eliminarea stării de subdezvoltare, rezolvarea pe cale exclusiv politică, negociată a tuturor litigiilor și conflictelor. toate marile cauze ale umanității se constituie in tot atîtea direcții de acțiune ale politicii externe a României.

ILE DE PRESA
e scurt

ȘEDINȚA CONSILIULUI GENERAL AL FRONTULUI DEMOCRATIC DIN ALBANIA. La Tirana a avut loc ședința Consiliului General al Frontului Democratic din Albania. Temele aflate pe ordinea de zi s-au referit la alegerile pentru consiliile și tribunalele populare, care vor avea loc la 7 mai, și pregătirile în vederea celui de-al VI-lea Congres al Frontului Democratic din Albania. La lucrări a participat Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Prezidiului Adunării Populare.

Glasul României, continuu prezent pe scena lumii, axat pe demersul consecvent și constructiv al acestei țări pentru triumful păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. a avut și continuă să aibă o mare rezonanță în conștiința omenirii — arată în încheiere revista.De mulți ani. România a devenit un membru deosebit de activ al comunității internaționale, datorită unei politici externe de pace și colaborare, de largă deschidere. aducîndu-și o contribuție semnificativă la soluționarea marilor probleme ce confruntă lumea contemporană — evidențiază. în articolul „România, făurirea unei 
mari națiuni", ziarul „DAILY TIMES" din Nigeria.Bazîndu-și strategiile pe o folosire intensivă a resurselor sale economice și umane — continuă cotidianul —, România s-a transformat dintr-o țară eminamente agrară în- tr-o națiune industrial-agrară, cu o industrie puternică și competitivă, cu o agricultură modernă în plină dezvoltare.
• O economie dinamică, cu un puternic 
potențial productiv • Știința, educația, 
cultura - factori ai unui progres con
stant, multilateral • Demersuri con
structive, de larg răsunet, pentru solu
ționarea marilor probleme ale con

temporaneității

România se numără printre țările care se bucură de un înalt prestigiu internațional. Industria sa, de înalt dinamism, contribuie la venitul național cu mai mult de 63 la sută. Pe aceeași linie a dezvoltării, sectorul agricol al României, dinamizat prin programe adecvate, a înregistrat un salt remarcabil, producția agricolă crescînd de peste 9 ori față de cea a anului 1945. Aceste succese se datorează unor investiții substanțiale în puternice mijloace tehnico-mate- riale, ca și aplicării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.In mod evident — se reliefează în articol —, progresul României se datorează unei planificări științifice a activităților de dezvoltare, știința românească, prin înalta sa competență, ciștigîndu-șl o deosebită apreciere pe plan internațional.Sub înțeleaptă conducere a președintelui Nicolae Ceaușescu — se subliniază in încheierea articolului din „Daily Times" — România privește cu încredere în viitor, hotă- rîtă să-și realizeze programele de dezvoltare, realizările din fiecare an asigurînd pași semnificativi pe calea progresului.
In perioada 1966—1988, în România au fost date în folosință aproximativ 9 000 de capacități de producție importante, alte mii de capacități industriale fiind modernizate și dotate cu noi instalații — relevă cotidianul „TASVIR" din Turcia, în articolul intitulat „Româ

nia — un puternic potențial produc
tiv". Economia națională românească a beneficiat continuu de sporirea fondurilor fixe, valoarea totală a acestora fiind în prezent de peste 3 200 miliarde lei, de peste 7 ori mai mare decît in 1965 — continuă ziarul. în anul 1987, producția industrială a beneficiat de fonduri fixe

SESIUNE. La încheierea lucrărilor celei de-a 15-a sesiuni a Congresului General Popular al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste au fost desemnați membrii Secretariatului Congresului General Popular. In funcția de secretar general a fost ales Muftah Usta Omar. Totodată, a fost numită componenta Comitetului Popular General. Omar Al- Muntasser a fost desemnat secretar al Comitetului Popular General. Secretar al Comitetului Popular General al Biroului de legături externe este Jadallah. Azouz El-Talihi.

de poporul român în construcția socialistă, cu deosebire în perioada de profunde prefaceri revoluționare deschisă de Congresul al IX-Iea al P.C.R.

