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IN spiritul sarcinilor subliniate la consfătuirea de lucru de la C.C. AL P.C.R

NOILE CAPACITĂȚI - LA TERMEN IN FUNCȚIUNE 
obiectiv primordial pe șantierele de investiții

in acest do- imperativul termenelor la toate casa r-

Cu prilejul recentei consfătuiri de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu a accentuat din nou, cu tărie, necesitatea de a se aplica cu fermitate și în întregime măsurile impuse de introducerea la termen în circuitul economic a obiectivelor productive prevăzute. Accentuînd atenția permanentă ce se cere acordată adîncirii laturilor de eficientă în îndeplinirea planului de investiții pe acest an hotărî- ,tor al cincinalului, trebuie subliniat că obiectivul fundamental al activității factorilor angajați meniu este conferit de respectării riguroase a de punere în funcțiunepacitățile planificate. Această cină economică de mare răspundere izvorăște din importanta deosebită pe care noile unități o au pentru creșterea și diversificarea producției industriale, pentru satisfacerea unor necesități bine precizate ale economiei naționale și sporirea, ca volum și eficientă, a ofertei românești pe piața externă.Obiectivele acestui an în domeniul investițiilor sînt bine cunoscute. Insumînd aproape 300 miliarde lei. fondurile de investiții sînt orientate pe un front larg desfășurat în toate ramurile și sectoarele productive, pentru a consolida echilibrul și dinamismul evoluției lor viitoare. Structura investițiilor mai reflectă, totodată, prioritățile și orientările de bază, caracteristice unei dezvoltări preponderent intensiv-calitative a economiei noastre. Este vorba, in mod evident, pe lingă lărgirea bazei energetice și de materii prime, de realizarea programului privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție. a programelor de îmbunătățiri funciare și de mecanizare a agriculturii, a Icelor de valorificare superioară a resurselor recuperabile si refolosi-

bile, de creștere a productivității muncii și altele.Este, așadar, firesc ca trăsătura dominantă a activității desfășurate în prezent pe majoritatea șantierelor să o constituie munca susținută, eforturile majore ale constructorilor si montărilor, reflectate direct în rezultatele obținute, superioare celor înregistrate în perioada corespunzătoare din anul trecut. Dar tot atit de adevărat este faptul că aceste rezultate sînt inegale, diferite, uneori substanțial, de la un șantier la altul. Ceea ce a făcut ca, pe ansamblu, prevederile planului de investiții pe primele două luni ale anului să nu fie realizate integral. Insistăm asupra acestor aspecte deoarece unii titulari de investiții au tendințe de a aprecia activitatea din acest an exclusiv în funcție de realizările din anul trecut și, în consecință, de a se declara mulțumiți de progresul înregistrat. Or. în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Numai sarcinile de plan pe acest an reprezintă baza reală de raportare a gradului de îndeplinire a planului de investiții. Orice alte comparații n-au decit o valoare statistică generală, iar raportările făcute pe baza lor nu sînt altceva decît încercări de excamo- tare a realității.Aceeași problemă se ridică si a.tunci cînd aocentul este pus, în primul rind, pe realizarea sarcinilor valorice de plan. Trebuie limpede înțeles că planul de investiții nu este un simplu plan de cheltuieli. Dacă realizările valorice nu-și găsesc corespondent în încadrarea cu exactitate în graficele de lucrări, in realizarea stadiilor fizice prevăzute și necesare introducerii rapide în producție a noilor capacități, este limpede că. pe șantierele din această categorie, „ceva" nu este in regulă. că se acționează la intimplare, că locul unei atitudini active și responsabile a fost luat de o serioasă

doză de formalism. Iar situația punerilor în funcțiune în lunile ianuarie și februarie dovedește cit de actuală este această problemă. Punerile in funcțiune nu pot fi privite doar ca o sumă de „plusuri" si „minusuri", așa cum se încearcă să se acrediteze pe alocuri o asemenea idee. Cine ar adopta o astfel de „scară a valorilor", imaginindu-si că societatea poate să finanțeze timp îndelungat Însemnate imobilizări de .• fonduri si activități nerentabile se dovedește a fi prizonierul unei mentalități economice înguste.De ce n-au fost îndeplinite tegral prevederiJi de plan din domeniul investițiilor pe primele două luni ale anului ? Cu ce probleme și dificultăți sint confruntate șantierele noilor obiective și cități productive ? Dar, mai cum trebuie acționat pentru șirea acestei situații și ameliorarea eficientei economice a investițiilor ? Iată întrebări care impun, fără excepție. preocupări susținute din partea tuturor celor angajați în procesul de realizare a noilor obiective și capacități : organe centrale de planificare și sinteză, titulari de investiții. beneficiari și proiectanți. furnizori de utilaje tehnologice și producători de materiale de construcții. in sfirșit. constructori și montori.Îndeamnă la acest necesar demers concluziile desprinse din analizele efectuate, în ultima perioadă timp, pe șantierele obiectivelor termene de punere în funcțiune pirate sau înregistrând seriOa.se mineri în urmă față de graficele „la zi". Ele scot în relief atit cauzele de fond ale unor asemenea neajunsuri, cit fel sau altul, discuție sint rile existente vorba de proiecte timp sau necorespunzătoare calita

in-
cu as- iar lu-

Ambasadorul Australiei,
cu prilejul prezentării scrisorilor deSocialis-ă ș u 1Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 14Președintele Republicii te România, t o v a r

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania, Zoi Toska, in vizită de rămas bun, cu prilejul încheierii misiunii sale în tara noastră.

acreditaremartie, pe Francis William Somerville Milne, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de am-
în timpul Întrevederii au fost evocate relațiile de colaborare dintre România și Albania și s-a exprimat dorința de a se a'cționa pentru dezvoltarea lor continuă, in interesul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și coope-

basador extraordinar și plenipotențiar al Australiei in tara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
rării în Balcani, în Europa și tn lume.Ambasadorul albanez a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat în îndeplinirea misiunii sale in România.

Dialectica dinamismului social
„Sînt multe probleme teoretice asupra cărora cadrele noastre 

de partid și de stat, cele din domeniul activității ideologice, al știin
țelor sociale, cadrele de bază ale partidului și întregul nostru partid 
trebuie să se concentreze și să se angajeze cu toate forțele în studie
rea și înțelegerea lor justă, în dezvoltarea, în noile condiții, a teoriei 
și practicii construcției socialiste”.

NICOLAE CEAUSESCU

acum capa- ales. depă-

decu ex- ră-
si faptul că. intr-un fiecare din factorii in răspunzători de lipsu- in acest domeniu. Este nepredate la

tiv. lucrări începute cu întirziere, utilaje nelivrate sau liyrate in altă ordine decit cea prevăzută de montajul tehnologic, „sincope" in aprovizionarea cu materiale de con-, strucții, deficiente in organizarea și conducerea efectivă a lucrărilor pe șantiere. Dincolo de unul sau de altul din aceste neajunsuri, trăsă- . tura lor comună constă în pregătirea necorespunzătoare a lucrărilor de investiții, in superficialitatea care sint soluționate diversele pecte legate de realizarea lor. ulterior, pe parcursul executăriicrărilor. in capacitatea scăzută de a depăși diversele greutăți' intîmpi- nate.A devenit tot mai limpede, iar realitatea o demonstrează cu prisosință, că pentru a-și îndeplini pe un plan superior și mai activ funcția de accelerator al întregii creșteri economice, investițiile sînt confruntate cu cerința de a-și perfecționa cadrul și modul de realizare, iar diferitele etape ale procesului investi- țional se cer abordate intr-o concepție înnoită structural. Obligate să țină pasul cii celelalte sfere ale vieții economice, investițiile se găsesc în fața unui examen complex și. tocmai prin aceasta, extrem de important : cel al modernizării propriei activități in toate compartimentele și fazele sale.Cine conduce lucrările pe șantiere și cum o face, la ce nivel de competență ? Este vorba de un aspect deloc periferic deoarece pentru a putea vorbi de conducere științifică, de organizare rațională a lucrărilor trebuie să existe cineva care să ocupe; permanent si sistematic aceste probleme. Cineva careasigure organizarea temeinică a locurilor de muncă, să ' repartizeze
Cristian ANTONESCU

se de să
(Continuare in pag. a 111-a)

Munca la cotele competenței,
pasiunii si răspundem revoluționareFopte - adică ceea ce rămine cu și după noi la totdeauna dificilul examen de diplomă al vieții.Fapte - adică actele noastre de identitate morală.Fapte - adică scrisorile noastre de acreditare în fața prezentului pe care-l trăim și al viitorului la care năzuim.Fapte. Pe unele le-am cules de pe filele ușor îngălbenite netelor de reporter. Altele sînt proaspete. ala car-

...Mă aflu în interiorul cauperulul nr. 3 al furnalului dintr-un bine cunoscut combinat • siderurgic al țării. Jur-împrejur: hărmălaie de Cărămizi și căldură sufocantă. Sînt liniștit. totuși.Sînt liniștit, pentru că mă însoțește el, maistrul principal de la furnalul nr. 1. Nu pot să nu am încredere in el, fostul vagonetar de la Petrila și Lonea. In el, brigadier de la șantierul APACA. In el, fostul _ de la furnalele Hunedoarei, poți să nu ai încredere în cei douăzeci și cinci de ani de meserie pe care i-a rotunjit ca furnalist. Și este greu să te cuprindă frica știin- du-1 lingă umărul tău. A spus el că armătura n-o să cedeze ? înseamnă că armătura n-o să cedeze, chiar dacă deasupra capului n-ar exista ntimai patru mii tone de cărămizi, cț toate cărămizile pămîntului strîn- se la un loc.Cauperul — există și o denumire românească. înseamnă preîncălzitor de aer, dar puțini o folosesc printre furnaliști — este pentru furnal ceea ce este plămînul pentru om. Un furnal are patru astfel de caupere. în ele aerul atmosferic este încălzit pînă la 1 20CTC, după care este insuflat in furnal, peste minereu. Cu cit temperatura aerului este mai ridicată, cu atit cantitatea de cocs necesară șarjei de fontă este mai mică. Deteriorindu-se unul dintre cei patru „plămîni", pentru fiecare . tonă de fontă produsă se consumă suplimentar zeci de kilograme de cocs. înmulțite cu miile de tone , fontă elaborată zilnic și cu încă 30 V__________________ ___________________________

fostul fabricii ghiftar Nu

(numărul de zile dintr-o obțin cîteva milioane de costă o lună de staționare a cauper. Banii noștri, ai tuturor.Cam din doi în doi ani zidăria unei astfel de instalații se deteriorează și, volens-nolens, trebuie recondiționată. Timpul necesar operației, recomandat de tehnologii, este de 70 de zile. La cuptorul nr. 3, de astă dată zidăria nu numai că s-a deteriorat, dar a și căzut astupînd gura puțului. Cărămizile s-au lipit intre ele, formind un monolit, imposibil de extras altfel decit făcut bucăți mici, mai mici decît orificiul de pătrundere în interior — și așa destul de îngust : un om poate pătrunde prin el aproape tîrindu-se. Situație complet inedită pe această platformă.Omul de lîngă mine este aici din 1968. A fost chemat, a venit și a rămas. In cinci ani a rezolvat 'problema cauperelor de douăsprezece ori și în timp-record — maximum 15 zile. Nu în 70. ci în 15 ! Calculați economiile. Aceasta, a treisprezecea intervenție, a fost cea mai riscantă, cea mai periculoasă. Soluția propusă de fostul hunedorean constituie o premieră pe țară, dar viața i-a fost în pericol. La trei zile după avarie — zidăria era încă roșie — a pîndit să nu fie nimeni pe lingă cauper (în pauza de prînz, oamenii erau la masă), l-a rugat pe artificier să-i calculeze cantitatea necesară de exploziv, după care a intrat în puț și a provocat explozia. Temperatura sub cupolă era atunci așa de ridicată încît încărcătura putea să-i explodeze in brațe, fără nici

lună) se lei. Atit unui

o amorsare. Pentru ce asta ? îl întreb. Și-mi răspunde uimitor de calm și de liniștit :— Socotiți dv. : 70—15=55 zile economisite. Adică atit cocs economisit, adică atita fontă suplimentară, adică atîtea economii...La un an după ce-i însoțisem în reparația cu nr. 13. după ce mai intervenise la fel încă de trei ori, în- tr-o altă împrejurare, similară cu cea descrisă, omul despre care scriu a pierit într-o- explozie. Dinamita n-a vrut să-1 mai ierte. Parcă-1 aud și acum :— Am trei băieți. Risc există, dar l-am calculat. Nu mă obligă nimeni să procedez astfel. Nimeni în afară de mine !Altă amintire : la postul de miliție TF dintr-o gară prahoveană s-a prezentat un bărbat care susținea că și-a pierdut pe peron borseta in care se afla o mare sumă de bani. După spusele lui, era vorba de contravaloarea unui .autoturism, pe care tocmai se ducea să-1 achite. „Aceasta este ?“, a întrebat șeful postului. „Da. formidabil, vă mulțumesc, cum ați găsit-o ?“. „A adus-o adineauri o femeie. E in biroul de dincolo, așterne pe hîHie împrejurările in care a dat cu ochii de ea...“. „N-o lăsați să plece, am să sacrific o mie de lei, vreau s-o recompensez, e colosal, mai există astăzi astfel de oameni ?“. „Există, și incă mulți", a răspuns milițianul. Și a vrut să-i prezinte unul altuia.N-a fost nevoie. Bărbatul și femeia se cunoșteau. Cindva fuseseră Căsătoriți. Apoi au divorțat. Cei doi copii ai lor ii creștea ea. După ani. cu el se întilnise chiar in dimineața aceea, la tribunal. ,11 acționase in judecată pentru că de mult încetase să mai trimită pensia de întreținere. Susținuse în ficat destul, n-are bani...

Subansambie destinate 
construcției noului pod 

de la MangaliaDe curînd, la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate de beton din,. Pitești s-au finalizat subansamblele tronsoanelor T-3 și T-4 ale podului rutier și pietonal ce se construiește peste lacul Mangalia. Pînă în prezent au fost expediate constructorilor noului pod 6 sub- ansamble dintr-un total de 22. Lucrările de fabricație și montaj la celelalte tronsoane se desfășoară într-un ritm intens. La livrarea lor în termenele contractuale stabilite contribuie ampla mobilizare a eforturilor oamenilor muncii din întreprindere, organizarea lucrărilor in fluxuri tehnologice, cit și aplicarea cu succes, pe scară largă, a tehnologiilor moderne. Astfel, peste 80 la sută din operațiile de sudură se execută în substrat de flux și in mediu protector cu bioxid de carbon.în fotografie : Pe rampa de montaj a întreprinderii, cele două subansamble T-3 și T-4. in greutate totală de peste 240 tone și cu o lungime de 45 metri, sint pregătite pentru a fi expediate pe șantieruj de construcții de la Mangalia. (Eugen Dichiseanu).

Procesul dezvoltării contemporane aduce în prim-planul atenției și preocupărilor mereu noi probleme, noi cerințe, solicită examinarea lor cu exigentă, pentru a se descifra in ritmul și amploarea prefacerilor tot mai rapide concluzii și învățăminte care să orienteze acțiunea socială, drumul complex al progresului.Asemenea caracteristici ale dezvoltării contemporane, cum ar fi dinamismul mereu mai accelerat în care se derulează transformările, a- pariția unor fenomene și probleme cu totul noi, ce se cer cercetate și dezlegate cu pătrundere și echi- —•libru, solicită mai mult ca oricind utilizarea dialecticii, ca metodă de analiză, ds interpretare, singura în măsură să ofere o premisă metodolo- “gică justă de o- rientare a acțiunii umane, cu deosebire a celei de edificare a tipului istoric nou de societate, societatea socialistă. Firește că această metodă nu asigură prin ea însăși justețea analizei, a răspunsurilor, a prognozelor. Garanția veritabilă rezidă în ultimă instanță, așa cum se subliniază in documentele partidului nostru, in calitatea pregătirii umane, în formarea unui om nou, cu un larg orizont ideologic, profesional, de cultură generală, stăpîn pe cele mai recente descoperiri ale cunoașterii, in măsură să sesizeze la timp schimbările care au loc lin societate; să acționeze in consens cu tendința progresului contemporan.Dialectica materialistă, revoluționară. așa cum instructiv se desprinde dintr-o Întreagă evoluție istorică, privită sub raportul solicitărilor pe care le formulează in fața conștiinței creatoare, nu este, desigur, comodă dacă avem în vedere angajarea continuă. intensă pe care o implică. Dar ea este singura metodă care protejează conștiința umană de malfor- mări, de false reprezentări generate de anchilozarea dogmatică, de deturnări de sensuri și de stagnarea inertă a conținutului unor noțiuni in raport cu dinamismul existenței sociale. Din istoria gîndiirii sociale se știe că o cauză a rămînerii in urmă a conștiinței sociale, a unor degradări valorice în conținuturile sale, constă, fără îndoială, tocmai în faptul că o seamă de noțiuni de bază, noțiuni-pivot ale gîndiirii, dacă nu sint confruntate mereu cu practica își estompează substanța de semnificații. Ele ajung să se adreseze limbajului oomun sau celui ideologic numai ca sunetul ocupă loc in fraze, telesul pe care transmită, cu forța întemeiată și convingătoare, a faptelor, proceselor, legităților realității.In ce privește practica socialismului. cu prilejul amplei dezbateri ideologice și politice naționale din 1988. tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția că este necesară o angajare mai hotărită in studierea și clarificarea noilor probleme, intr-o puternică vitalizare a activității teoretice — latură inseparabilă a creșterii rolului conducător al partidului — menită să descifreze din perspec-

tiva valorilor noastre procese de cardinală pentru progresul noii „Este necesar — sublinia NICOLAE CEAUȘESCU angajăm mai hotărît dierea și clarificarea noilor bleme, pentru a da o orientare si o linie de perspectivă clare. Printre acestea as menționa : problema proprietății socialiste de stat și cooperatiste, acumularea și fondul de dezvoltare, sistemul de cointeresare materială și de retribuție, principiile eticii și e-

HARGHITA :

instanță că s-a sacri- că acum îi e greu, că
Mircea PUNEA(Continuare in pag. a V-a)

Hotărît să-și aducă o contribuție tot mai mare la asigurarea unor cantități sporite de materii prime .necesare economiei naționale. colectivul întreprinderii miniere Harghita și-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea si depășirea planului la producția fizică. Astfel, în perioada care a trecut de. la începutul anului s-au produs suplimentar față de plan 6 300 tone dolomitp și 100 tone caolin albit. în condițiile diminuării

o serie de importanță orînduiri. tovarășul — să ne în stu- pro- partidului

Cerințe actuale in activitatea
teoretico-ideologică

chității socialiste, structura socială, democrația nară, căile si sat, de și formare tor, rolul maselor muncitoare, al poporului in conducerea societății, contradicțiile in socialism, acțiunea legilor obiective in socialism și așa- zisui socialism de piață, precum și o serie de probleme mondiale privind războiul, dezarmarea, armele nucleare, pacea".Asemenea probleme angajează In . mare măsură și în mare parte — In cadrul activității teoretico-ideologice — științele sociale. Desigur, le angajează nu pentru a formula, așa cum se obișnuia in urmă cu decenii, definiții „pure", termeni închiși și închistați, cu o existență în sine, independentă atit. de realitatea pe care trebuie să o desemneze, cit și de alte noțiuni din corelarea cărora se cristalizează și se îmbogățește pro

muncitorească-revoluțio- de apropiere dintre oraș omogenizare a societății a poporului unic munci-

unor noțiuni este incă limitat la Înțelesul conferit de unele manuale de specialitate care, la rîndul lor. reiau în modeste variații o schemă instituită cu mult timp în urmă. De aici decurg diverse neajunsuri, semnalate de altfel ou diferite prilejuri. De fapt. în orizontul de gindire al materialismului dialectic și istoric, manualele fixează un anumit cadru, o arie problematică a filozofiei, de regulă aceeași de la școala medie pînă la cele mai înalte trepte ale invă- țămintului superior, insinuindu-sc astfel imaginea unor limite problematice și metodologice. In acest chip, ia ființă ur paradox : filozofia, cea socială in primul rind, categoriile și noțiunile sale, cart sint în mare parte și categorii ale științelor sociale și ale altor sfert ale culturii, constituie un dat. in timr ce calitatea existenței naturale, sociale și umane este un flux continuu O gindire care, prin însăși esența sa nu se poate lăsa încercuită de formalism rigid apare limitată din necesități strict didactice. Este o necesitate. o cerință a culturii politic» ca limitele problematice sau metodologice generate de rațiuni didactice să fie depășite in analiza, ■ ma ales interdisciplinară, a procesele’ sociale, economice, politice sau di altă natură care au loc pe plan Intern și internațional.Duipă cum se știe, fieoare noțiunr de bază a materialismului dialectic și istoric „dă seama", într-un fel sat altul, prin corelațiile sale cu alt< categorii de aceeași importanță, pentru întreaga arie a vieții sociale și implicit, a existenței umane. Așa, ds
Constantin POPOVICI

prin larga participare a cetățenilorunor cuvinte ce dar nu și cu în- ar trebui să-1 explicativă, logic

BRĂILA : O nouă linie 
tehnologicăColectivul de oameni ai muncii de la Combinatul de prelucrare a lemnului a obținut primele șarje de plăci aglomerate din lemn pe o nouă linie tehnologică. „La realizarea acestei noi linii tehnologice, de mare capacitate, — ne-a spus Stelian Brăileanu, șeful biroului meca- no-energetic al unității — și-au adus o contribuție deosebită cadrele noastre tehnice și de specialitate, care au executat in atelierele proprii o serie de mașini și instalații : uscâtoarele, silozurile pentru așchii, transportoarele și alte repere, ca și specialiști din alte unități economice brăilene". (Candiano Priceputu).