In valoare de aproximativ 1 500 miliarde lei, de 10 ori mai mult decît în 1965 și de peste 36 de ori față de 1950. In ceea ce privește volumul fondurilor fixe destinate agriculturii, acestea au fost de 6 ori mai mari decît în anul 1965 și de 9 ori mai mari decît în 1950.Un. fapt semnificativ îl constituie asimilarea în producție, în decursul ultimelor peste două decenii, a unui număr impresionant de mașini, utilaje. aparatură și instalații Ia nivelul cerințelor noii revoluții tehnico- științifice.In perioada 1950—1986, nivelul productivității muncii a crescut de peste 12 ori. iar produsul social — de 18 ori. Totodată, comparativ cu anul 1945. venitul național a sporit de peste 36 de ori.Programele privind dezvoltarea actuală și de perspectivă a României vizează edificarea unei economii moderne, prin diversificarea ramurilor industriale purtătoare ale progresului tehnic și prin crearea unei agriculturi de mare productivitate — subliniază în încheiere ziarul turc.
„România, țară care își dezvoltă 

economia" este titlul sub care ziarul „LA REPUBLICA" din Columbia reflectă creșterea economică fără precedent a țării noastre. România este o țară despre care se scrie și se vorbește în mai toate limbile planetei. Este o țară care știe să se adreseze lumii întregi, cu convingerea că are ceva de spus — relevă cotidianul.Transformările substanțiale care au avut Ioc în societatea contemporană românească — Se arată in articol — au ca punct de plecare schimbările intervenite în economia acestei țări, în industria sa. Este relevant faptul că astăzi România realizează numai în trei zile și jumătate valoarea producției industriale care, cu ani in urmă, se obținea într-un an întreg. Este remarcabil și faptul că producția industrială a acestei țări a sporit de 128 de ori față de anul 1945, că au fost construite mii și mii de noi obiective industriale și agrozootehnice. De asemenea, baza tehnico-materială a oferit noi
STARE EXCEPȚIONALA. Cu 239 de voturi pentru și 118 împotrivă, Camera Comunelor a parlamentului britanic a prelungit cu încă un an starea excepțională în Irlanda de Nord.DESEMNARE. Președintele Statelor Unite. George Bush, l-a desemnat in funcția de ministru al apărării pe Richard Cheney, deputat republican în Camera Reprezentanților. Decizia survine la puțin timp după ce Senatul respinsese numirea lui John Tower în această funcție. Conform procedurii constituționale americane, ca șl în cazul precedent, Cheney ut- mează să fie confirmat de Senat.INFLAȚIE. In 1988, pentru al doilea an consecutiv. în țări’e O.E.C.D. a sporit ritmul inflației. Potrivit unei statistici a O.E.C.D., în 1988 acest ritm a fost de 3.8 la sută, față de 3,2 la sută în 1987 și 2.6 la sută în 1986 In primele șapte țări cele mai indus

locuri de muncă la milioane de persoane, iar peste 82 la sută din populația țării s-a mutat în locuințe noi.Perioada de după anul 1965 și pînă in prezent este cea mai bogată în realizări din istoria României — subliniază în încheiere ziarul columbian. In toate aceste rezultate se reflectă politica științifică de dezvoltare economico-so- cială a României, faptul că pentru fondul de acumulare a fost repartizată în ultimele peste două decenii aproximativ o treime din venitul național, acțiune materializată în construirea a peste 180 platforme industriale noi, reprezentînd aproximativ 9 000 capacități de producție.
După cum arată președintele Nicolae Ceaușescu, astăzi România este o țară industrial-agrară, dispuinînd de o industrie modernă și dezvoltată, o tehnologie avansată și o agricultură cooperatistă modernă — evidențiază revista „GREECE’S WEEKLY" în articolul intitulat „România — moder