Producție fizică peste prevederi cheltuielilor totale și a celor materiale. Hotăritoare în obținerea acestor bune rezultate s-au dovedit. a fi buna organizare a producției și a muncii. materializarea măsurilor cuprinse in programele de modernizare, folosirea la parametrii proiectați a utilajelor și instalațiilor tehnologice. utilizarea integrală a timpului de lucru, „tn aceeași măsură — ne spunea inginerul Eugen Atzber- ger, directorul între-

prinderii — ne preocupăm de asigurarea unor noi rezerve geologice. in care scop am realizat un volum triplu de lucrări de pregătire față de perioada corespunzătoare a anului trecut, dispunînd importante caolin, cu nut redusmult solicitat în dustria ceramicii cea chimică, tind înlocuirea porturilor.Șandru).

acum de rezerve de un conți- de fier, im- și permi- im- (Nicolae

Anul acesta, primăvara a venit de timpuriu. Și ca în fiecare an, o dată cu înnoirea naturii, in mai toate orașele și satele au început și lucrările gospodărești de primăvară — curățenia străzilor, ,a curților și spațiilor dintre blocuri, din preajma unităților, amenajarea parcurilor și spatiilor verzi, a terenurilor de joacă pentru copii, repararea drumurilor, zugrăvirea fațadelor si gardurilor, plantarea de flori, de pomi și arbuști. Intr-un cuvint, a început acțiunea de curățenie, de bună gospodărire și înfrumusețare a fiecărei localități.Veștile sosite la redacție din toate colțurile țării sînt, în această privință, impresionante. în municipiul Drobeta-Turnu Severin, sîmbătă si duminica trecută la acțiunile de curățire a străzilor și parcurilor, la plantarea pomilor mii de cetățeni - ______stnici, femei și copii. La Timișoara, la Brăila și Craiova, Ia Constanța și Slatina au avut loc de asemenea acțiuni gospodărești de masă cu mii de participanti. In Capitală, in toate sectoarele, la acțiunile de curățire și ■ înfrumusețare a cartierelor și parcurilor, la plantarea de pomi și arbuști au participat in ultima vreme un mare număr de cetățeni.în fond, este cit se poate de firesc să fie așa. Fiecare cetățean, fiecare bun gospodar nu așteaptă să i se amintească îndatorirea civică, legală de a participa la buna gospodărire, la întreținerea și înfrumusețarea localităților. Ei înțeleg că spiritul de bun gospodar se vede în mod efectiv după felul in care arată spațiile comune și împrejurimile blocului sau curțile caselor in care locdiesc. după felul in care se prezintă strada si cartierul ori satul in care trăiesc in comparație cu altele.Desigur, an de an. prin grija partidului și statului nostru pentru crearea unor condiții tot mai bune de viață celor ce muncesc, ca urmare a marilor fonduri materiale și financiare alocate de la buget, localitățile patriei devin tot mai frumoase, își îmbogățesc și înfrumusețează zestrea edilitară. Se construiesc noi și mari ansambluri de locuințe, impunătoare edificii de sănătate, invătă- mint si cultură, bulevarde și străzi, pasaje moderne, numeroase ții comerciale si locuri ment.voltare. de organizare si modernizare se desfășoară in comunele și satele țării. Dar cel mai viu exemplu al acestui uriaș efort întreprins pentru modernizarea localităților îl reprezintă fără îndoială însăși capitala tării — Bucureștiul. Practic, aproape întregul oraș este un vast șantier. Un șantier al înnoirii și înfrumusețării. al edificării unei adevărate capitale socialiste moderne.Subliniem acest uriaș efort mate-

au participat tineri și vîr-

spade agre- Un amplu proces de dez- de organizare și

rial al dată în ..___,__ ,____ ___________________cetățenilor de a susține ampla activitate de dezvoltare și înnoire a loca litătilor prin participarea cu toati forțele la buna gospodărire și înfru musetarea acestora. Pentru că as< cum fiecare cetățean beneficiază di dotările si amenajările edilitar-gos podărești. tot astfel fiecare cetățeai are datoria — morală, socială și le gală — să contribuie cu forțe proprii la întreținerea și sporirea fru- musetii din jur.Dar se întîmplă așa pretutindeni Se simte în aceste frumoase zile d început de primăvară în toate locali tățile prezența Cetățenilor cu unelte le hărniciei pe străzi și în spațiile d interes public ? Și, mai ales, este vi zibil pretutindeni, efectul aceste prezente in aspectul străzilor și car tierelor, al localității lor ? Din pă cate, in nu puține locuri răspunsuri!» la aceste intrebări sint deocamdati negative. Pentru că, fără a diminu; cu nimic reușitele din activitatea d gospodărire. întreținere si ir.frumuse tare a localităților, trebuie să spuneri deschis că există încă, inclusiv i marile orașe, spații ale delăsării, al comodității și indiferenței edilitare în unele locuri, „dezmorțirea" se las cam prea mult așteptată, unii, stîn cu mîinile încrucișate, se întreab. dacă nu cumva va mai veni iarnr Asemenea stări de lucruri dovedes că nu toți cetățenii — și nici chia toți edilii, cei care trebuiau să-i mo bilizeze pe cetățeni. cei car aveau datoria să educe și s. întrețină spiritul gospodăresc, res ponsabilitatea civică — au înțeles i suficientă măsură că autogospodă rirea înseamnă în primul rind pune mina pe uneltele gospodăreșt ă participa efectiv la muncă. Spiri tul gospodăresc, responsabilitatea cc tățenească sînt incompatibile cu iner ția și pasivitatea civică, inclusiv c formele disimulate ale acestora - inițiativa strict verbală, promisiune deșartă, vorba lipsită de acoperire î fapte.Desigur, subliniind datoria si răs punderea civică, precum și importan ța inițiativei cetățenești, este necesa să arătăm că acestea se cer dublat de o bună organizare. Consiliil populare, care și-au întocmit, ca i fiecare an, programe'detaliate de ac tiune in legătură cu lucrările edili tare, de întreținere si înfrumusețări a localităților, au menirea si inda torirea de a asigura organizare exemplară a acțiunilor gospodăresf și participarea largă a cetățenilor Cu toată hotărirea trebuie să se evit repetarea unor situații, asa cum îi destule orașe s-a intimplat anul tre cut. cînd sute de cetățeni venit! 1;

statului pentru a reliefa, plus, datoria civică a tuturo
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ROIUL ORGANIZATORULUI DE PARTID
în mobilizarea lucrătorilor de pe ogoareTezele și orientările cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Vicolae Ceaușescu, prezentată marelui forum democratic în noiembrie, anul trecut, privind necesitatea perfecționării activității tuturor domeniilor vieții economico-sociale, configurează și pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii din agricultură aria unor sarcini multiple și de mare însemnătate. în acest context, consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, birourilor acestora de coordonare a activității po- litico-organizatorice de partid le revine răspunderea să îndrume și să sprijine în așa fel murica politico- arganlzatorică a organelor și organizațiilor de partid de pe raza consiliilor încît ele să poată asigura concentrarea eforturilor, unirea tuturor forțelor materiale, urna- ie și resurselor financiare în vederea realizării obiectivelor noii ■evoluții agrare. Din această per- pectivă am solicitat unor organizatori de partid din județul Ialomița ->â ne împărtășească din experiența ti preocupările birourilor de coordonare a activității politico-organi- 'atonoe, din propria lor experiență, dăruind îndeosebi asupra stilului și netodelor de muncă folosite în ixercitarea unora dintre multiplele ;i complexele atribuții pe care le au.ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII DE âCȚIUNE A ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID. Mal Intîi. cîteva date și aprecieri pre- :entaite de tovarășul Costică Chl- imia. secretar al comitetului județean de partid, asupra formelor și netodelor folosite pentru activizarea birourilor de coordonare a activității politico-organizatorice : „In igricultură. întreaga noastră activitate se desfășoară sub semnul înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. Ca urmare. în anul 1983 s-au obținut cele mal mari pro- iucții din istoria județului la griu. irz. porumb, orez, floarea-soarelui, ;oia. fasole si legume, iar în zootehnie au crescut efectivele, pre- :um și producțiile animaliere. 27 înități agricole de stat și cooperatiste au realizat producții la nivelul celor prevăzute in criteriile ie acordare a înaltului titlu de .Erou al Noii Revoluții Agrare", orintre care cooperativele agricole ie producție din Smirna. Gheorghe Joja. Drăgoești. Țăndărei. Gîrbovi, Jiocîrlia. Grindu și I.A.S. Ograda ;i Balaciu. Pe baza acestor rezul- ate a sporit contribuția județului a constituirea fondului centralizat il statului. Exemplul județului nos- ru. ca al tuturor județelor țării, eprezintă confirmarea justeței po- iticii partidului nostru de dezvol- are. pe temeiuri socialiste, a aces- ei ramuri de bază a economiei îaționale. proces revoluționar inițiat acum 40 de ani. cind s-a de- lanșat cooperativizarea agriculturii, n această perioadă, cu deosebire ie la cel de-al IX-lea Congres al partidului, agricultura a cunoscut ransformări înnoitoare. Concomi- ent cu dezvoltarea unei baze teh- îico-materiaile moderne, au fost in- roduse. la inițiativa secretarului ge- leral al partidului, forme eficiente ie organizare a muncii, de conducere a activității de producție, prince care se numără și crearea in urnă cu 10 ani a consiliilor unice igroindustriale.în cuvîntarea rostită la plenara ărgită a Consiliului Național al ăgriculturii din decembrie anul tre- ■ut. tovarășul Nicolae Ceausescu, eferindu-se la necesitatea perfec- ionării în continuare a activității ■onsiliilor unice agroindustriale, tublinia : „Trebuie să facem ca, ealmente, consiliile unice agroin- lustriale să aibă un roi mai activ n buna organizare a producției, in ■ooperărea dintre unități, în aplicarea cuceririlor științei. în înfăp- uirea, in general, a obiectivelor soii revoluții agrare". în lumina icestor cerințe, prin sprijinul acor- iat la fața locului de către ^activiștii ■omitetului județean de partid, se irmărește imprimarea in activitatea birourilor de coordonare, a organi- ■ntorilor de partid a unui stil de nuncă dinamic, revoluționar, pen- .ru ca. la rindul lor. să exercite

un control ferm și să sprijine îndeaproape organele și organizațiile de partid pentru îmbunătățirea organizării și planificării muncii, exercitarea controlului înfăptuirii hotă- ririlor, Întărirea vieții interne de partid, afirmarea spiritului de ordine și disciplină, aplicarea cu consecventă a • normelor democrației interne de partid și alte laturi ale muncii politico-organizatorice și cultural-educative, toate acestea avind ca scop creșterea rolului de conducător politic al organelor si organizațiilor de partid, a capacității lor în mobilizarea oamenilor muncii din agricultura județului la înfăptuirea planului și programelor speciale din acest sector economic".în continuarea dezbaterilor, parti- cipantii au reliefat, prin exemple concrete, cerințele unui stil de muncă eficient, ce trebuie să caracterizeze activitatea organizatorului de partid, președinte al consiliului unic agroindustrial.DE LA CUNOAȘTEREA REALITĂȚILOR LA FOLOSIREA JUDICIOASĂ A FORȚELOR. „Exercit această funcție de opt ani. și-a început intervenția 'sa tovarășul Nicolae Miu. președintele C.U.A.S.C. Cocora. La Cocora sînt de un an și jumătate. Mai înainte am fost președintele C.U.A.S.C. Grivița. Deci se poate spune că sînt un organizator de partid» cu experiență. în primii ani am acordat atenție cu precădere laturilor tehnice și administrative. incercind să aplic ceea ce învățasem la diferite cursuri, la instruiri. Numai că rezultatele nu erau pe măsura așteptării. A trebuit să treacă un timp pentru ca să-mi dau seama că aplicam mecanic ceea ce îmi însușisem teoretic. întocmeam planuri și programe judicioase la nivelul consiliului, după toate regulile. Ele rămîneau însă în bună parte pe hîrtie. De pildă, mă contraria situația de In C.A.P. -Scinteia», o unitate cu pămînt bun. cu forță de muncă suficientă, cu specialiști, dar cu producții slabe, împreună cu un colectiv al activului de partid al biroului de coordonare, am întreprins o analiză amănunțită a situației de aici. Principala constatare : oameni nepotrivit! in verigile de bază ale cooperativei. în urma unei ample consultări cu comuniștii din organizația de partid, cu ceilalți cooperatori, am descoperit că unitatea nu ducea lipsă de oameni capabili. Concluziile la care a ajuns colectivul activului de partid au fost prezentate comuniștilor si cooperatorilor, care au decis schimbări radicale în conducerea unității. Din 1985. cind au survenit aceste schimbări, cooperativa agricolă de producție «Scinteia» nu numai că și-a redresat activitatea, dar a reușit ca anul trecut să se înscrie cu producții-record în rindul fruntașelor din județ.Din acest caz am tras serioase învățăminte pentru activitatea mea, și anume să pornesc de la cunoașterea realităților, de la cunoașterea oamenilor'. Și nu neapărat pentru a determina înlocuirea unor conducători de. unități sau ferme, ci in primul rind pentru a-i ajuta să depășească dificultățile cu care se confruntă. Iată de ce. cînd am fost numit organizator în consiliul unic Cocora, primul, lucru pe care l-am făcut a fost să-mi fac o imagine cit mai exactă despre pregătirea profesională și politică a cadrelor, despre

calitățile lor. Astfel. mi-am dat seama că la C.A.P. Reviga. care se confrunta cu dificultăți serioase, nu conducerea trebuia schimbată, ci modul de a gindi atît al celor din conducere, cit și al cooperatorilor. Prinsese aici rădăcini adinei mentalitatea că «nu se poate», din o serie de motive : că pămintul n-ar fi fertil, că nu s-ar preta la irigat. în plus, conducerea unității n-avea încredere în forța de mobilizare a cooperatorilor. iar cooperatorii, la rindul lor,. n-aveau încredere în capacitatea organizatorică și tehnică a conducerii. Am propus biroului de coordonare să inițieze neîntîrziat acțiuni de sprijinire a C.A.P. Reviga. I-am dus pe cooperatori la C.A.P. Miloșești să învețe cum să se facă Irigațiile, am reorganizat fermele, am înlăturat modul improvizat și neechitabil in aplicarea acordului global, am ajutat organizația de partid să elimine formalismul din activitatea sa. directionind desfășurarea adunărilor comuniștilor spre examinarea critică a rezultatelor unității, spre căutarea de soluții pentru Îndreptarea lucrurilor. Situația s-a redresat mult mai repede decît ne așteptam. Și aceasta pur și simplu prin cîștigarea încrederii cooperatorilor în forțele proprii. în capacitatea specialiștilor".„Subscriu pe deplin la ideea necesității cunoașterii oamenilor — a- daugă tovarășul Aurel Minzat. președintele C.U.A.S.C. Făcăeni. Sînt organizator de partid doar de un an. dar, învățînd din experiența altor organizatori de partid, chiar de la începutul activității mele am a- cordat o deosebită atenție cunoașterii oamenilor. Majoritatea specialiștilor din consiliul unic in care imi desfășor activitatea sint tot atît de tineri ca și mine. Este acesta un a- vantaj sau un dezavantaj ? — mi-am pus adesea întrebarea. Răspunsul poate fi și intr-un sens, și in altul în funcție de modill în care știi să te apropii de oameni. Acționez pe două căi. Una strict individuală, căutând să fac totul pentru a fi cit mai aproape de oameni, a le cunoaște gindurile. frămintările, a-i sprijini in rezolvarea unor probleme de ordin personal. Și nu o fac numai dintr-un calcul rece, pornind din cerința, de altfel întru totul justificată, de valorificare a potențialului de cunoștințe al. specialiștilor pentru sporirea producției agricole. ci și din acea înclinație umană care trebuie să caracterizeze un comunist, de a fi apropiat de oamenii cu care lucrează, de a-i ajuta, de a-i cîștiga pentru idealurile sale. A doua cale este cea a antrenării specialiștilor in acțiuni comune, organizate la nivelul consiliului unic, care să le deschidă un cimp mai larg de afirmare a posibilităților și personalității. Am avut în această privință și succese, dar și eșecuri. Și unele, și altele sînt tot atîtea experiențe care îmi vor fi de folos în viitor".Despre preocupările pentru generalizarea experienței pozitive, asigurarea desfășurării unei activități politico-organizatorice unitare, inițierea de acțiuni de întrajutorare, ca șl despre alte aspecte din munca organizatorilor de partid —• președinți ai consiliilor unice agroindustriale — relevate în continuarea dezbaterii, intr-un viitor articol.
Constantin VARVARA 
Mihai V1ȘO1U

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCI
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• Din resurse locale și cu Investiții de inițiativă și gindire tehnică — ne scrie corespondentul voluntar Vasile Prodalea — la Depoul de locomotive Pașcani au fost realizate cîteva standuri de probă cu ajutorul cărora se scurtează durata operațiilor și se mărește calitatea acestora, obținîndu-se, în același timp, și importante economii. Astfel. șeful de formație Gheorghe Bucur, ajutat și de tovarășii săi Cornel Cricu și Petru Pleșcaru, a confecționat două standuri de reparat și probat releele și alte componente de la locomotivele electrice, probe care pînă acum se făceau Ia depourile din Adjud și Suceava, se înțelege, cu cheltuieli suplimentare. De asemenea. șeful de formație Aurel Ursu, în colaborare cu lăcătușul Constantin .Burcă și electricianul Gheorghe Strungaru. a realizat un stand de probat generatoarele de pe locomotivele diesel, operație ce pînă nu de mult se executa manual, precum și o presă pentru verificat toate tipurile de rnano- metre de la . locomotivele din depou.• Apreciind eforturile pe care întreprinderea de transport București (I.T.B.) Ie face pentru asigurarea unor condiții bune de transport in comun, cititorul Constantin Stroe din strada Emil Racoviță nr. 14, sectorul 4, adresează con

ducerii acestei mari unități o propunere care, considerăm, merită să fie analizată. El sugerează ca troleibuzelor de pe rutele 73, 74, 78 — care în prezent întorc la intersecția străzii Văcărești cu bulevardul Pionierilor (Abator) — să le fie prelungit traseul pînă la întreprinderea „Timpuri noi". Prin această măsură, susține cititorul, s-ar rezolva, pe de o parte, legătura directă între cele două magistrale de metrou (stația „Timpuri noi" de pe magistrala 1 și stația „Piața Sudului" de pe magistrala 2), iar, pe de altă parte, s-ar asigura fluența circulației în intersecția amintită, care acum este strangulată prin faptul că toate troleibuzele întorc aici. Merită menționat și faptul că în apropiere funcționează școala nr. 100 și Palatul pionierilor, a căror activitate este perturbată oarecum de zgomotele străzii și de primejdia pe care o reprezintă pentru copii circulația foarte intensă din această zonă (intersecție). Concret, precizează cititorul, întoarcerea troleibuzelor 73, 74 și 76 s-ar putea realiza la „Timpuri noi", făcînd o „buclă" pe Splaiul Unirii, prin șoseaua Mihai Bravu, și reintrînd apoi în traseul lor normal — strada Văcărești.• Corespondentul voluntar Virgil Cirjan din comuna Șușani, județul Vîlcea, ne aduce la cunoș

tință că la cooperativa agricolă de producție din localitate a fost redată agriculturii o nouă suprafață de aproape 30 ha. Aceasta a fost pusă în valoare prin defrișarea mărăcinișurllor și sălciilor de pe un teren situat de-a lungul pîriu- lui Beica. în scrisoare se arată, totodată, că in această primăvară cooperatorii din Șușani var proceda la adîncirea albiei pîrîului, folosind apa acestuia pentru irigarea unor terenuri agricole.® Din halta C.F.R. Bocșa Română pleacă cu trenul în diferite direcții (Reșița, Timișoara. Oravita etc.) numeroși călători. Numai că de la o vreme, după cum ne semnalează corespondentul voluntar loan Rotărescu, in această stație nu se găsesc întotdeauna bilete de tren pe anumite rute. Din această cauză, cetățeanul ori renunță la călătorie, ori își asumă riscul de a se urca în tren fără bilet. „în- tr-una din zilele trecute cind am verificat la fața locului această situație — ne scrie corespondentul nostru — lipseau biletele pe rutele spre Reșița-Nord la prețul de 6 lei, Timișoara — 20 lei și Oravita — 17 Iei. Semnalez acest lucru în speranța■ că forurile de resort ale căilor ferate vor interveni operativ pentru înlăturarea acestei neglijențe în repartizarea cantității necesare de bilete".
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

MUREȘ : Acțiuni edilitar-gospodâreștiO dată cu sosirea primăverii, Consiliul popular al municipiului Tirgu Mureș a inițiat o acțiune generală de înfrumusețare a localității. la care participă toate asociațiile de locatari, comitetele de cetățeni, oamenii muncii din unitățile socialiste, elevi și studenți. Cu toții au acționat la curățenia zonelor verzi, a străzilor, parcurilor, aleilor dintre blocuri și a locurilor de joacă pentru copii. Concomitent, în zonele din noile cartiere ale orașului — „Unirea" și .,Tudor Vladimirescu" — asociațiile de locatari au plantat peste

5 000 de' pomi, urmînd să se planteze in alte zone incă 8 000 arbori și arbuști ornamentali. S-a trecut, de asemenea, cu forțe sporite la amenajarea zonelor de agrement șl sport de pe malul riului Mureș, precum și a celor situate in incinta vechii cetăți a orașului. Și la Sighișoara. Reghin, Luduș, Sovata și Tîrnăveni continuă acțiunea sub genericul „Cartierul și blocul cel mai frumos și cel mai bine gospodărit", la care contribuie toți cetățenii localităților respective. (Gheorghe Giurgiu).

® Direcția generală pentru, agricultură a județului Prahova : Din analiza la fața locului, în comuna Ștefești, a problemelor la care se referea scrisoarea primită din partea redacției a reieșit că se acordă sprijinul necesar crescătorilor de animale. Astfel, pe izlazurile comunale s-au efectuat sistematic lucrări de curățire și fertilizare, iar terenurile deținute de locuitorii care nu cresc animale au fost redistribuite, pe baza deciziei biroului executiv al consiliului popular comunal, crescătorilor de animale. De asemenea, cele 11 hectare de teren aparținînd consiliului popular comunal se dau in fiecare an în folosință, contra cost, crescătorilor de animale din localitate. în ce privește activitatea din pomicultură, în răspuns se menționează că in ultimii ani in Ștefești a fost înființată o plantație pomicolă pe terenul consiliului popular, aducin- du-se, totodată, și pentru locuitorii comunei puieți de pomi, pompe de stropit și substanțe pentru combaterea dăunătorilor.• Consiliul județean al sindicatelor Covasna : în- trucit la I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe nu se putea asigura ințr-un timp mai scurt un loc de muncă potrivit recomandării medicale pentru maistrul mecanic Nicolae Șerban, semnatarul scrisorii adresate „Scînteii", s-a convenit cu acesta și i s-a aprobat transferul in interes de serviciu la I.A.S. Cimpu Frumos. Autorul scrisorii s-a declarat mulțumit de modul in care i s-a rezolvat problema.• Direcția , generală comercială a municipiului București : în urma verificărilor efectuate, pe baza sesizării primite din partea redacției, la unitatea cu

autoservire „Grivița", aparținînd de I.A.P.L. „Amzei", au fost constatate unele deficiențe pentru care au fost sancționați contravențional trei lucrători. Totodată, s-a dispus .conducerii I.A.P.L. să ia și alte măsuri necesare pentru îmbunătățirea activității in această unitate.• Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. : Scrisoarea adresată „Scînteii" in legătură cu modul de folosire a unor terenuri în comuna Lungești a fost analizată la fața locului. Din cercetările efectuate a reieșit că la cooperativa agricolă de producție Lungești s-au luat măsuri'pentru a se folosi cit mai productiv fondul funciar. Terenurile în pantă au fost plantate cu viță de vie și pomi, iar cele plane sînt destinate pentru culturile de cereale, legume și trifoliene. S-a constatat insă că unii membri cooperatori au plantat, fără aprobare, viță de vie pe loturile în folosință, fiind necesară defrișarea unor suprafețe cind s-a trecut la preluarea terenurilor deținute în plus de aceștia.Pe baza unui studiu efectuat de Oficiul județean de cadastru și organizare a teritoriului, se arată în finalul răspunsului, s-a stabilit ca la cooperativa agricolă Lungești, pe o suprafață de teren în pantă, să se planteze viță de vie, care să fie dată in primire membrilor cooperatori pentru a efectua lucrările de întreținere a acesteia în acord global, retribuirea făcindu-se în natură. De asemenea, s-au luat și alte măsuri pentru executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului pe terenurile în pantă.Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN
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localitățilorUrmare din pag. I)icțiunile gospodărești își iroseau tim- iul datorită neas: rrurării uneltelor iecesare, a materialului săditor sau, jur si simplu, pentru că organiza- orii înșiși uitaseră că trebuie să 'ie prezenti la timp la locul de desfășurare a lucrărilor pentru organi- :area muncii. Evitarea unor aseme- îea situații este pe deplin posibilă jrin stabilirea riguroasă a răspunde- ■ilor fată de buna gospodărire a unor juprafete strict delimitate din peri- netrul orașului sau comunei, incit fiecare cetățean, fiecare organizație iau organism obstesc.' fiecare colectiv ie muncă să cunoască exact unde. :înd si ce are de făcut, la ce lucrări ie întreținere, de înfrumusețare urmează să participe.Principiile autoconducerii și auto- 'ospodăririi își găsesc și în domeniul întreținerii si înfrumusețării ocalitătiior un larg si concret teren ie afirmare. Acestea presupun mai nuna folosire de către consiliile popu- are a angrenajului organismelor democrației noastre socialiste, prezent n viata tuturor așezărilor — adunările cetățenești, comitetele de cetățeni. asociațiile de locatari, organizațiile democrației si unității socialiste. ..Tribuna democrației'1 si altele. Folosind mai bine toate aceste oîrghii în organizarea si mobilizarea cetățenilor la acțiunile de' nună gospodărire și înfrumusețare a ocalităților, consiliile populare tre- auie în același timp să creeze și să intretină in rîndurile cetățenilor un puternic climat de responsabilitate civică, de conștiință gospodărească, Incit atitudinile comode, de indiferentism, șă nu-si mai găsească locul. “Folosind timpul frumos. zilele bune de lucru ale acestei primăveri timpurii, consiliile inoculare, cu sprijinul organelor si organizațiilor de partid, trebuie să asigure toate condițiile pentru o largă participare cetățenească la acțiunile edilitar-gospodăresti. in ara fel incit, spre mindria locuitorilor lor. fiecare oraș sau comună. fiecare stradă, alee sau curte, fiecare parc să strălucească de frumusețe și curățenie.

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Trecerea în urmă cu mai mulți ani la aplicarea principiului autoaprovi- zionării a fost însoțită de o serie de acte normative de natură să asigure cadrul legal de manifestare și stimulare a inițiativei locale, a spiritului gospodăresc. între acestea se numără și Decretul nr. 391/1980 privind organizarea prestărilor de servicii pentru industrializarea unor produse ale producătorilor agricoli. Scopul acestui act normativ era — după cum se precizează încă din primul său articol — de a contribui la satisfacerea într-o măsură cit mai mare a nevoilor de consum ale producătorilor agricoli și ale membrilor lor de familie cu zahăr, ulei și alte produse. Concret, sătenii au fost încurajați să cultive, pe terenurile pe care ie dețin in folosință sau în proprietate personală, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, soia, dovleac și alte produse pe care să le predea, prin intermediul unităților cooperației, întreprinderilor industriale pentru prelucrare, urmînd să primească in schimb, pe baza unei parități determinate,’ produsele finite rezultate — adică zahărul, uleiul etc.înțelegind că este în folosul lor să producă și să prelucreze cit mai multă sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și alte produse vegetale, sătenii au reacționat prompt. încît. în scurt timp de la apariția decretului, cantitățile valorificate s-au dublat. Iată insă că, de la o vreme, aceste cantități sint intr-o continuă scădere. De ce 7 Pentru a găsi răspuns la întrebare ne-am deplasat în județul Dolj, județ in care localnicii sint recunoscuți pentru priceperea lor în cultivarea sfeclei do zahăr, a florii-soarelui si unde există atît fabrici de zahăr (una In Podari, alta la Calafat), cit și de ulei (la Podari).
Cînd se manifestă respect, 

există și interesîn Dolj, ca de altfel în întreaga tară, sarcina de colectare de la populație a sfeclei de zahăr și a semințelor de floarea-soarelui. în vederea prelucrării în întreprinderi industriale, revine cooperației de produc

ție, achiziții șl desfacere a mărfurilor. Tot prin unitățile cooperației se face și livrarea produselor rezultate. Să mai precizăm că in decretul amintit s-a stabilit (art. 4) : „Producătorii primesc cantitățile cuvenite de zahăr, ulei sau alte produse rezultate din prelucrarea materiei prime la

grădină, iar la floarea-soarelui am renunțat definitiv de cițiva ani.— Din păcate, ne spune Gheorghe Ticu, președintele cooperativei sătești locale, nu putem oferi la timp zahărul și uleiul cuvenit sătenilor pentru că fabricile care, ar trebui să ne livreze aceste produse în schimbul materiei prime predate întîrzie să-și onoreze obligațiile contractuale. Aceste întîrzieri și amînări au devenit la noi o regulă, diminuînd interesul cetățenilor pentru cultivarea sfeclei și a florii-soarelui.Aflăm astfel că în această comună

tenii au răspuns cu seriozitate, avind încredere că vor primi la timp și integral produsele cuvenite.
Explicații nefondateAm mers și Ia cele trei fabrici care prelucrează materia primă preluată de la sătenii din Dolj. încercările de explicații ce ni s-au dat („Am așteptat de fiecare dată aprobare de la centrală". „Nu credeam că putem elibera produsele fără avizul forului tutelar" — de parcă trebuia să mai aprobe centrala industrială o

Amînări îndelungate care contravin 
obligațiilor contractuale 

Ce relevă o analiză efectuată in județul Dolj

predarea, produselor agricole sau. eșalonat, la termenele șl in cantitățile convenite cu unitatea cooperatistă care a preluat, materia primă". De ce am amintit aceasta 7 Pentru că. în perioada de început a aplicării decretului, așa se proceda : sătenii primeau pe loc cantitățile de produse cuvenite.— Cînd duceam sfecla și floarea- soarelui la cooperativă mă întorceam acasă și cu zahărul, și cu uleiul cuvenit — ne spunea Florea Petcu, țăran cooperator din Poiana Mare. Asta mă stimula să cultiv cît mai multă sfeclă și floarea-soarelui. și la fel ca mine procedau și alți localnici.— Primind o dată mai multe alimente. nu exista pericolul alterării lor 7— Zahărul. în nici un caz ; uleiul îl luam însă in mai multe tranșe, ori de cite ori aveam nevoie.— Cum se procedează acum 7— Cu totul altfel : predai sfecla anul ăsta și ți se dă zahărul peste un an. Și doar fabrica de zahăr e la doi pași de noi. Aproape la fel se înțimplă și cu uleiul. Mereu ești a- minat. Așa că sfeclă de zahăr am mai pus doar pe cîteva rînduri în

s-au predat anul trecut de către săteni pentru prelucrare la fabricile de profil doar circa 100 tone sfeclă de zahăr, față de 400 tone cu ani in urmă, iar floarea-soarelui nu s-a mai predat nici un kilogram, față de miile de kilograme din perioada de început a aplicării respectivului sistem de prelucrare a produselor agricole.Situații asemănătoare de intîrziere In onorarea obligațiilor de către fabricile prelucrătoare și, din această cauză, de scădere a interesului oamenilor pentru cultivarea florii-soa- r.elui si a sfeclei de zahăr am întîlnit și în comrfnele Coșoveni. Giubega și Galicea Mare. De altfel, aceasta este situația pe ansamblul județului. Din datele ce ne-au fost puse la dispoziție de Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor rezultă că, după ce la început s-a înregistrat o creștere substanțială a cantităților de. sfeclă preluată de Ia gospodăriile populației in vederea prelucrării, din 1981 și pînă anul trecut această cantitate a scăzut de 15 ori. iar la floarea-soarelui scădferea a fost de aproape 80 de ori. Așadar, cît au existat respect și disciplină din partea întreprinderilor prelucrătoare, să

măsură reglementată prin Decret al Consiliului de Stat) denotă că avem de-a face nu'doar cu o încălcare a unor prevederi legale clare, ci cu o vădită atitudine de nepăsare, cu efecte economice ce contravin însuși spiritului măsurilor inițiate pe linie de autoaprovizionare. Pentru că, prin amînările repetate, s-a ajuns la descurajarea producătorilor, la pierderea încrederii lor în seriozitatea fabricilor de prelucrare. Ca atare, cantitățile de asemenea produse s-au redus, o parte din săteni transfor- mîndu-se din furnizori de materii prime agricole in cumpărători.E adevărat, pină Ia urmă sătenii au primit integral produsele respective, dar cu întîrzieri mai mici sau mai mari. Or. nu e același lucru dacă produsele se dau pe loc sau eșalonat — cum se prevede în decret — ori se livrează după amînări repetate, după așteptări îndelungate, care ajung să se măsoare cu lunile și chiar cu anii. Să mai notăm că la „inițiativa" fabricilor și a centralelor de resort privind amînările repetate s-au adăugat și alte măsuri luate pe plan local de organele agricole, toate avînd același efect : scăderea interesului cetățeni-

lor pentru cultivarea sfeclei de zahăr și a florii-soarelui. Dintre aceste „inițiative" locale sint de reținut interzicerea cultivării respectivelor produse in loturi compacte și — fapt la fel de straniu — interzicerea predării la fabrici a sfeclei și a semințelor de floarea-soarelui inainte de încheierea acțiunii respective de către unitățile agricole de stat și cooperatiste. De parcă fabricile ar fi fost supraaglomerate, cind in realitate toate cele trei unități din Dolj au lucrat, chiar și anul trecut, cu mult sub capacitate.Cazul județului Dolj, deși nu poate fi vorba de un „caz" din moment ce lucrurile stau asemănător și in alte județe, aduce în discuție mentalitatea celor puși să înfăptuiască principiul autoaprovizionării. Era de datoria întreprinderilor in cauză, a centralelor de resort, a ministerului coordonator (Ministerul Industriei Alimentare), a consiliilor populare să analizeze problemele și să ia deciziile care se impuneau. Numai că, în loc să procedeze astfel, în loc să se analizeze problemele cu toți factorii în drept, s-a preferat să se rămînă în expectativă, ca și cum altcineva ar fi trebuit să rezolve problemele. Nici reprezentanții cooperației, care mijlocesc schimbul dintre fabrici și producătorii individuali, nu pot fi scutiți de critică. Din como? ditate, pentru a nu deranja pe unul sau altul din directorii întreprinderilor prelucrătoare, aceștia au acceptat cu ușurință explicațiile și motivațiile invocate, lipsite însă de orice fundament legal, atît' timp cit se incăl- Cau obligațiie clare stipulate prin actele normative în vigoare,Sesizînd aceste aspecte, vrem să credem că, pornind de la analiza actualei stări de lucruri — care, cum am mai spus, se regăsește într-o formă sau alta nu numai în Dolj — Ministerul Industriei Alimentare, împreună cu CENTROCOOP si celelalte departamente de specialitate vor găsi calea unor soluții eficiente, care să asigure creșterea cantităților de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui de la producătorii individuali. Este o necesitate firească, in spiritul principiului autoaprovizionării. ca fiecare cetățean să-și acopăre mereu mai bine cerințele sale de consum și ale întregii familii prin forțe proprii, prin folosirea superioară a potențialului de producție din propria gospodărie.
Mihai IONESCU