nizare industrială".Locul industriei In economia României — arată publicația — este ilustrat de creșterea considerabilă a volumului producției acestui sector din 1945 pînă în prezent. Intre anii 1968 și 1988, producția industrială globală a crescut de peste cinci ori.In articol sînt redate statistici privind creșterea impetuoasă a volumului producției industriilor constructoare de mașini, chimică, electronică și electrotehnică, rele- vindu-se că, astăzi, industria românească furnizează 90—95 la sută din necesarul de mașini, instalații și echipamente al economiei naționale.Industria constructoare de mașini a României a demonstrat practic că este capabilă să producă instalații și mașini-unelte de înalt nivel tehnic, competitive pe piața mondială — subliniază „Greece’s Weekly".Producția de echipamente tehnologice complexe, mașini grele, mașini-unelte, avioane, calculatoare de înaltă performanță, roboți industriali, nave maritime, material rulant de mare capacitate etc. reprezintă o dovadă a trecerii industriei constructoare de mașini din România spre un nou stadiu — acela al optimizării structurale, menită să asigure modernizarea tehnică, cu importante rezultate pe plan economic.La sfîrșitul actualului plan cincinal — relevă în încheiere săp- tămînalul — economia românească va fi caracterizată printr-o nouă structură, care va conferi României trăsăturile unei țări cu dezvoltare medie și va asigura o nouă calitate a muncii și vieții in toate sectoarele de activitate. (Agerpres)
trializate ale lumii, ritmul de creștere a inflației a fost anul trecut de 3,1 la sută, fată de 2,8 la sută cu un an înainte, iar în țările vest- europene acest indicator a fost de 4,9 la sută.GREVE ALE MUNCITORILOR PORTUARI DIN ITALIA. în continuarea grevelor care durează de circa două luni de zile, la Genova și Livorno au fost organizate și demonstrații ale muncitorilor portuari. La cele două demonstrații au participat peste 25 000 de docheri. Demonstrațiile, ca si grevele, sînt organizate în scopul apărării locurilor de muncă, amenințate de o amplă reformă în acest sector.SIMPOZION. în localitatea cehoslovacă Terezin, unde s-a aflat unul dintre lagărele de concentrare naziste, a avut loc un simpozion internațional în cadrul căruia a fost adoptată o declarație în care se avertizează asupra pericolelor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă eforturile diplo
matice în vederea convocării 
unei conferințe internaționa
le de pace • Întrevederi la 
Tunis • Reuniunea de la RiadNEW DELHI 11 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la New Delhi, in cursul căreia a avut convorbiri cu primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi. Au fost discutate probleme ce privesc relațiile dintre India și mișcarea palestiniană și situația din Orientul Mijlociu, în contextul eforturilor diplomatice menite să ducă la convocarea unei conferințe internaționale de pace în zonă. In continuarea turneului său prin țări din Asia, Yasser Arafat a sosit la Dhaka.TUNIS 11 (Agerpres). — La Tunis au avut loc convorbiri între secretarul general al Ligii Arabe. Chedll Klibi, și secretarul general al Organizației Unității Africane, Ide Oumarou.Au fost discutate modalitățile de extindere a raporturilor dintre aceste grupuri de state. In acest context, au fost examinate modalitățile de organizare a unei conferințe ministeriale comune afro-arabe.De asemenea, într-o conferință de presă comună, cei doi secretari generali au declarat că împărtășesc aceleași opinii cu privire la soluționarea pe cale pașnică a situației din Orientul Mijlociu și din zona Golfului, precum și a conflictelor regionale de pe continentul african.RIAD II (Agerpres). — La Riad au Început, sîmbătă, lucrările sesiunii pregătitoare a reuniunii ministeriale a țărilor membre ale Organizației Conferinței Islamice, care se va deschide luni în capitala Arabiei Saudi- te. La lucrări iau parte delegații reprezentînd 46 de țări membre ale organizației. Sînt examinate problemele ce vor fi înscrise pe ordinea de zi a miniștrilor de externe. între care figurează reglementarea pașnică a situației din Orientul Mijlociu și soluționarea justă a problemei palestiniene, convorbirile de pace iraniano-irakie- ne, situația din Liban.
Congresul P. C. din IndiaNEW DELHI 11 (Agerpres). — Delegații la cel de-al XIV-lea Congres al P.C. din India, ale cărui lucrări se desfășoară Ia Calcutta, au adoptat o rezoluție politică în care se exprimă sprijinul deplin față de eforturile de pace și dezarmare ale țărilor socialiste, față de contribuția constantă a mișcării de nealiniere și a inițiativei „celor șase" la lupta pentru pace pe plan mondial. Se subliniază încrederea că India va promova în continuare o politică antiimperialistă, de pace și nealiniere și va sprijini mișcările naționale de eliberare.

Situația 
din AfganistanKABUL 11 (Agerpres). — Președintele Afganistanului, Najibullah, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un mesaj în care relevă situația periculoasă care se creează in jurul Afganistanului și care poate genera daune grave acordurilor de la Geneva. După cum relatează agenția T.A.S.S., in mesaj șeful statului afgan roagă pe secretarul general al O.N.U. să folosească toate posibilitățile și autoritatea Națiunilor Unite pentru a preîntîmpina agravarea situației, să adreseze părților semnatare ale acordurilor respective chemarea de a respecta angajamentele asumate.Președintele Afganistanului a a- dresat. de asemenea, mesaje U.R.S.S. și S.U.A., state garante ale acordurilor de la Geneva.

MAREA BRITANIE 

Tendințe de creștere 
a șomajului și inflațieiLONDRA 11 (Agerpres). — La Londra se anticipează că produsul intern brut al Marii Britanii va crește în a- cest an cu numai 2,5 la sută, anunță revista trimestrială a Institutului britanic de cercetări economice și sociale. Institutul avertizează că nu se va înregistra o creștere a cererii interne, iar anul viitor sporul produsului intern brut va fi de numai 0.8 la sută, deoarece consumul și investițiile vor fi foarte scăzute. încetinirea ritmului de dezvoltare economică urmează să determine spre sfîrșitul anului o creștere a șomajului, flagel care afectează in prezent circa două milioane de persoane.In următorii trei ani. Marea Brita- nie va cunoaște o inflație de aproape 6 la sută și deficite anuale ale balanței de plăți de peste 14 miliarde lire sterline (24 miliarde dolari), relevă prognoza.

rezultate din existenta grupărilor neonaziste și proliferarea ideilor rasiste și antisemite.O SENTINȚA VIU CONTESTATA. Curtea de Apel din Milano a hotărit punerea in libertate a trei neofasciști acuzați de delicte grave comise la 28 mai 1974 intr-una din piețele orașului Brescia. Cu prilejul unui miting antifascist organizat atunci la Brescia, neofasciștii au aruncat o bombă asupra mulțimii. Explozia a provocat moartea a opt persoane si rănirea altor 100. Ho- tărîrea Curții de Apel din Milano a stîrnit indignarea profundă a unor largi cercuri ale opiniei publice italiene. La Brescia au fost anunțate acțiuni de protest.ȘOMAJ. In luna februarie, numărul șomerilor din Austra’ia a depășit 550 000. reprezentînd 6.7 Ia sută din ansamblul populației active. relevă cifrele publicate de Biroul australian de statistică.

NOI ACȚIUNI ÎN FAVOAREA PĂCII 
Șl DEZARMĂRIIOSLO 11 (Agerpres). — Sub lozinca „împreună pentru securitatea in nord", la Oslo a început un forum de două zile la care participă 300 de oameni politici, parlamentari, oameni de știință, militari și conducători ai marilor organizații sindicale din toate țările din nordul Europei. Forumul va dezbate importanta procesului european de destindere pentru țările din nordul Europei, rolul zonelor libere de forțe militare și arme nucleare șl consecințele intenției de modernizare a armelor

Proteste împotriva manevrelor militare 
„Team Spirit ’89“PHENIAN 11 (Agerpres). — Comandamentul suprem al Armatei Populare a R.P.D. Coreene a dat publicității un comunicat în care condamnă manevrele militare „Team Spirit ’89", efectuate în comun de unități americane și sud-coreene, ară- tînd că acestea constituie o sfidare la adresa poporului coreean și a altor popoare iubitoare de pace, transmite agenția A.C.T.C. Relevînd că aceste manevre militare nu fac decît să sporească tensiunea din zonă prin comasarea în Coreea de Sud a unor mari cantități de mijloace de luptă, inclu

Datoria externă-un serios obstacol 
în calea dezvoltării Americii Latine 
• Declarația reuniunii „Grupului celor opt" • Președintele 