ComunaP V V' jara 
navetiștiPrimarul comunei Suraia, Dumitru Negrea, ține să precizeze din capul locului: „SIntem aici... de-o dată cu pămintul". Și ne arată un fel de cărticică. o monografie a comunei realizată de oameni ai locului : pagini dactilografiate, ordonate între coper- țile unui dosar : evenimente și fapte ce țin. așa după cum ne-am dat seama. de însăși istoria județului Vran- cea. de istoria tării. Venisem aici să aflăm explicația unui fapt pe care locuitorii comunei îl consideră atît de firesc incit nimeni nu s-a gîndit să-l mai si explice : de ce nu mai există navetiști la Suraia 7într-adevăr, deși evoluția demografică de-a lungul anilor a fost pozitivă. populația mărindu-se constant, putini au fost aceia care si-au părăsit comuna natală. Mai ales în ultimii 10—15 ani oamenii si-au aflat rosturile aici, le-au unit cu rosturile comunei pe care și-o doresc „cit mai așezată între așezările tării", si nu au mai părăsit-o. Dar chiar si cei care s-au dus să învețe la alte scoli, la facultăți. în cea mai mare parte s-au întors acasă.Pe un perete din biroul primarului sînt expuse brevetele — 7 la număr— înrămate cu grijă, prin care s-a conferit consiliului popular „Ordinul Muncii" pentru rezultate deosebite obținute în întrecerea socialistă între consiliile populare comunale privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, social-culturale. buna gospodărire și înfrumusețarea localității.Pornim prin comună, străbătîndu-1 ulițele. Peste tot case noi. concepute si construite frumos. în culori pastelate. cu verande, prispe, antene TV. cu curți in care se află grajduri cu animale, dar și garaje. Mai bine de 70 la sută din numărul caselor sint nou construite sau modernizate. Comuna nu duce lipsă de meșteri constructori $i nici de oameni cu „dare de mînă".O. școală, încă o școală... Sînt opt la număr în comună. Cea din centru este cea mai nouă : 25 săli de clasă, laboratoare, sală de sport. în total, aproape 1600 elevi ; unii din copiii comunei au optat și pentru profiluri industriale sau agrotehnice și și-au găsit locuri în băncile liceelor din Focșani.Grădinițe — 4 Ia număr, din care două sînt construcții noi. De altfel, toate dispun de tot ce trebuie și nici de beneficiari nu duc lipsă. Cînd muncile cîmpului sînt în toi, locuri să mai fie ! Cu înțelegere, se admit și suplimentări peste capacitate.Farmacie, dispensar medical. Centre de cultură și creație „Cîntarea României" — două — unde se desfășoară activități permanente. Două complexe comerciale și mai multe unități prestatoare de servicii, care au asigurat un vad bun. Lucrătorii— cetățeni din comună, oameni pri- cepuți si cu stagiu in meserie.„Muncești cum trebuie, ai ce-ți trebuie" — afirmă Andrei Trifan. țăran cooperator recunoscut pentru hărnicia lui și a echipei pe care o conduce. „Eu trec de 2 000 lei ca venit lunar" — precizează Apostol Bucă, țăran, lucrător la secția de împletituri din răchită a cooperativei agricole de producție. „Avem pămînturi sărace, dar le-am scos la lumină, iar producțiile nu ne-au făcut de ocară"— ne spune Veta Munteanu. șef de echipă la cooperativa agricolă de producție. De altfel, cooperativa agricolă de aici se situează de ani de zile printre cele fruntașe din județ.Ce înseamnă pentru cooperatorii din Suraia „Ioc de frunte pe județ" 7 „în primul rînd să nu consideri niciodată că nu se poate mai bine" — apreciază inginerul Tudor Bădilă, președinte de mai mulți ani al cooperativei agricole. în ultimele două decenii valoarea producției globale a cooperativei a crescut de la 4.5 milioane la peste 45 milioane lei. Forță de muncă — suficientă pentru a „acoperi" toate cerințele producției. Sînt aproape 1 800 de cooperatori activi cărora. în virfurile de campanie, li se alătură și cîteva sute de țărani cooperatori pensionari.Din cele 4 500 hectare teren arabil cit are cooperativa (fostele „pămînturi sărace") 4 000 hectare sînt irigate. S-au diversificat culturile de cimp. a apărut și o fermă zootehnică, apoi una pomicolă, care au- constituit nucleul de organizare a unei asociații cooperatiste cu acest profil.îndrăzneala de a trece mereu de la bine la mai bine a dat roade. Așa cum a fost și cind s-a pornit de la ideea de a dezvolta activitățile industriale pentru ca surăienii să-și sporească sursele de venituri și să-și aibă o „industrie" a lor, „acasă" la ei, să nu mai bată drumurile pe la oraș. Victor Dogaru. actualul șef al secției de împletituri din răchită, ne spune că la început, adică in anul 1970, întreg „personalul" acesteia era alcătuit dini., trei lucrători. Acum in secție lucrează 165 de oameni, realizing aproape 40 genuri de articole ih valoare de peste 10 000 000 lei anual. Exportul anual al secției depășește 8 000 000 lei. Așa incit in prezent se discută concret despre dezvoltarea acestui sector de muncă. Resurse materiale se găsesc, altele vor fi create. Și nu sint singurele activități ale micii industrii din Suraia. Cooperativa agricolă de producție are o secție de prelucrat legume și fructe, una de marochinărie. alta de confecționat căruțe, una de mături si de rogojini. Alte sectoare industriale, cum ar fi cele de exploatare a balastului. de prefabricate pentru construcții. sint in grija altor unităti economice, dar forța de muncă a fost calificată din rîndurile tinerilor locuitori ai comunei care ■ in anii trecuți plecau la oraș pentru a munci.Da. agricultura și industria fac casă bună în această comună vrin- ceană. Iar locuitorii ei au toate motivele să rămînă „acasă", adică la Suraia. Condițiile de muncă, dar șl cele de viată se apropie tot mai mult de cele de la oraș.

Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scînteii"



SCÎNTEIA — miercuri 15 martie 1989 PAGINA

PIANUL PE LUNA MARTIE $1 PE PRIMUL RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE

TRIMESTRU - REALIZATIn aceste zile, activitatea productivă este dominată de un amplu și susținut efort făcut în întreaga economie pentru îndeplinirea în cit mai bune condiții a sarcinilor de plan pe luna martie și pe primul trimestru al anului. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., este necesar ca din luna martie să se înregistreze o îmbunătățire generală a activității industriale în toate domeniile, obiectiv care iși găsește cea moi exactă expresie in îndeplinirea ritmică, integrală, la înalt nivel calitativ a prevederilor de plan. Și aceasta deoarece, în mod firesc, înfăptuirea obiectivelor de amplă perspectivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a patriei pe care le-a stabilit conducerea partidului nu este posibilă fără realizarea întocmai, zi de zi și lună de lună, a planului la producția fizică și export, la productivitatea muncii, la toți ceilalți indicatori.Ținind deci seama de exigențele formulate de conducerea partidului, în continuarea sondajului întreprins de redacție pe tema realizării prevederilor de plan ne vom referi astăzi la activitatea și rezultatele obținute de unitățile economice din județul Bacău, avînd ca repere următoarele întrebări :1. CU CE REZULTATE S-A ÎNCHEIAT ACTIVITATEA INDUSTRIALA IN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI î2. CU CE PROBLEME S-AU CONFRUNTAT ÎNTREPRINDERILE ?3. CE MASURI AU FOST LUATE PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINI- Rll INTEGRALE A PLANULUI PE LUNA MARTIE Șl PE ÎNTREG TRIMESTRUL I ?
IN JUDEȚUL BACĂU:

Exigență și răspundere pentru 

îndeplinirea programelor stabilite
1. Situînd la baza întregii activități transpunerea neabătută în practică a tezelor si orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu, biroul si secretariatul comitetului județean de partid urmăresc îndeaproape stadiul indeplinirii indicatorilor de plan, membrii organelor județene, municipale. orășenești de partid si de stat fiind repartizați pe unități industriale și obiective de investiții, unde sprijină operativ și eficient conducerile unităților în soluționarea problemelor care condiționează buna desfășurare a muncii. Ca urmare, pe primele două luni, planul la producția- marfă industrială a fost depășit cu 167 milioane lei. fiind realizate peste prevederi 1 800 bucăți armături industriale din fontă, 66 000 MWh energie electrică, 1,3 milioane mc gaze utilizabile. 41 000 tone păcură. 2000 mc cherestea, mobilier din lemn in valoare de 14.5 milioane lei, 79 000 mp țesături, confecții textile, cărbune și alte produse solicitate de economia națională. La export au fost onorate integral contractele sca- dehte pînă la această dată. Volumul exportului realizat a fost cu 12,7 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut. La investiții, planul a fost îndeplinit în proporție de 104,8 la sută, iar toate apartamentele prevăzute pentru această perioadă s-au dat in folosință oamenilor muncii.2. Deși bune, rezultatele obținute în lunile ianuarie si februarie nu ne mulțumesc, deoarece ele nu reflectă potențialul tehnic si uman de care dispune județul nostru. Este adevărat că în acest răstimp ne-am confruntat cu o serie de greutăți. îndeosebi

Industria are nevoie de mai mult cocs;
industriei poate sporiproducția de cocs aLa consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C, al P.C.R.. conducerea partidului a cerut unităților din industria metalurgică să acționeze ferm pentru realizarea neabătută a planului la toate sortimentele si să asigure integral, la timp cantitățile de produse metalurgice necesare economiei. în ciclul de articole consacrate îndeplinirii planului la producția de cocs, după ce au fost înfățișate preocupările colectivelor de cocsari de la Hunedoara și Călan. ne oprim astăzi asupra situației existente la unitatea de profil de la Combinatul siderurgic din Galati.

GALAȚI: Măsuri 
recuperareaO analiză a activității desfășurate în acest an de colectivul uzinei cocsochimice din cadrul Combinatului siderurgic de la Galați relevă unele rezultate contradictorii. Mai întii, unele plusuri de producție înregistrate îndeosebi de bateriile nr. 1, 5 și 6 — în comparație cu primele două luni din anul 1988 — faptcorelat cu creșterea indicilor de utilizare a acestor instalații, cele trei baterii lucrînd la capacitatea proiectată. în lunile ianuarie-februarie 1989, pe uzină s-au realizat economii de 2,4 kg cărbune pe tona de cocs, in comparație cu aceleași luni din anul trecut, cind consumurile au fost depășite cu aproape 1 kg cărbune pe tona de cocs.Totuși, activitatea de producție de ansamblu a uzinei — din acest început de an, ca de altfel și din ultima parte a lui 1988 — nu poate mulțumi atita vreme cit planul la producția de cocs nu este realizat. Cauzele ? Nu s-a acționat in mod corespunzător pentru funcționarea la parametrii optimi a tuturor bateriilor ; au fost situații cind s-a lucrat sub sarcinile programate din cauza unor deranjamente în funcționarea instalațiilor ; uzina nu dispune de aportul bateriei nr. 2, aflată in reparație capitală de peste un an de zile, iar alte două baterii, nr. 3 și 4, nu pot produce la capacitate deoarece au ciclurile de funcționare depășite cu 4—5 ani. Cumulate, aceste cauze, precum și altele, pe care le vom evidenția in continuare, au contribuit la neindeplinirea producției planificate de cocs, cu toa>e consecințele, in lanț, asupra producției de fontă, oțel și laminate a Combinatului siderurgic Galați.Am discutat cu factori de condu- 

ln ce privește aprovizionarea tehni- co-materială și asigurarea cu contracte. mai ales in industria chimică, construcția de mașini-unelte. industria ușoară, ceea ce a făcut să se înregistreze unele restante la producția de titei. cauciuc sintetic, sodă caustică. îngrășăminte chimice. încălțăminte si altele. Trebuie să arăt însă totodată, că. pe lingă greutățile amintite. organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unele întreprinderi nu au acționat cu suficientă fermitate și eficiență pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, asigurarea și valorificarea tuturor resurselor materiale, întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii, utilizarea intensivă a capacităților de producție. Asemenea deficiențe s-au manifestat în activitatea colectivelor de muncă de la Combinatul petrochimic Borzești, rafinăria Dărmănești, întreprinderea de mașini-unelte Bacău și altele. Situația creată a constituit obiectul unor analize temeinice, organizate la comitetul județean de partid, la care au luat parte reprezentant! ai forurilor tutelare. în cadrul cărora au fost stabilite măsurile ce trebuie luate pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală a planului pe primul trimestru.3. în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., comitetul județean de partid a întreprins măsuri ferme pentru asigurarea condițiilor materiale și organizatorice necesare realizării planului de producție pe luna martie, pe primul trimestru și pe întregul an. Astfel, în

hotărîte pentru 
restanțelorcere din cadrul uzinei, de la constructori (întreprinderea de antrepriză pentru construcții-montaje și reparații siderurgice Galați), de la comitetul de partid al Combinatului siderurgic, din Centrala industrială siderurgică Galați, încercînd să determinăm cauzele și, mai ales, căile ce trebuie adoptate, în lumina indicațiilor și recomandărilor date de secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., pentru redresarea situației.în ce privește exploatarea bateriilor de cocsificare. din dialogul purtat cu ing. Vasile Dumitru, directorul uzinei cocsochimice, am reținut mai intii, în rindul neajunsurilor. mersul inconstant al instalațiilor. îndeosebi in semestrul al doilea al anului 1988 au fost înregistrate numeroase staționări din cauza lipsei de cărbune. Cumulate pe toate bateriile, la nivelul perioadei amintite, aceste opriri totalizează mii de ore. Pentru a crea o imagine mai limpede a efectelor acestei situații, presupunînd că aceste opriri s-ar localiza la o singură baterie, ar rezulta că, într-un an, respectiva instalație nu a funcționat timp de cinci luni și jumătate. Și in luna ianuarie 1989 s-au înregistrat 131 ore staționări din același motiv, cifra fiind oricum mult mai mică față de media lunară din semestrul al doilea 1988. Pierderile de producție rezultate de aici sint evidente nu numai datorită staționărilor în sine, cit mai ales activității neritmice a bateriilor.în rindul cauzelor am mai reținut schimbarea mult prea rapidă a rețetelor din pricina sorturilor diferite de cărbune care intră în uzină. Astfel, în semestrul al doilea 1988,

EXEMPLAR!toate unitățile economice s-au desfășurat analize operative care au scos an evidență hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii dd a acționa cu dăruire, competentă si răspundere pentru realizarea integrală a planului la producția fizică și Îndeosebi a celei destinate exportului, punerea în funcțiune la ter- 1 men a obiectivelor de investiții, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Urmărim cu insistență îmbunătățirea și aplicarea întocmai a tuturor măsurilor înscrise în programele de modernizare și perfecționare a proceselor de producție. La Combinatul petrochimic Borzești, de pildă, unitate cu pondere in economia județului, ca și la rafinăria Dărmănești au fost mobilizate forțe însemnate pentru scurtarea duratei reviziilor planificate cu cel puțin 7—8 zile, fapt ce va contribui la recuperarea restanțelor. Totodată, la Combinatul de îngrășăminte chimice. Combinatul de celuloză și hîrtie, întreprinderea de postav BuhUși și alte unități, unde s-au înregistrat indici de utilizare inferiori celor planificați la mașinile și utilajele din dotare, au fost luate măsuri pentru încărcarea acestora Ia potențialul lor. în unitățile care au plan pentru export au fost organizate secții și ateliere, linii tehnologice și formații specializate care realizează numai produse destinate partenerilor de peste hotare. Totodată, au fost introduse peste 30 de tehnologii noi, moderne, de mare randament și s-au asimilat în fabricație circa 50 produse de înaltă tehnicitate si complexitate. Urmărim sistematic, împreună cu centralele industriale și ministerele de resort, asigurarea cotelor și livrarea de că-, tre producători a cantităților de Produse contractate pentru toate unitățile economice și îndeosebi pentru cele care au înregistrat stagnări în funcționarea instalațiilor datorită aprovizionării neritmice și incomplete cu materii prime și materiale, în centrul întregii noastre activități situăm, așa cum a cerut secretarul general al partidului, creșterea substanțială a eficienței economice. prin sporirea continuă a productivității muncii, reducerea .cheltuielilor de producție totale și materiale, valorificarea superioară a resurselor energetice și de materii prime. Pentru aceasta, în unitățile care nu și-au realizat indicatorii de eficiență am organizat colective de sprijin formate din activiști de partid și specialiști care analizează concret cauzele care au condus la depășirea normelor de consum, neîncadrarea în costurile planificate și stabilesc măsuri ferme de îmbunătățire a întregii activități. Firește, înfăptuirea sarcinilor de mare complexitate și însemnătate subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv și consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. impune din partea noastră desfășurarea unor acțiuni hotărite pentru creșterea răspunderii și a rolului organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate, pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă.
Gheorghe DONIGA secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

bateriile 1—4 și-au schimbat rețeta la fiecare două zile, iar îh luna ianuarie 1989 — în fiecare zi ! Consecința se regăsește tot în diminuarea producției. Mai greu de înțeles este un alt fapt : introducerea, uneori, in baterii a cărbunelui amestecat (de pildă, 6 barje însumind 18 000 tone au avut documente greșit dirijate, ele conținînd alt sortiment de cărbune decît cel din acte) sau existența unor impurități în cărbune : resturi de minereu de fier, produse chimice, calcar și ailtele. rămase in nave de la transporturi anterioare, Iar cîteva zeci sau sute de kilograme de asemenea impurități nu sint nicidecum un fleac, determi- nind adesea deteriorarea zidăriei. Or. oamenii muncii din uzină n-au vegheat suficient la prevenirea unor asemenea situații nedorite. Spunem aceasta fără a-i scuti de răspundere pe cei care asigură aprovizionarea și transportul cărbunelui către baterii.Nu în ultimul rind și în strînsă legătură cu cele amintite, trebuie notate problemele legate de respectarea disciplinei tehnologice și de producție, de răspunderea nu întotdeauna maximă cu care s-a lucrat pe fiecare baterie, în fiecare schimb sau formație de muncă. Asemenea aspecte au făcut obiectul analizei in recenta adunare generală a oamenilor muncii pe uzină, măsurile luate fiind menite să ofere garanția unei îmbunătățiri a situației din acest punct de vedere.O cauză a producției reduse de cocs o constituie și durata exagerat de mare a reparației capitale la bateria nr. 2, lucrare începută în luna ianuarie 1988. Inginerul Victor Ola- ru, director tehnic al întreprinderii de antrepriză pentru construcții montaje și reparații siderurgice —I.A.C.M.R.S.  — Galați, ne-a vorbit despre numărul redus de zidari cu care lucra în ziua raidului nostru. deoarece cărămida de silică nu este asigurată în structura sortimentală necesară. La 1 martie a.c., întreprinderea de produse refractare „9 Mal“ Turda mai avea de trimis către Galați un ,rest“ de 856 tone cărămizi. Deși intre I.A.C.M.R.S. Galați și întreprinderea din Turda s-a alcătuit un program de livrare ne sortimente, nu toate pozițiile sint onorate la timp. Am reținut din a- cest program, avizat și de Ministerul Industriei Metalurgice, că ulti-

poate și trebuie să crească mult!
BIHOR:O SARCINĂ DE MARE ACȚUAUTATE^

încheierea neîntîrziată
a însămînțării sfeclei de zahărNe aflăm intr-o perioadă în care se cere o mobilizare maximă a forțelor pentru insămințarea în cel mai scurt timp și în cele mal bune condiții a sfeclei de zahăr. în ultimele zile, în majoritatea zonelor țării timpul s-a stabTizat, ceea ce creează condiții bune pentru intensificarea ritmului de lucru. Sint unități agricole care, prin realizările slabe de pină acum, dovedesc că timpul de lucru nu a fost folosit corespunzător. Este de datoria conducerilor acestor unități agricole, a specialiștilor să acționeze astfel. încît neîntîrziat această valoroasă plantă tehnică să fie insămințată pe întreaga suprafață.Pentru a afla stadiul lucrărilor, cauzele întârzierilor și măsurile ce se impun pentru intensificarea ritmului de lucru, corespondenții noștri au solicitat unor cadre de răspundere din agricultură răspuns la următoarele întrebări :