Republicii Peru denunță politica F.M.I.CARACAS 11 (Agerpres). — Cea de-a V-a reuniune a miniștrilor relațiilor externe din țările membre ale „Grupului celor opt" și-a încheiat lucrările în orașul venezuelean Guyana, cu difuzarea unei declarații asupra problemei datoriei externe. In document se subliniază că obstacolele în calea dezvoltării — între care datoria externă ocupă locul central — pot fi înlăturate în cadrul unui nou dialog între America Latină și statele occidentale industrializate, pe baza unei acțiuni politice energice. Se semnalează că menținerea stării de subdezvoltare în regiune, sărăcia și instabilitatea pe care o provoacă și negăsi- rea unor soluții curajoase la problema datoriei externe pun în pericol procesele de transformări democratice din țările latino-americane. efectele negative ale acestui fenomen putînd să se răsfrîngă asupra restului lumii, inclusiv asupra statelor creditoare. Declarația, ce va fi prezentată miniștrilor de externe ai C.E.E., in cursul primei reuniuni comune a celor două grupuri de țări, programată
Adincîrea fenomenelor de sărăcie și subnutriție In lume

Un raport al Consiliului economic și social al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Raportul cu privire la situația socială pe plan mondial în 1989, elaborat de Consiliul economic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), apreciază că sărăcia rămîne pe plan global o problemă gravă. In țările bogate apar noi forme de sărăcie, relevă raportul. între altele, experții O.N.U. arată că în majoritatea statelor occidentale rata șomajului continuă să se situeze la un nivel înalt
(p/v ĂCȚUĂUȚÂȚEĂ WIATIcT)

FRANȚA: Test electoral pe fondul 
frămîntărilor socialeAlegerile municipale din Franța, prevăzute a se desfășura în două e- tape, ■ azi, 12 martie, și duminică, 19 martie, — a patra consultare electorală după scrutinul prezidențial din mai 1988 — sînt dominate nu atît de confruntarea dintre principalele formațiuni politice din tară, cit mai ales de puternicele tensiuni sociale care au cuprins numeroase sectoare de activitate. Intr-o corespondență din Paris, agenția Efe evidenția, de altfel, zilele trecute că această intensă agitație socială a contribuit la trecerea pe planul doi a campaniei electorale pentru alegerile municipale, apreciate în cercurile politice drept un veritabil test la mai puțin de un an de la revenirea la guvern a socialiștilor.Așa cum este știut. în ultimele luni au avut loc numeroase greve ale personalului din transporturi, din spitale, ale funcționarilor din diverse sectoare publice. Acum acțiunile revendicative au sporit, din nou, mai cu seamă în rîndul cadrelor din învățămint. De mai bine de trei săptămîni continuă greva mecanicilor de la metroul parizian, o linie urbană și una regională a- flindu-se complet blocate. Săptămi- na trecută politia a intervenit ope- rind arestări, intervenția ei soldin- du-se cu rănirea mai multor persoane din rîndul greviștilor. în ce privește situația din spitale, doar un acord realizat in extremis a reușit să evite o nouă grevă a peste 17 000 de medici. Se cuvine amintit că pînă și lansarea rachetei „Artane" a fost afectată de mișcările greviste, care i-au obligat pe responsabilii proiectului spațial vest-european să amine operația în mai multe rin- duri. Marți s-au aflat în grevă lucrătorii de la compania de electricitate EDF/GDF. iar miercuri, la chemarea Confederației Generale a Muncii, a fost organizată o „Zi națională de acțiune".Toate aceste pături sociale revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și trai. Deocamdată, guvernul nu pare dispus să răspundă favorabil cererilor venite din sectoare publice atît de diferite, fiind preocupat ca acest nou impuls grevist să nu determine o reacție în lanț de natură să cuprindă și alte categorii de oameni ai muncii.Șomajul afectează în prezent nu mai puțin de 10,1 la sută din populația activă, respectiv 2 661 200 de persoane. Deși în ultima perioadă s-a înregistrat' o ușoară scădere (de 0.6 la sută) a numărului de șomeri. 

nucleare cu rază scurtă de acțiune.TOKIO 11 (Agerpres). — în o- rașul japonez Kyoto, in a doua jumătate a lunii aprilie, se va desfășura o conferință internațională consacrată dezarmării. Vor fl dezbătute, între altele, probleme privind dezarmarea, interzicerea experiențelor nucleare, măsuri de întărire a încrederii intre state. Manifestarea va avea loc sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.