1. Care este situația „la zi" a insămințârii sfeclei de 
zahăr ?

2. Ce măsuri se întreprind pentru încheierea grabnică 
a semănatului acestei culturi ?BUZAU : Ing. Sandu Lambru, director general al direcției agricole județene :-]. Pină luni dimineață sfecla de zahăr, cultură cu pondere în județul Buzău, a fost semănată pe 5 149 hectare din cele 9 000 hectare planificate. Multe unități agricole cooperatiste. între care cele de la Bălăceanu, Gherăseni, Largu, Rușețu, Pietroasele, Săhăt'eni și Găl- binași, au încheiat de acum această importantă lucrare.Dotarea tehnico-maiterială de care dippunem și condițiile favorabile ne-ar fi permis să terminăm semănatul sfeclei de zahăr pină la 15 martie, așa cum ne-am planificat. Dar în unele cooperative agricole de producție din consiliile agroindustriale Cislău, Măgura, Poșta _ Cilnău, Săgeata și Mihăilești, specialiștii și șefii de ferme au manifestat o nejustificată reținere și au început semănatul cu 2—3 zile mai tîrziu. De asemenea, faptul că substanța activă pentru erbicidarea sfeclei ne-a fost livrată de combinatul de la Rimnicu Vîl- cea în cantități insuficiente a determinat intirzieri in finalizarea înființării acestei culturi.2 Pentru recuperarea restanțelor s-a trecut la redistribuirea forțelor mecanice și întrajutorarea unităților, astfel încît în următoarele două zile această lucrare să se încheie. Specialiștii de la direcția agricolă județeană și cei de la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Buzău se află în aceste zile in unitățile agricole mari cultivatoare, impulsionînd ritmul de lucru, spre a se atinge viteza planificată de 1 500 hectare pe zi.OLT : Ing. Mihai Popa, director general al direcției agricole județene :J . Din suprafața totală prevăzută în acest an pentru cultura sfeclei de zahăr (13 870 ha), pînă in seara zilei de 12 martie au fost insămînțate 4 980 hectare. Neîncadrarea în ritmul planificat iși are 

mul termen de livrare este 31 martie 1989. însă nu numai lipsa produsului amintit a contribuit la intîrzierea reparației capitale a bateriei, ci — intre altele — și neasigurarea a 17.6 km cablu electric pentru care, la data documentării noastre, nu existau repartiții și cote.Ca urmare a indicațiilor date de conducerea partidului, în ultimul timp se constată o mai mare atenție acordată uzinei cocsochimice de la Galați atît din partea ministerului de resort, cît și din cea a factorilor implicați în asigurarea cu materii prime și materiale. Conducerea Centralei industriale siderurgice Galați, a uzinei, personalul de specialitate din cadrul Institutului de cercetări și proiectări pentru produse plate și acoperiri metalice — ICPPAM — Galați, comitetul de partid al combinatului siderurgic au luat măsuri pentru urmărirea și îndrumarea la fața locului, prin specialiști, a mersului producției de cocs. La sfirșitul fiecărui schimb se fac analize cu fiecare formație în parte, luîndu-se operativ măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instalațiilor. De coordonarea întregii activități se o- cupă secretariatul comitetului județean de partid, care efectuează analize operative, periodice, privind toate laturile muncii din combinat, reținind cu prioritate in această perioadă aspectele legate de creșterea producției de cocs.Efectele acestor acțiuni se resimt. 
In ultimele zile producția medie de cocs s-a ridicat la 9 800—9 900 tone. Sarcina pe care și-au asumat-o cocsarii este de a atinge cit mai curind nivelul de 10 000 tone cocs pe zi. astfel încît să se recupereze o parte din restanta înregistrată pînă acum. Experiența cîștigată de colectivul uzinei de-a lungul anilor, sprijinul efectiv, mult sporit, primit din partea ministerului, a altor factori centrali, atenția concertată acordată acum problemelor uzinei creează garanția că nivelul de producție stabilit va fi atins. Vom fi bucuroși să consemnăm, în perioada următoare, acest reviriment de producție.

Dan PLAEȘUcorespondentul ..Scinteii" 

cauza în ploile de la sfirșitul săptă- minii trecute. Apreciem că ploile sint deosebit de bine venite pentru acoperirea deficitului de apă din sol și, deși nu au fost in cantitățile necesare, nu sînt în nici un caz de natură să împovăreze lucrările specifice sezonului, ci dimpotrivă.Imediat cum s-a putut intra în teren. s-a trecut la pregătirea patului germinativ și, respectiv, efectuarea însămințăriilor, fără nici cel mai mic rabat de la calitate. Astfel, dacă săptămina trecută, vineri și sîmbătă, nu s-a putut lucra, duminică au fost semănate cu sfeclă de zahăr 3 220 hectare, iar pentru luni, frontul de lucru a asigurat atingerea a 4 000 hectare.2, S-au luat măsuri de Intensificare a ritmului de semănat, astfel că în două zile bune de lucru sămînța se va afla sub brazdă pe întreaga suprafață prevăzută. în acest sens se acționează cu forțe sporite la pregătirea terenului, știut fiind că pentru această cultură este necesar un pat germinativ de foarte bună calitate. S-a trecut, acolo unde este cazul, la suplimentarea formațiilor pentru insămințarea sfeclei, respectiv la suplimentarea numărului de tractoare, de semănători și al instalațiilor de erbicidat.TULCEA : Ștefan Gavriliță, director adjunct al direcției agricole județene :■J Practic, Insămințarea sfeclei de zahăr este mult Intîrziată în. județul Tulcea, dacă ținem cont de faptul că .pî-nă marți dimineața raportaseră începerea acestei lucrări doar 7 consilii unice agroindustriale. Așa se face că suprafața insămința- tă era de numai 420 hectare, din cele 6 700 planificate, adică doar 6 la sută. Aceste intirzieri se datorează atît unor deficiențe de ordin organizatoric. cit și nelivrării ritmice și la timp a carburanților necesari pentru actuala campanie. La această oră, in unitățile agricole din județul Tulcea se înregistrează restanțe de peste 

Se lucrează cu intreega răspundere pentru calitatea insăm-ințărilor Foto : E. Dichiseanu
Noile capacități — la termen în funcțiune(Urmare din pag. I)sarcini precise pe fiecare echipă și lucrător, să supravegheze îndeaproape respectarea,, disciplinei tehnologice. a programului de lucru al oamenilor și utilajelor de construcții, in sfirșit. să acorde ori de cite ori este necesar asistenta tehnică completă și competentă. Acesta este, de fapt, rolul personalului tehnic de pe șantiere, adică al inginerilor, maiștrilor, șefilor de echipă. Dar. deși pe șantiere este prezent un mare număr de cadre tehnico-ingi- nerești. aportul lor este, nu o dată, destul de scăzut. Motivele sint numeroase. iar cel mai important dintre ele se referă la faptul că. bună parte din timp, specialiștii iși consumă forțele cu probleme de aprovizionare tehnico-materială. in timp ce organizarea locurilor de muncă și stabilirea metodelor de lucru sint lăsate pe seama lucrătorului individual. care acționează după cum a mai văzut sau după cum crede el că e mai bine. A rămîne la asemenea ..principii" organizatorice, de ..stil meșteșugăresc", a accepta mentalitatea că problemele ridicate în procesul muncii nu pot fi rezolvate decit „văzind și făcînd" înseamnă a condamna activitatea de constructii- montaj la rezultate inferioare potențialului disponibil.La fel de important este și rolul proiectanților, in fapt, autorii soluțiilor constructive și tehnologice care se materializează pe șantiere. Numeroasele neconcordante. omisiuni sau inexactități întîlnițe in documentațiile de execuție, dar. mai 

500 tone în livrarea motorinei. Conform graficelor existente, trebuia să primim zilnic 94 de tone. De vineri, 10 martie, și pînă marți dimineața nu am primit insă nimic.2 Ne-am organizat astfel munca incit putem încheia semănatul sfeclei (in condițiile livrării riitmioe a carburanților) in 4 zile. Mijloacele mecanice ce vor lucra la pregătirea terenului și semănăturile se află in cimp, la capătul soleloir, așteptind declanșarea din plin a lucrărilor.GIURGIU : Mihai Miron, director general al direcției agricole județene :ț Folosind cu maximă eficiență fiecare oră bună de lucru în cîmp, lucrătorii ogoarelor din județul Giurgiu au reușit ca, pină în seara zile: de 13 martie, să pună sub brazdă sămînța de sfeclă de zahăr pe 60 la sută din suprafața planificată. Viteza de lucru la semănat a ajuns luni la 1 274 hectare, recupe- rîndu-se astfel o parte din rămine- rile in urmă.2r Printr-o organizare și mai bună a muncii, preconizăm ca viteza zilnică la semănat să crească, incepînd chiar de mîine, la 1 980 hectare, ceea ce înseamnă că în numai 2 zile bune de lucru semănatei sfeclei de zahăr se va încheia pe întreaga suprafață d-e 9 940 hectare prevăzute în planul acestei campanii.CĂLĂRAȘI : Constantin Alexe, director general al direcției agricole județene :Ț Anul acesta avem de semănat 10 630 hectare cu sfeclă de zahăr. Pînă în seara zilei de 12 martie a fost pusă sub brazdă să- mința pe mai bine de 4 000 hectare, ceea be înseamnă 41 la sută diin suprafața planificată. Avimd in vedere vremea prielnică din ultimele zile și temperatura din soi! în creștere continuă, s-a lucrat la semănat din plin, realizindu-se o viteză medie de peste I 000 hectare zilnic.2, Sîntem organizați și dispunem de mijloacele necesare pentru a spori considerabil viteza zilnică la semănatul sfeclei de zahăr, astfel incit să încheiem această lucrare în următoarele trei zile. Fără îndoială că atenția tuturor specialiștilor și m ecan i z a tor iilor este îndreptată. in primul rind, asupra calității lucrării, ceea ce contează foarte mult în realizarea producțiilor planificate. Specialiștii direcției agricole sint prezenți permanent, mai ales acolo unde anul trecut rezultatele la sfecla de zahăr nu au fost dintre cele mai bune, fără a neglija desigur și celelalte unități agricole.

cu seamă, greutatea cu care sînt ele clarificate readuc în discuție prezenta proiectanților pe șantiere, necesitatea ca aceștia să conducă direct lucrările pe care le-au proiectat și să acorde, in funcție de solicitările primite, asistența tehnică indispensabilă evoluției rapide a lucrărilor.Cît de necesară este îmbunătățirea generală a conducerii lucrărilor pe șantiere o demonstrează stocul foarte mare de echipamente și utilaje tehnologice nemontate. Desigur, o parte din ele. și anume cele livrate in avans, dezasortate sau cu defecțiuni calitative nu întrunește condiții pentru a fi pusă pe poziție. Dar. in același timp, există destule utilaje la care montajul intîrzie din cu totul alte motive. Se impune, așadar, inventarierea tuturor echipamentelor aflate in stoc. întocmirea de programe realiste de montaj, cu termene și răspunderi precise pentru fiecare din factorii interesați — montori, constructori, beneficiari, furnizori — organizarea riguroasă a locurilor de muncă, a- doptarea unor tehnologii de execuție moderne, asigurarea utilaielor de construcții și folosirea lor la întreaga capacitate.Această amplă concentrare de forte umane și mijloace tehnice din partea montorilor și constructorilor nu absolvă in nici un caz furnizorii de utilaje de obligațiile asumate. Ca să producă efectiv, un nou obiectiv de investiții are nevoie de absolut toate echipamentele tehnologice și aparatura prevăzute in proiecte. Echipamentele tehnologice sint elementele active ale noilor 

Zile de vîrf 
în grădinile 
de legumeLegumicultorii din Cimpia Criș rilor pun multe speranțe in recolte pe care le pregătesc acum. „Urm rim și ne preocupă cu prioritate re pectarea riguroasă a structurii cult: rilor, creșterea randamentului la he tar, extinderea unor tehnologii ade vate realizării unor culturi cu timpi rietate avansată, sigure și stabil ceea ce apreciem noi va determii sporirea și mai accentuată a eficie: ței economice la nivelul fiecărei fe me“, ne spunea ing. Teodor Bora, d rectorul trustului horticol județeaCum se lucrează în unități ? A Început raidul nostru la ferma R șiori care aparține asociației econ mice de stat și cooperatiste Sălax împreună cu șeful fermei, tovarăș Florian Bradea, străbatem o bui parte din cele 4 hectare de sere n< încălzite, unde se cultivă intercal salată, gulioare și ceapă verde prii tre rîndurile de tomate care vor plantate la sfirșitul lunii martie. Ser încălzită cu apă termală, asigură r: sad pentru o bună parte din ferme asociației. Notăm și faptul că cîmp s-a încheiat plantarea cep precum și a cartofilor timpurii. Uit mele suprafețe se plantau cu carte timpurii și -la ferma Sălard.Activitate intensă și în fermele 1 gumicole din cadrul asociației ec nomice de stat și cooperatiste vit cole Biharia. La Palota, Tărian, Ro Cheresig se finalizaseră plantarea c pei, a rădăcinoaselor și insămînțar- mazării pentru păstăi. O atenție de sebită se acordă întreținerii răsădi lui. Mai cu seamă extinderii tehnol- giilor care să asigure față de ar precedenți producerea răsadului tin puriu pe paturi calde și semical» cu biocombustibil. Pe această bază estimează un ciștig de cel puțin săptămini la timpurietatea cu-ltur ; Se știe, răsadul viguros, .călit garai ■ tează producții sporite. ‘ Importan care se acordă producerii de răs duri în fiecare fermă este -prin u mare cu totul justificată. „Ciștig cel mai Important — sublinia tov; rășul Corioilan Naghi, din cadr trustului horticol județean, este ere terea răspunderii specialistului, șefilor de ferme în pregătirea pr< ducției, înlăturînd divergențele ca: mai apăreau intre beneficiar și fu nizorul de răsad privind calitat< acestuia și perioada de livrare. Pr< dueîndu-și singur răsadul necesar, s diminuează substanțial cheltuielii mai ales cele legate de transport, i folosesc mai bine forța de mun< și resursele locale". Și încă un am: nunt : răsadurile pentru culturi timpuri;, dar nu numai pentru ace tea, sint pregătite în cuburi și ghivei nutritive, ceea ce înlesnește o prii dere mai bună, înlăturînd stagnări ce intervenea in creșterea planteli atunci cind se folosea răsad obișnu: Că lucrările se înscriu in grafic di notă și faptul că s-a realizat repic: rea la răsadul de varză timpuri conopidă timpurie, gulii și gulioar tomate timpurii pentru solarii cîmp, semănindu-se în același tirr integral ardeioasele, vinetele, tom: tele și varza de vară. Trebuie mer ționat că in unitățile agricole sociali: te s-au finalizat semănatul mazări al rădăcinoaselor și muștarului, prt cum și plantarea cepei uscate și cartofilor timpurii.Raidul întreprins a pus în evider ță insă și două probleme care necesi tă o soluționare neintirzlată. Prima din cele 300 tone folite necesară per tru solarii, s-a asigurat doar o tre me, impunindu-se suplimentarea r< partiției și livrarea efectivă pină 1 nivelul necesarului. A doua : repai tizarea a 8 000 tone cartofi pentru sr mință, care reprezintă aproape treime din necesar.

Ioan LAZAcorespondentul „Scîntei

fonduri fixe, cele care dau efecti producție. în absența lor, întregi efort financiar și material făcut r un șantier sau altul nu dă nici c: mai mic rezultat. Or. la acest capi toi, cel al livrărilor și discipline contractuale. în lunile ianuarie : februarie s-au înregistrat restani serioase. Este de prisos să mai spu nem cît de importantă este acui stabilirea unor programe mobiliza toare de producere și de livrare utilajelor restante. Nu este însă d prisos să arătăm că asemenea orc grame au mai fost întocmite în re petate rinduri, rămin.înd în mar parte pe hîrtie. Ce eduze anume de termină șceastă stare, de lucruri ? - iată intrebarea care-și așteaptă pre sânt răspunsul. Pentru că este sre de admis că un număr atit de im portant de furnizori. în general uni tăți puternice, cu o dotare modern; poartă singure; răspunderea pentr neindeplinirea obligațiilor contrar tuale. Iar dacă stăruim asunra aces tui subiect o facem deoarece făr rezolvarea integrală a nroblemelo legate de asigurarea utilajelor leh nologice este greu de crezut că rit mul lor de livrare se va îmbunătățRealizarea planului de investit pe acest an cere eforturi mari, muncă ritmică, susținută pe toat șantierele. Cerințe posibil de reali zaț, dar cu o importantă condiție ca toti cei angajați în procesul d realizare a investițiilor să-și fac datoria. Adică să adopte măsui realiste, in denlină cunoștință d cauză, in vederea impulsionării rit murilor de lucru, dar să și acțio neze pentru înfăptuirea cu punctua litate riguroasă a acestor măsuri.
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TINERETUL UNIVERSITAR
N AMFITEATRUL EDUCAȚIEI COMUNISTE’REFAȚĂ LA O DEZBATERE.Zi de luni. Deci „ziua seere- ului de partid" în Centrul uni- •sitar Iași. La ora obișnuită — că 12,30 — luăm loc in sala înțată, alături de membrii birou- comitetului de partid din centrul versitar și de secretarii comite- 5r de partid din cele cinci insti- a ieșene de învățămint superior, dă cuvântul mai intîi secretaru- comitetului de partid de la Inului politehnic, care informează pre rezultatele ultimei sesiuni examene, despre alte preocupări probleme. Pe teme asemănătoare armează apoi secretarii de partid la Universitate, I.M.F. și Conser- or. Partea a doua a întîlnirii este sacrată analizei : secretarul ad- cț cu probleme organizatorice al litetului de partid din cadrul cen- lui universitar arată concret cum decurs acțiunile de partid si stu- tești din săptămîna precedentă, prinzind observații concrete si duzii utile, constructive. Un ac- t deosebit este pus pe discuțiile ividuale cu comuniștii — abia in- ute — și care, mai ales în cazul mbrilor de partid studenti. tre- e să prilejuiască deschideri către erse aspecte ale muncii profesio- e și politice, incheindu-se atit cu ățăminte pentru tinăr și pentru aul organizației de bază, cit și cu arcină concretă repartizată fie- tia dintre cei cu care se discută, partea a treia a întîlnirii se sta- ssc sarcinile săptăminii in curs, domenii — profesional, social, pagandă, îndrumarea asociațiilor dențești. Iar în încheiere se ri-i probleme curente (care, in mă- a posibilităților, se și rezolvă pe i, se fac propuneri (care se dis- â operativ și se însușesc, de lala caz). Așa se încheie „ziua retarului"..1 doilea centru universitar al i, ca mărime, ridică, desigur, bleme complexe, dintre cele mai ortante și mai stringente, și pen- ca activitatea zilnică a organe- și organizațiilor de partid din ;t spațiu de învățămint să se leie cu cele mai bune rezultate îndrumarea asociațiilor studenti- comuniști. Cum este concepută condusă politic activitatea în st domeniu, cum sînt selectate urmărite prioritățile anumitor ioade, prin ce alte metode se tură controlul de partid in pro- il activității profesionale și edu- ve — aceste aspecte ale stilului muncă au constituit subiectulii dezbateri la care au luat parte va din cadrele de bază și din e redăm, mai jos. o parte a ecierilor si ideilor exprimate.

argumenteleÎNEFICIARILOR ÎNDRUMĂRIItal intîi spicuim din ceea ce am •utat cu factori de conducere în iși asociațiile studenților comu- i :ircea Georgescu — student în I IV Științe economice, pre-, intele Consiliului Uniunii Aso- iilor Studenților Comuniști din verșitate : Ne orientăm în- iga activitate potrivit concep- unitare formulate de tovarășul 1OLAE CEAUȘESCU asupra în- Imintului, de a lega pregătirea specialitate cu înalta responsabi- te socială a educării viitorilor olvenți in spirit revoluționar, în itul atitudinii și comportării civi- maintate. în lumina acestui înalt landament politic, asociațiile stu- ților comuniști — cu îndelungate iiții și bogată experiență politică organizatorică — au mereu în i obiectivele privind formarea cialiștilor revoluționari de mîine. mâți să contribuie nemijlocit la ispunerea in viață a mărețelor >ctive trasate de Programul tidului. de celelalte documente partid. în această activitate, sim- necontenit sprijinul organiza- >r de partid. La noi. în Univer- te. un membru al biroului comi- îlui de partid se află mai tot pul printre noi. participînd Ia e acțiunile de asociație, la toate vttățile studențești. De aseme
ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbb BBBBBBBBB BBBBBBBBE3

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII 
LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE

umeroasele dispute dintre vechi îou au implicat, de fiecare dată ideea de tradiție, pe care unii eticieni au opus-o actualității, urmărind mișcarea istorică a Iiției. devine clar că aceasta nu supune cu necesitate o adinci- temporală deosebita. Anumite mente ale evoluției literare pot i în actualitate o viguroasă tra- e ca urmare a persistentei cu 3 autori, chiar o generație abor- ză prioritar aspecte sau teme cifice, care instituie o stare de •it deosebită in climatul artistic, eptivitatea din partea creatori- sau cititorilor e condiționată de are dată de apariția unei opere îarcabile, cap de serie, ce-și ală- ă treptat alte lucrări mai mult» mai puțin confirmate axiologic, care dau. prin frecventă. în- utului dimensiune si rezonantă rinzătoare pentru o întreagă care literară. După 'reinnodarea iiției lirice prin generația poeți- de la începutul anilor ’60. roma- a fost cel ce s-a fixat cu. deose- » intr-un spațiu epic aparte, pu- prezent în. preocupările prozei erioare. S-a impus sub variatele forme romanul politic în cehtrul uia se află personajul activ, fău- >r de istorie, preocupat să afirme iuni originale in ansamblul unei eri justificate de idei filozofice ideologice noi. Orientarea a dat raturii noastre o proză cu speei- inconfundabii, scrisă de autori generații diferite, dar aflați cu i pe terenul comun al dezbaterii itice, sociale si de idei al unui :ut apropiat, instituind o verita- i tradiție cu ecouri încă persiste in actualitate. Maximul de in- sitate al prozei politice aparține acum trecutului. însă o serie de ori. în lucrări axate pe aceste i, revin in interiorul unui spațiu rar ce nu pare să-și fi epuizat istanta sau să se fi marginalizat propriul lui alexandrinism. O diție proaspătă rămine deopotri- o actualitate în mișcare care pro- le opere ce-și caută locul în an- nblul creator dinamic al nrezen- ui.’rintre cele mai recente apariții torlale de această natură se nu- ră si volumul al treilea din ciclul aptele de arme ale unor civili în 

nea. în fiecare marți președintele (sau secretarul) consiliului U.A.S.C. participă la ședința biroului comitetului de partid. Anual, stilul de muncă al consiliului asociației și activului său este analizat in biroul comitetului de partid, iar lunar prezentăm rapoarte asupra modului in care am muncit, pe domenii (prin rotație). După cum se vede, îndrumarea, sprijinul, controlul nu cunosc pauze.Iuliana Neagoe — studentă în anul IV la Medicină, șefa comisiei profesionale a Consiliului U.A.S.C. din Institutul de medicină și farmacie : La „permanentele săptăminale" ale comisiei noastre profesionale participă nelipsit — și cit se poate de activ — secretarul adjunct cu probleme profesional-știintifice din comitetul de partid. Rezultatele bune ale comisiei arată că și îndrumarea e bună.Nicolae Boțu — asistent universitar. președintele Consiliului U.A.S.C. din Institutul politehnic : Sarcinile stabilite lunea la prinz la centrul universitar, in cursul zilei de marți sint difuzate pe facultăți. între secretarii adjuncti din birourile de partid și vicepreședinții de asociație există legături atit de strânse în-
Din experiența și preocu
pările organizației de 
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asociațiilor studenților 

comuniști

cit se intilnesc (pe domenii de activitate) și de mai multe ori pe zi, la facultate, la cămin. Trebuie să recunoaștem însă că mai avem probleme cu transmiterea sarcinilor la verigile de bază — în ani. la grupe. Pină la nivelul facultăților totul decurge bine, dar mai jos......Intervențiile altor interlocutori au adus in discuție alte aspecte ale stilului si metodelor de muncă folosite de organizațiile de partid în îndrumarea și educarea comunistă a tineretului universitar ieșean.CERINȚE — SI NU PUȚINE — PENTRU PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚIIConstantin Șerbescu — prorector al Institutului politehnic. secretar al comitetului de partid : Ne preocupă deopotrivă pregătirea profesională a viitorilor ingineri, ca si pregătirea lor politică, astfel incit cei mai buni dintre ei să poată fi primiți în rindurile partidului incă de pe băncile facultății. Din institutul nostru — cu aproape 15 000 de studenți, dintre care 8 700 la cursurile de zi — anual pleacă, absolvind facultatea, un număr considerabil de membri de partid. tineri formați la înalta școală a educației comuniste. Anul acesta pleacă 314. ceea ce înseamnă că în anul universitar următor va trebui să pregătim alții în locul lor. în special din anii doi. Sigur, nu urmărim funcționărește prin procente acest proces complex și delicat, ci ne străduim să pregătim tinerii in timp, iar momentul primirii lor în partid să fie un eveniment politic cu înaltă încărcătură emoțională, cu efecte educative și formative pentru o viață de om. Primirea în partid a celor mal destoinici studenti — și, de la an la an. numărul din care putem selecta e tot mai numeros, semn sigur al creșterii conștiinței și pregătirii politice, multilaterale a tineretului nostru contemporan — este numai o etapă (foarte importantă. decisivă, desigur) in activitatea lor politică i in continuare, prin sarcinile ce le primesc, prin discuțiile individuale, prin rapoartele comuniste ei sînt mereu in activitate, in formare comunistă, revoluționară.Romeo Chelaru — secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid din centrul universitar: O plenară a comitetului nostru de partid a dezbătut, nu 

secolul războaielor mondiale sau ce înseamnă puterea" de Corneliu Leu, recent tipărită la editura „Albatros". Autorul revede și sistematizează in" tr-o desfășurare epică unitară, cu numeroase completări, cărțile sale de acum cîțiva ani închinate vieții și activității comuniștilor. Protagoniștii acestui volum rămîn Alexe, in „Vaporul alb", și Drăgan in „Patriarhii", două personaje încărcate de experiență de viață și politică, ajunși la virsta senectuții, care le permite să rememoreze clipele diferitelor virste. Derularea narațiunii depășește cronologia obișnuită pen
Actualitatea, permanență a operei literare
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tru a se înscrie în fluxul prozei moderne, preocupată să susțină acele secvențe definitorii prin mijloace diverse, asigură fluenta necesară desfășurării epice, concentrată în e- pisoade relevante pentru anumite perioade parcurse de protagoniști. Astfel, in „Vaporul alb". Alexe luptă cu un trecut ce nu vrea să moară, un trecut ce trimite la lumina vieții aspecte nu întotdeauna plăcute și frumoase, ci mai ales pe cele urite. nocive și periculoase. Se luptă deopotrivă cu stafia lui Dră- gușan, fostul lui tovarăș de activitate, trecut acum in tabăra opusă, dar și cu inși in carne șt oase preocupați să obțină avantaje din orice accident sau slăbiciune omenească. Alexe nu se mai confruntă cu problemele cuceririi puterii și apărării ei de eventualii inamici, ci eu lucruri in aparență mărunte, dar periculoase prin caracterul lor insidios ; lupta se dă mai mult în planul profesional și al moralității, care presupun șf alte mijloace, mai puțin chirurgicale, cit profilactice, formative.Obiectul demersului celor doi activiști de partid nu s-a schimbat esențial, apar doar în prim-plan priorități noi, care solicită răspunsuri pe măsură. Or. aceste răspunsuri întir- zie .sau nu întotdeauna sint cele co

de mult, tocmai stilul și metodele de muncă privind îndrumarea nemijlocită a activității asociațiilor studențești. Au fost evidențiate experiențele care au dat bune rezultate, dar au fost analizate Si aspectele negative care impun îmbunătățirea considerabilă a acestei activități — complexă și continuă, dar cu atit mai frumoasă și mai nobilă. Una din măsurile hotărîte cu acest prilej — a fost stabilit un program întreg — a determinat ca, astăzi, fiecare cadru didactic membru de partid din centrul universitar să aibă in' îndrumare zilnică 6. 8 sau 10 studenti. nominalizați în funcție de preocupările acestora si specialitatea profesorului. Metoda începe să dea roade din ce in ce mai frumoase pe planul pregătirii profesionale și al educației viitorului specialist, chiar pe planul vieții personale a acestuia. în altă ordine de idei, dar in strînsă legătură cu ce discutăm, aș aminti de chestionarele pe care le-am împărțit unui larg „eșantion" din categoria reprezentanților studenților in senatele u- niversitare. Răspunsurile lor — sincere, lipsite de echivoc si de prejudecăți. dar si pătrunse de spirit responsabil — au conturat concluzii deosebit de folositoare centru îmbunătățirea radicală a acestei activități democratice.Vasile Diaconița — secretar al comitetului de partid din centrul universitar : Desigur, activitatea de partid pentru a dezvolta in toate institutele acea necesară corelație activă intre știință și conștiință este pe cit de vastă pe atit de diversă. Ea este insă ușurată — fără a o socoti noi ușoară — pe de o parte de faptul că ne orientăm după documente de partid limpezi și atotcuprinzătoare. iar. pe de altă parte, de realitatea că pe băncile facultăților ajung in anii noștri tineri din ce în ce mai bine înzestrați Si pregătiți, tineri educați de organizațiile pionierești. de organizațiile U.T.C.. în spirit revoluționar, comunist. De a- ceea, punind — și la virsta studenției acestor tineri — accent pe metodele muncii politice de partid, ne străduim să facem, cu toții, împreună, din fiecare facultate, așa cum este necesar, o școală științifică la puterea mileniului trei, o citadela de viitori specialiști cu înaltă calificare și larg orizont cultural, căliți la flacăra spiritului revoluționar. Contactul „cadru didactic — student". in cele mai multe cazuri „comunist — utecist", încercăm să-l realizăm nu numai la ora de curs (seminar ori laborator), ci și dincolo de aceasta. în celelalte activități. în viața cotidiană. în momentul cînd vom reuși pe deplin, aceasta, misiunea noastră de comuniști si educatori va fi îndeplinită cu rezultate superioare. în general, preocupați fiind să eliminăm un anume caracter de generalitate, de festivism din activitatea asociațiilor studențești — și uneori chiar a organizațiilor de partid — ne străduim să desprindem sarcinile concrete, sbe- cifice ale fiecărui organ politic separat : de invătămlnt. de partid, studențesc, de sindicat, de femei. Toți avem același major scop formativ. dar metodele și căile noastre trebuie să difere după specific. Pregătim, spre exemplu, un sondaj privind timpul cit durează transmiterea unei sarcini de la centru pină la ultimul student, dar și măsura în care este îndeplinită — și cum ! — această sarcină. Vojn afla, cu acest prilej, noi și noi concluzii necesare îmbunătățirii continue a muncii. Fiindcă ne propunem să nu mai facem nimic formal, nici o acțiune nepregătită temeinic. Totul pentru a ne îndeplini cit mai bine datoria de a pregăti tării tineretul intelectual de care are nevoie....Faptele, experiența arată că organizația de partid a Centrului universitar Iași dispune de forțele, capacitatea și voința revoluționară de a realiza toate acestea la un nivel calitativ tot mai înalt.
Gheorqhe M1TROI 
Manele CORCAC1 corespondentul „Scînteii"

respunzătoare. Experiența muncii politice dobindite de Drăgan, „cel masiv, coițuros la figură, colțuros la vorbă și, poate, colțuros la gindire", ii arată că apar multe elemente de formalism în munca unor cadre care se justifică prin indicatori economici sau financiari. Pledoaria pentru umanizarea muncii politice poate fi receptată din fiecare pagină care propune adesea imagini complexe de personaje cu înalte virtuți, dar oameni, nu zei. Tocmai de aceea Drăgan este surprins și în latura inedită a capacității lui de a ști să trăiască, de a iubi, de a avea pasiuni și de a le 

depăși cînd altele mai înalte iși cer intiietate. Altfel spus, personajul statuar, aproape uniliniar in aspirația și voința lui, se- luminează din perspective mai largi, devine mai om in răspunsurile pe care le dă solicitărilor exterioare sau intime. Participăm, de fapt, la un întreg proces în care autorul isi situează epicul pentru a-l face convingător artistic si a-l menține in limitele interiorului omenesc, căruia îi asigură orizonturi și înțelesuri noi.Tradiția romanului politic, tînără dar viguroasă, imbogătltă si de trilogia lui Corneliu Leu. se asociază tot mai frecvent in ultimul timp. cu regăsirea’ universului cotidian obișnuit, aparent desprins de marile comandamente ale timpului. Fată de miza cuprinzătoare a romanului dezbaterii de idei, o asemenea proză a faptului anonim ar părea o regresiune tardivă in tradiția unui realism minor, depășit de literatura noastră. Tn fapt, legătura cu o asemenea literatură este numai de suprafață, obiectivală sau fenomenală, dar prin realizare si mai ales prin simbolistica semnificației se situează în spațiul cuprinzător al prozei modeme de bună calitate. O asemenea proză se vrea cu tot dinadinsul actuală, începind cu o anumită predilecție

Am mai scris despre „Lecția Madrigalului", a dirijorului Marin Constantin, cel cere este fondatorul 
acestei celebre formații. O lecție 
deschisă : de la citatul folcloric, de 
la citatul bizantin, trecind prin 
școala clasicilor muzicii noastre 
(Vidu, Dima. Musiceseu. Cueu). prin 
generația lui Paul Constantihescu. 
Sigismund Toduță pină la con
deiele de vervă ale tinerei genera
ții, Dan Buciu, Liana Alexandra 
Serbau Nichifor șl .alții. Madrigalul care trece cu dezinvoltură de la 
un sprințar joc de copii, limpede, 
dinamic la un conglomerat sonor 
modern, de la un madrigal, delicat, 
la o stampă de epocă, de la o cin- 
tare veche, cu pedale grave, cu 
ecouri de cîntec românesc care-ți 
răscolesc sufletul, la heterofonii 
complicate (dar uluitoare in simpli
tatea. In profunzimea efectului lor 
sonor). Madrigalul — format, con
dus. instruit de Marin Constantin — 
care are înalta scoală, profesiona
lismul celei mai înalte trepte, incit 
fiecare moment muzical creează o 
stare, o imagine, o emoție aparte, o 
lume. Pictează, colorează, transmi
te, emoționează. Fiecărui cintec'i 
se acordă maximă atenție pentru a-i 
surprinde personalitatea, sensurile. 
Fiecărei epoci, perioade, fiecărei 
scoli naționale, fiecărei, etape i se 
dezvăluie exact acele date prin care 
s-a conturat, s-a detașat, s-a impus 
in filele istoriei muzicii. Madrigalul. poate susține oricind lecția sa 
deschisă despre istoria muzicii, 
despre istoria artei, despre istoria 
artei vocale, a ciutului coral de-a 
lungul timpului : despre tehnica 
specială a cintărilor vechi, despre 
heterofonie, armonie, modalism. 
contrapunct, despre verva culorilor 
care ne duc cu gindul la marii 
orchestratori...Madrigalul a împlinit nu de mult 
un sfert de veac de existență. Cum 
Si l-a onorat ? In tradiționalele 
turnee pe Valea Jiului, cîntînd în 
săli de apel pentru minerii care, lă 
intrarea sau ieșirea din sut. ii aș

Foto : S. Cristian
BUCUREȘTI: „In cadrul Festivalului național „Cintarea României", in perioada 14—20 martie a.c. in Capitală se desfășoară cea de-a IV-a ediție ' a acțiunii „Creativitate și eficiență în învățămint". Acțiunea, organizată de Inspectoratul școlar al municipiului București, sub egida Uniunii sindicatelor din invăță- mint. știință, cultură, poligrafie, presă și edituri, are drept scop e- ducația prin muncă și pentru muncă a tinerei generația, integrarea în- vățămintului cu cercetarea științifică. producția și practica — concept modern, definitoriu pentru școala 

pentru captarea suflului străzii, a caselor, a oamenilor în ipostazele lor firești, dincolo de posibila încărcătură simbolică. Dar totodată, ca ansamblu. o asemenea proză spune mai mult decît simpla înregistrare obiectivă a unei lumi reificate tocmai pentru că aparentul amorf se dovedește plin de viată, animat de idealuri. conștient de propria Iui existență. Cei mai multi din prozatorii preocupați de acest tărim asociază demersului realist, de pătrunzătoare observație socială sau umană, fervoarea gîndului înalt. deschiderea subtilă spre meditația filozofică, spre înțelegerea dimensiunii morale a actelor omenești. O asemeneg proză, cînd e scrisă cu talent, transgresează imediatul, actualul în mișcare, pentru a-si apropia durabil semnificativul, permanenta umană, cu elemente perene ale oricărei literaturi autentice. Tot mai frecvente, asemenea cărți se cer înțelese prin substanța lor indi

viduală, și nu prin înscrierea într-o categorie sau alta, deși, subliniem incă o dată, acestea isi asumă o tradiție mai veche sau mai recentă. Ne vom opri în continuare asupra a două lucrări în proză semnificative prin eie însele.Romanul lui Nicolae Boghian. „Limita singurătății (Editura militară) captează cu ingeniozitate experiența maiorului Paul Damian. „medicul cel mai apreciat din clinica de chirurgie cardiovasculară". Autorul întreprinde un adevărat tur de forță epic pentru a capta sensurile și aparențele realității. Implicind narațiunea intr-o perspectivă filozofică, sesizabilă de la enunțul lapidar, aforistic la încărcătura ideatică desprinsă de banalul curent, personajul centrai trăiește realitatea in mai multe ipostaze, a căror delimitare e greu de stabilit. Plasată inițial intr-un moment de cataclism, experiența doctorului îmbracă formele dramatice, neutre sau hilar-absurde ale relației cu lumea și cu propria existentă. Contuzionat de cutremur, medicul trece din starea de luciditate in cea de confuzie și invers, situație in. care realitatea capătă forme diverse. Uneori are parte de „prea multă realitate, gindind descumpă

teaptă măcar o dată pe an să vină 
să le ..spună" un colind,, un ' joc. 
Apoi la Alba Julia. in orășel^ Mol
dovei. pe platformele industriale 
bucureștene. pe podiumul Festivalu
lui international ..George Enescu" 
— lansind un concert de mare cla
să, de prime audiții. $i nu numai 
iii țară,dar și prezenți la festivaluri 
de primăvară din Europa, și — re
cent — prlntr-un triumfal turneu de 
trei luni și jumătate in S.U.A. si 
Canada, cîntînd de la San Dîego