siv nucleare, comunicatul subliniază că situația creată este rezultatul politicii promovate de S.U.A. în Peninsula Coreeană și în Asia.SEUL 11 (Agerpres). — O demonstrație de protest față de prezența militară americană în Coreea de Sud a fost organizată de studenți de la Universitatea Kyongsang — transmite agenția A.C.T.C. Manifestanții au condamnat sosirea portavionului a- merican „Midway", cu propulsie nucleară, in portul Pusan, în vederea manevrelor „Team Spirit ’89".

pentru 15 aprilie, la Granada (Spania), insistă ca creditorii și debitorii să-și asume responsabilitatea în găsirea unei soluții reale și durabile Ia problema datoriei externe, care să Includă reducerea serviciului datoriei externe și să țină seama de cerințele dezvoltării economice și sociale ale statelor latino-americane.LIMA 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Peru. Alan Garcia, a relevat că America Latină are nevoie de o decizie comună față de problema datoriei externe pentru a-și apăra dreptul la dezvoltare și la bunăstarea popoarelor sale. într-o declarație făcută presei, el a reafirmat dreptul fiecărei națiuni de a adopta propriile hotărîri pe plan intern, denunțind politica Fondului Monetar Internațional, a cărei teorie financiară nu corespunde necesităților forțelor productive, fiind, dimpotrivă, un Instrument Interesat doar în perceperea do- bînzilor, transmite agenția Prensa Latina.

Documentul pune, de asemenea, în evidență, faptul că în anii ’80 în majoritatea statelor africane și latino- americane condițiile economice șl sociale s-au înrăutățit vizibil. Autorii raportului subliniază că în numeroase regiuni ale „lumii a treia" se mențin sărăcia acută și subnutriția. In opinia lor, este necesar ca aceste probleme să se afle în centrul atenției comunității internaționale în cursul elaborării strategiei dezvoltării pe anii ’90.

guvernul socialist nu exclude totuși o revenire la situația dinainte, ceea ce l-a determinat să facă cunoscut că pregătește un nou plan antișo- maj. Nu se exclude, totodată, nici o creștere, în viitorul apropiat, a inflației, ceea ce ar explica, după părerea observatorilor, reticența guvernului de a răspunde pozitiv la cererile de mărire a salariilor. Oricum, actuala mișcare revendicativă este interpretată ca fiind de natură să afecteze audiența partidului socialist aflat la guvern, personalul sectorului public fiind cel care, in mod tradițional, formează unul din principalele sale rezervoare electorale.In această atmosferă socială. încărcată, principalele partide au încercat; in lunile din urmă, să-și consolideze vechile alianțe sau să alcătuiască altele noi. In conformitate cu acordul intervenit la 12 ianuarie. socialiștii șl comuniștii au prezentat liste comune într-o serie de localități, dar în peste 40 la sută din orașele care depășesc 30 000 de locuitori cele două partide se prezintă cu liste separate. Observatorii apreciază că așa-numita „deschidere" proclamata de socialiști rămîne ambiguă și indecisă : spre stingă, in virtutea tradiției „uniunii forțelor populare", sau spre centru ? Divizările se manifestă și în cadrul dreptei (U.D.F.—R.P.R.), care mobilizată de liderii ei pare hotarîtă să exploateze frămîntările existente pe plan social.Una din temele amplu dezbătute în aceste zile in presa franceză se referă la participarea la urne, problemă care frămîntă atît pe socialiști, cît și celelalte principale partide. La ultimele trei consultări electorale — alegerile legislative din iunie 1988, cele cantonale din octombrie. referendumul privind viitorul Noii Caledonii din noiembrie — procentajul abținerilor a fost în continuă creștere, de la 34,2 la 50,8 și respectiv la 62,6 la sută. Comentatorii sînt de acord în a aprecia că dezinteresul crescînd al cetățenilor se datorează atît nemulțumirilor față de politica guvernului, cit și chemărilor repetate Ia urne. Unii observatori cred că datorită caracterului local al consultării e- lectorale și implicațiilor sale directe asupra vieții cetățenilor acum ar fi posibil să se înregistreze o anumită inversare a amintitei tendințe. La ultimele alegeri municipale, din 1983, participarea la vot a fost de 78,4 la sută.
Radu BOGDAN
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