Lecția
Madrigalului

la New Orleans, de la Philadelphia 
la Vancouver, fiind aplaudați in săli- 
gigant de concert din Los Angeles, 
Ohio. Pensllvanya. Și iar in Europa, 
in orașe ale muzicii din Republica 
Federală Germania, Luxemburg. 
Olanda, imprimînd sute de minute 
de muzică românească la celebra 
casă de discuri „Philips". Mai pre
sus de toate insă fiind, elogiile cri
ticii muzicale de pretutindeni la a- 
dresa unui maestru de prestigiu al. 
muzicii — Marin Constantin — 
care are un palmares unic în Eu
ropa, la adresa calității internațio
nale a formației, a virtuozității mtt- 
zicienilor-madrigaliști. Un sfert de 
veac onorat deci prin aplauzele iu
bitorilor de muzică din țari, din 
lumea largă, o demonstrație a tine
reții. Madrigalului, a unei impresio
nante deschideri repertoriale, arful. 
care începe de la cintările vechi și 
se încheie la creația de ultimă oră 
a celui mai tînăr compozitor. Si 
dacă marile cotidiene au. subliniat, 
mereu în comentariile lor „aplauzele prelungite din finalul concer

Creativitate și eficiențăromânească, menit să asigure formarea tinerei generații, înnoirea și modernizarea procesului educațional in școli. în cadrul lucrărilor vbr fi prezentate in 22 de secții numeroase referate și comunicări științifice privind preocupările și experiențele valoroase existente in școli, dezvoltarea capacităților creatoare ale elevilor, participarea activă a tineretului studios și personalului didactic Ia dezvoltarea economico-socială a Capitalei, promovarea unor tehnologii didactice moderne, care să contribuie la creșterea nivelului de pregătire al elevilor, deprinderea acestora incă 
nit. nereușind încă să o discearnă și s-o accepte deplin. Poate că acesta e și sensul mereu neintrevăzut al ei, acela de a depăși Înțelegerea". Starea de vis se întretaie cu starea de veghe, producind intersectarea de planuri epice, chiar de personaje, cum sint ipostazele diferite ale unicei femei iubite, „contopire a amintirilor sale, ce izvorau diintr-o aceeași plăsmuire. Chipurile, glasurile, gesturile și expresiile lor se uneau sub un coptur fluid, dîndu-i senzația că sint de neseparat". Proza se conturează in jurul definirii propriei persoane, ca rezultat al cunoașterii de sine, deficitul de cunoaștere sărăcind, în opinia protagonistului, însăși realitatea : „Nu sînt. suficient de real pentru a percepe cit de departe mă aflu de realitate".. Cugetarea nu rămine decit primul pas spre acțiune, pentru că simțul datoriei împlinite nu-i este străin niei în situațiile-limită. In final, perso

najul se regăsește pentru a deveni util semenilor și a se înscrie in nor- malitatea socială căreia îi aparține. „Limita singurătății" îndeamnă la meditație, iar autorul ei. la primul roman, se dovedește capabil să capteze rezonanțele contradictorii ale perceperii realului intr-o proză ce-și desfășoară cu discreție evantaiul larg de mijloace stilistice.Dezvoltat din alt mod de a percepe și transcrie realitatea, romanul lui Ștefan Dinică, „Linia de sosire" (Editura „Dacia") concepe narațiunea intr-o direcție tradițională, in jurul unor personaje și conflicte urmărite in derularea lor firească. Cei doi protagoniști. inginerii agronomi Radu Călin și Laurențiu Porumbea- nu, se intilnesc după multi ani pentru a reînnoda o prietenie de liceeni. Prozatorul se mișcă dezinvolt in lumea satului pentru a capta acele fapte și evenimente semnificative prin însăși substanța lor. Laurențiu Porumbeanu se dovedește a fi un înzestrat cercetător, obținînd prin muncă asiduă un nou soi de griu. în aparenta sa distanțare, e capabil de gesturi eroice, mergind pină la sacrificiul suprem pentru a limita dezastrul produs de o inundație. Ca și în volumul amintit mai înainte, intervine un caz de forță majoră în 

telor" — indiferent de podium, de 
oraș, de țară, de continent — aceas
ta înseamnă că, intr-un sfert de 
veac, celebritatea Madrigalului, a 
dirijorului ei a făcut încă 0 dată 
ocolul lumii, s-a confirmat si se 
confirmă cu fiecare concert !

Aceasta este „Lecția Madrigalului" : să cinte in orice împrejurare 
la cea mai înaltă tensiune, vizind 
perfecțiunea, fie că se află în fața 
unui public exigent sau a amatori
lor. a unor melomani care ii ascul
tă pentru prima oară sau in săli de 
înregistrare. Cu cit îi asculți mai 
mult, cu cit urmărești mai atent 
semnele dirijorale lansate de Marin 
Constantin — să spunem impercep
tibila mișcare a feței, desenul în
cheierilor difuze sau al celor bruște, 
concise — iți dai seama că „secretul" există. Este al lor și dincolo de 
ușurința derulării unui vast reper
toriu sint acele zilnice ore de studiu 
intens, concentrat, dificil. Poate a- 
ceasta-i explicația că orice intîlnire 
eu Madrigalul este egală cu dorin
ța de a-l reasculta — a cita- oară ? 
— și de a descoperi ce aduc nou 
intr-un vivace madrigal englez ca 
..Focul, Focul" de Thomas Morley 
sau în cumintele, pașnicul „Trecui 
dealul la Băiuț" de Constantin Ar- 
vinte. sau in portretul mamei atit de 
simplu, de delicat, cald din cinte- 
cui lui Chirescu. sau intr-un grav 
și tulburător medalion bizantin. 
Exact senzația, pe care am avut-o 
urmărind Madrigalul dirijat de Marin Constantin la o nouă „Gală a Scînteii". Oricit ar fi de cunoscute 
piesele din repertoriul cu care s-a 
traversat de nenumărate 1 ori lu
mea — fie inspiratul cîntec închi
nat. pămintului românesc scris de 
Marin Constantin sau spiritualul di
vertisment pe tema „Păstrăvului" de 
Schubert, gindit de Fr. Schbggl — 
ne dăm seama că fiecare nouă tăl
măcire înseamnă o variantă inter
pretativă, o nouă creație. Semn al 
marii arte.

Smaranda OȚEANU

în învățămint"de pe băncile școlii cu pasiunea și stăruința de a căuta și promova noul.Pe lingă comunicările privind principalele discipline de învăță- mint : limba și literatura romană, matematica, istoria, științele sociale, chimia și altele, un număr însemnat de lucrări vor viza domeniul informaticii — utilizarea calculatorului in procesul de instruire, fiind realizate pină acum la nivelul celor 100 de cercuri de informatică existente in Capitală peste 300 de programe didactice.
Gheorqhe ION1ȚA

conturarea dimensiunilor fiecărui personaj, prilej de separare tranșantă între bine și rău, de fixare a opțiunilor. Porumbeanu iși dă viața salvind o turmă de ia înec ; Radu Călin îșl recunoaște vina morală de a nu fi știut să accepte toate riscurile implicate in relația sa erotică de o zi și ia hotărîrea ce presupune un sacrificiu poate la fel de mare. Oamenii, departe de a fi hiperboli- zati. trăiesc prin faptele lor obișnuite, se lovesc de lucrurile cotidiene și Încearcă să le rezolve ; ei nu caută conflictul, dimpotrivă, aspiră Ia armonie, dar atunci cînd apare încearcă să îl rezolve dfaitr-o perspectivă morală responsabilă. De fapt sint niște inocenți, cărora viața le oferă, alături de satisfacțiile firești. și momente de răscruce încordate. depășite cu bun simț și lucidă autoapreciere. Ceea ce se cere remarcat. o dată mai rtiult in acest roman, este temperatura normalului sub semnul căruia se derulează totul. Spectaculosul ușor, vorbele mari, dezbaterile laborioase sint discret și cu surisul pe buze Înlăturate de romancier, care lasă faptele să vorbească și să se autodefinească in matca lor firească. Lipsa cuLorllor tari, a maniheismului Ideatic sau judecăților preconcepute situează romanul „Linia de sosire" printre acele lucrări preocupate să atingă echilibrul interior prin rostirea adevărului despre viață și om cu cel mai natural ton posibil. Ștefan Di- nică, deși la cartea de debut, știe să construiască epic cu limpezime, să nu confunde detaliul cu banalul : prozator a.1 cîmpiei, el a asimilat experiența marilor realiști transilvăneni care dă scrisului soliditate și rigoare.Mai mult ca altă dată, proza se deplasează treptat spre o nouă Înțelegere a idoli de actualitate. Fie că se realizează in continuarea unei tradiții recente, ca la Corneliu Leu, in panorame epice de mare cuprindere. cu Încărcătură ideologică evidentă, fie in segmente aparent abstrase din contextul general, a- mlntind experiențe dintotdeauna ale literaturii, actualitatea se propune mereu proaspătă ochiului și minții scriitorului ca sursă inepuizabilă ce așteaptă să fie filtrată, mal ales, esențializată, de gîndlrea și simțirea creatoare. Volumele cercetate în rindurile de față, cărora li se pot a- dăuga multe altele, indică înțelegerea dialectică a însuși conceptului de actualitate, dincolo de virsta ei temporală.
Emil VA.SILESCU

Dialectica 
dinamismului 

social
(Urmare din pag. I)exemplu, noțiunea de forțe de producție se justifică in primul rind și în mod esențial prin tot ce este legat de condiția umană, de interferențele sociale șl personale care definesc această condiție, de modul in care merge înainte ori stagnează istoria tuturor articulațiilor societății, ale raporturilor om-natură-societate. în forțele de producție se exprimă incă de la inceputurlle umanității, ' fără încetare pină azi, in modul cel mal pregnant și mai decisiv pentru întreaga civilizație și cultură umană, funcția creatoare a omului, aptitudinea sa inventivă, făuritoare de noi premise ale existenței materiale și spirituale. în forțele de producție găsim in primul rind omul, conștiința și voința sa de a munci. Forțele sociale de producție „pătrund" direct prin ecouri determinante — îndeosebi pornind de la caracterul relațiilor de producție, de la natura proprietății asupra mijloacelor de producție — in toate planurile-cheie ale existenței sociale și umane. La rindul lor. toate aceste planuri iși au rolul in dimensionarea calitativă și cantitativă a forțelor de producție ale societății.Prin forțele de producție se face istorie. Cînd acestea stagnează. întreaga societate stagnează. Prin ele trec granițele care separă colectivitățile sociale, țările, națiunile in dezvoltate și subdezvoltate, în bogate și sărace, care diferențiază potentia-, lurile lor în sfera creației științifice și tehnice și in orioe alte domenii. Cu alte cuvinte, la școala forțelor moderne de producție se Învață și se „forjează" stiluri de viață, de muncă, de gindire, concepția despre ordinea in relațiile sociale, despre disciplină, despre gradul de funcționalitate a sistemului instituțional social. despre o morală in care primează idei cum sint răspunderea pentru lucrul bine făcut, cooperarea, rigoarea raționamentului și a calității acțiunii. Iată de ce in concopția partidului nostru, în centrul forțelor de producție se află omul care muncește. Orice colocviu despre umanism, despre îmbogățirea patrimoniului de valori sociale rămine steril, o simplă speculație cită vreme umanismul nu poate fi susținut materialmente de o societate puternică prin capacitatea sa de producție modernă. Și, de asemenea, această capacitate, dezvoltarea unor forțe moderne de producție, rămine un simplu deziderat fără asigurarea determinantelor prin oare inteligența, știința, voința, profesionalismul de cea mai bună calitate sint puse in operă.împotriva viziunilor reducționiste și nihiliste de tip protectionist, ca și în pofida negativismului romantic desuet, forțele de producție moderne iradiază in Întreaga viață socială, in diversele planuri ale culturii reprezentări, criterii și valori care Înnoiesc unghiuri de vedere, deschid mai larg perspeotiva înțelegerii sociale și umane.în acest context, activitatea teore- tico-ideologică, științele sociale trebuie să țină seama de faptul că din interiorul sferei forțelor de producție s-a făcut auzit cuvintul unor valori noi ce dețin in prezent o puternică autoritate in viata societăților situate la un nivel înalt de dezvoltare. Una dintre aceste valori de referință este eficiența. Multe din scrierile filozofice se feresc de acest concept (și nu numai cele filozofice), considerând că vocabularul economic nu poate fi expropriat de un termen ce îi este in totalitate propriu. Eficiența nu este Insă numai o noțiune economică, doar un tip de valoare economică, iar descendenta sa din indicatori economici (productivitatea muncii) și tehnici (randament) nu o incercuiesc intr-un spațiu exclusiv (cuprinzind laolaltă tehnica și economia) care, oricit de întins ar fi ei. reprezintă totuși numai una din zonele existentei sociale. în secolul nostru, eficiența iși extinde legitimitatea de a califica nu numai acte pur economice sau pur tehnice. Ea a devenit de pe acum, și tinde tot mai mult să fie, un criteriu de apreciere aproape a oricăror altor tipuri de activități sociale, a domeniilor co- participante la diviziunea socială a muncii, precum și a activităților in- dividual-umane. Se vorbește astăzi in mod legitim despre „învățămint eficient", despre „cercetare științifică eficientă", despre eficiența activității organizatorice etc., ca și despre „oameni eficienți" intr-un domeniu sau altul de preocupări sociale. Eficiența ocupă locul unei valori in care și prin care se reflecta convingător alte valori sociale din sfera modelelor de viață umană și a reflectărilor vieții umane in diverse planuri ale culturii, aspecte care 60- licită din plin spiritul dialecticii în descifrarea analitică a dinamismului social, in desfășurarea activității ideologico-educative.
tv

13,00 Fotbal (color). „Cupa campionilor 
europeni" : Steaua — I.F.K. Gote- 
borg. Transmisiune directă de la 
stadionul „Steaua"

17,43 Fotbal (color). „Cupa cupelor" : 
Sampdorla Genova — Dinamo 
București. Transmisiune directă de 
la Cremona

I9J3 Telejurnal
20,00 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară 9 întărirea rolului 
proprietății socialiste, cerință o- 
biectivă a edificării noii otindulri 
(color)

20.25 Industria — programe prioritare
20,45 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 

Emisiune literar-muzical-coregrafi- 
că (color)

21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vlf-

■ torul Românie! Q Tinărul colectiv 
muncitoresc — importantă forță de 
educație patriotică, revoluționară

21,35 Tfe cintăm, iubită țară 1 (color). 
Muzică ușoară românească

21,50 Telejurnal
22.00 tnchiderea programului
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Australiei(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Francis William Somerville Milne a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea guver- r. norului general al Australiei, al ijvernului și al poporului australian, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.în cuvintarea prezentată de ambasador sînt relevate relațiile dintre Australia șl România, care au cunoscut in ultimii ani o dezvoltare continuă, și este subliniată Însemnătatea vizitei oficiale efectuate anul trecut

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Australia, eveniment deosebit de important in cronica acestor raporturi.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis guvernatorului general al Australiei și guvernului un cordial salut, iar poporului australian urări de progres și prosperitate.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu este subliniată satisfacția față de cursul ascendent al raporturilor dintre România și Australia, care se dezvoltă in conformitate cu Înțelegerile

la nivel înalt, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador al Australiei succes in îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

In Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUSESCU*

Cuvîntare la consfătuirea
de lucru pe probleme

economice de la Comitetul
Central al Partidului

Comunist Român
3 martie 1989

la cotele competenței BIRLAD : înnoirea și modernizarea producției

(Urmare din pag. I) con-Faptul care urmează l-am •emnat intr-o mină de cărbune. Era într-un noiembrie. Focarul a apărut in lucrările vechi, părăsite. După opt ore, fumul din galerii putea fi tăiat in felii. Pericolul de a se aprinde metanul era imens. Și chiar s-a aprins. Sinistrul s-a întihs în abatajele vecine. A fost alarmată statia de salvate. 25 de oameni antrenați și costumați special — oameni care in condiții obișnuite muncesc cot la cot cu ceilalți — s-au prezentat ca la o apăsare pe buton. Toți, în frunte cu conducătorii sectoarelor de producție. O autentică elită, dintr-un detașament de elită. Zarurile vieții lor fuseseră aruncate. Lucrau în metanul care ardea, înălțau în calea focului diguri de saci, îndesați cu nisip și cu bolțari. De citeva ori s-au retras încremeniți de frică. Ce trăiau ei acolo era grozăvie, nu Încape în cuvinte, dar și-au învins slăbiciunea de moment. S-au întors și au pășit din nou pragul iaduiluii, dovadă că spiritul de sacrificiu, Îndrăzneala depășesc, uneori, — chiar deseori ! — spaima mortii. Atunci și-au dat seama cu adevărat că a putea înseamnă mai întîl a vrea. La 285 metri adincime, într-o scobitură a muntelui ! Cădeau pietre încinse, sfîriiau pe trupuri costumele udate cu apă rece, noroiul clefăia bezmetic sub cizme. N-aveau timp să-și tragă sufletul, înălțau diguri : saci — bolțari — saci — bolțari... Numai așa se barează drumul aerului care întreține focul. Sincronizarea trebuia să fie perfectă, deși pe oameni îi despărțeau zeci de metri de galerii, de suitori. Altfel, zona zidită devine pur și simplu o bombă, iar cind explodează — dacă e lăsat să explodeze — metanul iși mărește volumul de zece ori...Primul zid dintre foc șl aer II ridicaseră doar pină la jumătate, cînd s-au trezit cu focul în spate. S-au -etras. Din al doilea zid nu s-a putut ridica decît o treime. Iar s-au retras. Abia a treia oară au reușit izolarea. Au fost douăzeci de ore de luptă fără răgaz. Douăzeci de ore de sacrificiu. Apoi ? Totul a intrat în normalul cel de toate zilele...Exclusiv motivele economiei de spațiu tipografic mă determină să pun punct evocării și invocării unor întîmplări asemănătoare. întîmplări în care curajul, cutezanța, omenia, modestia și — accentuez — spiritul de sacrificiu sint notele definitorii ale unor oameni cu adevărat exemplari, revoluționari de marcă. Asemenea trăsături recomandă etica opiului nou, normele vieții și muncii comuniștilor. Și cînd, într-un colectiv sau altul, într-o localitate șau alta șe obțin succese deosebite, fiți siguri că acolo, cineva, un om sau mai mulți — din devotament, din abnegație — au făcut tot ceea ce era omenește posibil pentru ca treaba să meargă bine. Grație unor asemenea oameni, grație unor asemenea „idealiști", ..sufletiști", ca popor și ca țară, sintem mai aproape de viitor. Ciți sint ? Vorba poetului : ..cită frunză, cită iarbă". Așa cum — care pădure nu-și are propriile uscături ?! — alții, deși din ce în Adică ?Cu prilejul unor cioban „particular" turat nu numai oile, sute, dar și sălașul, «inclusiv 30 de putini cu brinză aflătoare acolo* Cu autoarhfibii și cu bărci simple, cu un efort extraordinar, dar, mai ales, cu o conștiinciozitate și o dăruire vecine cu eroismul, un grup de ostași a recuperat tot ceea ce, fără intervenția lor, fără spiritul lor de sacrificiu, ar fi continuat să plutească veșnic pe apa simbe- tei... Ciobanul și cele două ajutoare ale sale — aici fie zis : in

mai ființează și ce mai puțini...Inundații, unui viitura i-a mă- peste trei

de faptul că-și smulgeau pe mal, țipînd că „s-a sără-afară părul „ . . .cit", n-au încercat să intre in puhoi nici măcar c-un deget — au numărat oile, scăpaseră cu viață, s-au bucurat ; au numărat putinile și au văzut că-s doar 29, Ciobanul a urlat : „Una mi-ați furat-o voi l Vă reclam pină sus de tot !“ Se grăbise cu amenințarea. N-a fost nevoie. Doi ostași vîsleau cu greu in amonte, aducind in barca lor și ultima putină. Sosiseră mai tîrziu pentru că plecaseră primii și se întorceau de departe. „Asta-i ultima, frate, am prins-o, dar ne-am spetit". Credeam că măcar atunci ciobanul le mulțumirile A mormăit dar brînza-i în urechi ____ _urmată de cascadele de ris ale tinerilor în uniforme :— E fix cum zici, da’ numai între brinzari !Altă intimplare culeasă de curînd tot ințr-o „situație limită". Se lucra cu furie pentru diminuarea efectelor unei alunecări de teren. Se muncea ziua și noaptea cu excavatoare, cu basculante și buldozere, dar și cu mîinile încleștate pe lopeți, și cu spatele încovoiat sub greutatea a tot felul de obiecte. .Oamenii — citeva sute bune — erau bine organizați, fiecare știa ce și cit trebuie să facă, fiecare sector avea un responsabil care ii ajuta și cu vorba și cu fapta, nedezlipin- du-se de ei nici o clipă. Așa au procedat toți șefii de sectoare, mai puțin unul. Avea o mașină cu număr bine cunoscut. $i cu șofer. Si s-a gindit că el poate să-și vadă de treburile obișnuite in timp ce ceilalți se luptau cu sinistrul. A găsit și o soluție „șmecheră" : „Se știe că nu ies nicăieri fără mașină. Am trimis doar șoferul cu mașina, oamenii vor crede că sînt printre ei“. în primele zile chiar așa s-a și crezut. A treia zi impostorul a fost însă depistat, scos din funcție și pus să lucreze efectiv, nu mimeze munca. Sint si astfel ■oameni, Ciți ?Nu sint prea mulți, dar neglijat nu sint, adepții plăcinte înainte". Ei să-i lase pe alții, pe față-n față cu efortul decisiv, competitiv, și puține ori iși motivează nepartici- parea prin ancestrala lor... modestie. Ei personal transpiră, precum musca la arat, și așteaptă : dacă lucrurile ies bine se-nghesuie să raporteze că meritul este al lor. dacă nu, atunci colectivul este vinovat, deși ei „au sesizat", „au atras atenția, „au recomandat"... Cutezători (chiar agresivi !) și sfidători sint doar cind se văd amenințați cu depistarea și demascarea. își iau apărarea unul altuia. Firește, n-o fac din principialitate, ci din complicitate. Pentru că le conferă o prosperă comoditate. Ocolesc cu obstinație potențialele pericole ale muncii, temporizează și lipsesc metodic atunci și acolo unde viața — că se poate intimpla și asta — se joacă pe o singură carte. Și se justifică : „Din prudență". din „grija față de om“. Le este complet străină renunțarea la ceva — prețios ori considerat ca atare — pentru binele sau in interesul cuiva sau a ceva. Nu sa sfiesc nici să invoce „merite" trecute : ..Mie mi-e de-ajuns. să se mai sacrifice și alții". Ori : „Ce știți voi, noi am fost generația de sacrificiu". Au uitat vorba poetului : „gloria străbună pe străbuni cinstește". Acum doar strimbă din nas, emit pretenții și iși ascut coatele, ca să-și facă loc în față, la de-a gata, ori lș mai ușor...Au uitat — ori n-au știut niciodată, ori n-au vrut să știe, ori n-au vrut să înțeleagă, ori n-au putut, ori și unele și altele — că înainte de a fi mai ușor totul este

va adresa militarilor cuvenite. Ti-ai găsit, doar un „frate-frate, pe bani". Și acum am replica locotenentului.

fă deda „iantci lui preferă „naivi" efectiv, nu de

foarte greu. Că fără jertfire de sine, fără spirit de sacrificiu nimeni, niciodată, n-a obținut ceva cu adevărat important.Nu numai individul uman, ci și societatea în ansamblul ei n-a obținut niciodată ceva cu adevărat important fără sacrificii. Și societăților, înainte de a le fi mai ușor totul le-a fost foarte greu. Dovadă peremptorie este chiar propria noastră istorie. Am reușit intr-adevăr să scurtăm cu 200 de zile războiul antihitlerist, dar jertfa noastră in oameni a fost copleșitoare : aproape 170 000 de morți, răniți și dispăruți ! Am reușit intr-adevăr să cucerim puterea, să devenim Republică liberă, independentă și suverană, să naționalizăm principalele mijloace de producție, să cooperativizăm agricultura, să eliminăm exploatarea omului de către om, să ne industrializăm, să învingem seisme și inundații, să construim și să reinnoim localitățile țării, să mutăm munți și ape, am reușit intr-adevăr să parcurgem o bună parte din drumul spre socialism, dar și spiritul de sacrificiu a fost hotăritor. Mii și mii de comuniști, milioane și milioane de oameni ai muncii, bărbați și femei, tineri și virstnici nu și-au precupețit eforturile pentru construirea — uneori cu sacrificii imense — aici, la Dunăre și Carpați, a unei societăți românești mai drepte, mai demne și mai bune. țjN-a fost ușor. Cum să fie ușor cînd iți propui să transformi Porțile de Fier in Porți ale Luminii ? Ori să muți un oraș ca Orșova de pe țărmul unui fluviu pe țărmul unui golf ? Ori să tai un drum peste tancurile din Făgăraș ? Ori să construiești magistrale albastre spre marea cea mare ? Ori să reinnoiești albia Dîmboviței ? Ori să...N-a fost ușor. Nu ne este ușor nici acum. $1 nici nu ne fi prea curînd. Nici în cialism meseria de a trăi nu-i ușoară. Deloc întimplător, varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul gepcfat .al partidului nostru.. sublinia.: ..Avem continuu nevoie de revolnționatf cit noi și noi cunoștințe, in fața cărora se pun noi și noi cerințe, unele incomparabil mai mari decît In trecut ! Desigur, in trecut, a fi revoluționar era foarte greu. Se cerea un puternic spirit de sacrificiu și abnegație. Lupta revoluționară cerea spirit de sacrificiu, cerea să-ți dai chiar viața — și comuniștii și alți revoluționari au făcut acest lucru. Nici acum insă nu sînt cerințe mai mici ! Avem nevoie de revoluționari care să-și Însușească bine uriașele cuceriri ale științei, ale tehnicii, in toate domeniile, oameni cu spirit de sacrificiu, cu o înaltă concepție revoluționară jți răspundere față de prezentul și viitorul patriei, care sâ pună mai presus de toate interesele generale ale poporului, cauza , socialismului, a bunăstării, a libertății și suveranității țării".Faptele descrise la începutul acestor rinduri dovedesc că avem astfel de oameni. Sint mulți, foarte mulți. Ei sint majoritatea. Ei sint sarea pămintului nostrin Semnificația vieții și a muncii lor ? Este aceea că și-au închinat trăiri- . le unui scop superior, care conferă demnitate intregii lor existente. Adevăr este și că. deși cu rindurile subțiate vertiginos, mai sint printre noi și dintre ceilalți, care fug de greutăți, care aleargă după „muieți-s posmagii ?“ Practica, arată că simpla indignare morală nu-i influențează, in nici un fel, că nu le distruge lașitatea. Concluzia ? E bine ca fiecare să-și facă datoria Ia înălțimea actualelor exigențe, din convingere. Iar dacă nu și-o face, atunci trebuie obligat. Este o cerință firească, omenească, a societății, in numele orbului și pentru om.

a

ACTUALITATEA SPORTIVA

va so-to-

Din țările socialiste
U.R.S.S.
Centrale electrice pe bază de flux și reflux în peninsula Kola se fac pregătiri pentru construirea unei mari centrale electrice pe bază de flux și reflux. Grupuri de cercetători, proiectanți și energeticieni din Murmansk âu examinat cele mai eficiente mijloace de a se construi acest obiectiv, folosind și experiența funcționării de peste douăzeci de ani a centralei experimentale similare din estuarul Kisloi. Construită după metode originale, centrala din estuarul Kisloi a deschis perspectiva realizării unor mari unități industriale pentru folosirea fluxului și refluxului în producerii de electricitate
R. P. CHINEZA:

energiei vederea cu mi*

nimum de cheltuieli. în U.R.S.S. au fost elaborate proiecte pentru construirea altor două centrale asemănătoare : în estuarul Mezen, nu departe de Arhanghelsk, cu o putere de 15 milioane kW, și în golful Tu- gursk, din Marea Ohotsk, avind o putere de 8 milioane kW.Centralele vor fi dotate cu agregate care funcționează in ambele sensuri — atit în perioada de flux, cit și în aceea de reflux. Potrivit ziarului „Izvestia", aceste agregate, realizata lntr-o uzină din Leningrad, au și avantajul de a menține regimul natural în golfuri.
Producînd o gamă foarte largă și diversificată de corpuri abrazive, colectivul întreprinderii „Abrom" din municipiul Bîrlad se preocupă stăruitor și cu bune rezultate, în cadrul programului de modernizare, de înnoirea continuă a , producției, care să răspundă mai prompt și in mal mare măsură solicitărilor $1 exigențelor beneficiarilor. După cum ne informează Emanoil Rusu, inginerul-șef al întreprinderii. in perioada ce a trecut din acest an au intrat în fa-

bricație 36 noi sortimente abrazive, solicitate de industria rulmenților, iar în faza finală, urmind a fi oferite pentru contractare, se află corpurile de abrazive mici pentru tehnica dentară și altele de mare finețe pentru rectificat interior țevile la o serie de instalații speciale. De remarcat că noile sortimente de produse abrazive cu î.nalți parametri calitativ! se realizează cu materie primă ,din țară și contribuie la reducerea importurilor. (Petru Necula).

Un puternic potențial științific

ALEXANDRIA: LivrăriContinuind șirul bunelor rezultate din anul precedent, cind sarcinile de plan la export au fost depășite substanțial, colectivul întreprinderii de rulmenți din Alexandria a livrat suplimentar, în perioada ce a trecut din acest an. produse in valoare de peste 2,4 milioane lei ca urmare a solicitărilor primite de la partenerii externi. S-au materializat astfel acțiunile si măsurile oamenilor bunătătirii întreprinse de consiliul muncii in vederea îm- performantelor tehnico-

la exportproduselor, intărl- tefrnic de calitatesuplimentarefuncționale ale fii controluluipe întregul flux de fabricație, valorificării superioare a resurselor materiale și energetice. Este de evidențiat și marea mobilitate de care dă dovadă colectivul întreprinderii în adaptarea fabricației la cerințele pieței externe, în pregătindu-se lansarea în tia de serie a noi tipuri menti mici, cu grad înaltcizie și finețe. (Stan Ștefan)

Datorită puternicului avînt al în- vățămîr.tului de toate gradele, ca și al cercetării științifice, numărul persoanelor care lucrează in domeniile cercetării științifice și tehnologice s-a dublat în R. P. Chineză în Ultimii zece ani. în prezent, numărul personalului științific și al celui ce lucrează în domeniul cercetărilor și aplicațiilor tehnologice se ridică la 8,7 milioane persoane.Acest potențial aduce o contrlhu- • ție crescîndă la soluționarea problemelor tehnico-științifice ale economiei naționale. Printre -ealizăril» cele mai recente în acest domeniu se află două tipuri de aparate ultramoderne de prospectare a zăcămintelor de petrol, construite de specialiștii de la Institutul de cercetări nucleare din Shanghai. Unul dintre’ acestea identifică densitatea rocilor in care urmează să fie forate puțuri pentru extragerea

- țițeiului, îar celălalt localizează, cu ajutorul razelor gamma, zăcămintele din subsol. Această realizare a tehnicii de vîrf din R. P. Chineză. care pune in valoare cuceriri ale electronicii nucleare și ale tehnologiei computerelor, are o deosebită însemnătate economică, economiile in devize prin folosirea sistemelor respective ridicîndu-se la peste 200 000 dolari pentru fiecare acțiune de prospectare. Pe de altă parte. în apropierea localității Changchun se pun bazele pentru construirea unuia dintre cele mai mari și moderne centre experimentale de senzori-captatorl de microunde de la mare distanță. Construită pe o suprafață ceastă „cetate" a unor cercetări de domeniile aviației spațiale.
de 300 kmp, a- știintei va servi vîrf, inclusiv in și tehnologiei

R. D. GERMANA:prezent produc- de rul- de pre-
PAȘCANI : Construcții social-edilitareîn orașul Pașcani. oraș care, asemenea tuturor localităților țării, . cunoaște o puternică dezvoltare, s-au dat in folosință, de la Congresul al IX-lea pină acum, peste 10 000 apartamente si o suprafață comercială insumînd 22 852 metri pătrat!. Orașul de pe Șiret s-a îmbogățit si cu construcții noi de școli, grădinițe și creșe, cu un

țiotel cu 154 locuri și un spital cuplat cu policlinică avînd 350 locuri în răstimpul care a trecut din acest an s-au dat în folosință peste 100 noi apartamente. în construcție se mai află alte 260 apartamente, precum și spații comerciale și pentru prestări servicii către populație. (Manole Corcaci).

Produs de înaltă tehnicitateFibre de sticlă de o sută de ori mai subțiri decît firul de păr se produc, începînd din acest ah, la combinatul din Ilmenar. Acest produs de înaltă tehnicitate este destinat în special realizării de fibre de foarte bună calitate care pot opri trecerea ........................porilor. particulelor de praf, a va- fumului și chiar a bacte-
R. P. BULGARIA

cine a tea tr

riilor. Același combinat va produce și conducte din sticlă pentru instalațiile sanitare ale locuințelor și pentru sistemele de Irigații. Ptnă în 1990, circa 400 000 de apartamente vor fi dotate cu conducte de acest gen, care prezintă o rezistență mult mai mare la coroziune.
Resurse importante de materii prime

4

a Vacanța cea mare: SCALA (11 03 72'. 
—'!) : I I13 : 15; 17; T9. fiXCET..St<j 
(f« 49 45) - 9; 11: 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata Morgana : TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 De ce are vulpea coadă : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Banul dintre dealuri : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Expediția : FERENTARI (80 49 85) 
- 14,30; 16,45; 19
» Miracolul: POPULAR (35 15 17) - 
15; 17,15; 19
• Secretul lui Nemesis : . ARTA 
(213186) — 15; 17; 19
9 Mart regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17.30; 19.45
9 Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 11 ; 13: 15; 17; 19
9 comedianta : LUMINA (14 74 16) - 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
9 Aventurile Iul Spas șt Neli — 9: 
11; 13, Sentință suspendată — 15: 17;
19 --------- -----------
9

15:

: DOINA (16 35 38)
Karel Gott : VICTORIA (16 28 79) 

9: it: 13; 15; 17: 19
Oricare tata iubește un băiat : . ------- --------- ------------- l7 IS.

9: 11: 
(85 77 12) -

SALA MICA A PALATULUI —
19,30. FEROVIAR (50 51 40) 
13; 15: 17: 19. FLAMURA I 
9; 11; 13; 15; 17; 19
$ Călătorie peste mări :
(50 43 58) - 15; 18
• Cine ești, călărețule 7 : 
(17 55 46) - 9; 11; 13: 15;
B Destin tragic : STUDIO
- 10; 12,15: 14,30; 17; 19
• Moștenire eu bucluc : COTROCEN1 
(81 68 88) - 15;
- 9; 12; 15; 18,
- 9- 12; 15; 18
• Secretul Iul
(10 67 40) — 15; 17; 1»
• Zece negri mititei : CULTURAL
(83 50 15) — 9: 15; 18
• Unde este un „nofelet" 7 : AURORA 
(35 04 66) — 9; II; 13; 15; 17; 19

BUZEȘTÎ

GIULEȘT1 
17: 19

(59 53 15)

18, MIORIȚA (14 27 14) 
FLOREASCA (33 29 71)

Bachus : VIITORUL

Astăzi se decid semifinalîstele în cupele europene la fotbal
în „Cupa campionilor", la București

Steaua - I.F.K. Goteborg
„...După acel 0—1 de la Goteborg, în manșa intii — cind echipa noas

tră s-a exprimat sub nivelul posibili
tăților sale — am analizat de repe
tate ori filmul partidei, desprinzind 
împreună cu jucătorii erorile noastre 
tactice și tehnice, slăbiciunile noas
tre in privința capacității de luptă 
sportivă. Modul serios și meticulos 
in care ne-am pregătit in acest răs
timp constituie temei că altfel vom 
aborda și vom. susține revanșa pe te
ren propriu. Mai hotăriți, mai dăruiți, 
mai lucizi și, oricum, mai avintat".

„...înaintea meciului de la noi, de 
la Gbteborg. am declarat presei că 
ambele echipe au cite 50 la sută șan
se de calificare. îmi mențin declara
ția și acum, chiar dacă noi am ciști- 
gat acasă cu 1—0".

Cele două opinii aparțin — cum 
lesne se observă — celor doi antre
nori principali ai campioanelor 
României și Suediei, care astăzi se 
vor întrece decisiv pentru calificarea

in semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal : Anghel lordă- 
nescu (Steaua Rucurești) și, respec
tiv, Kjell Petterson (I.F.K. Goteborg). 
Ele au. fost -oștite ieri. Ic prinz, in 
obișnuita conferință de presă organi
zată de clubul gazdă la Casa Centrală 
a Armatei.

Alte amănunte de ultimă oră : la 
gazde sint posibile două schimbări 
față de formația din primul meci ; 
la oaspeți este posibilă reintrarea 
internaționalului Ronald Nilsson. Ti- 
nărul, dar reputatul arbitru francez 
Joel Quinou (37 de ani, dar cu o „ca
rieră" internațională de 9 ani) 
fluiera lovitura de începere la ora

Sperăm ? Evident, sperăm 
Steaua va fi din nou Steaua și 
va califica. mulțumindu-ne. ca și
atitea alte rinduri, sufletele noastre 
de împătimiți ai fotbalului.

va
15. 
că 
se in

G. MITROI

in „Cupa cupelor", la Cremona:
Sampdoria - Dinamo BucureștiCREMONA (prin telefon). Meciul 

Dinamo București — Sampdoria, care 
se va juca astăzi la. Cremona de la 
ora 17,45 (ora României), sub arbi-

trajul unei brigăzi ungare, la centru 
L. Nemeth, se bucură de mult interes 
nu numai in acest oraș — ales ca 
gazdă, stadionul din Genova fiind în

renovare —, ci și, in general, printre 
amatorii de fotbal din Italia. Sampdo
ria este o echipă „la modă". mai 
ales pentru că are drept suport o 
ultimă serie de 18 partide oficiale 
fără înfringeri. Ziarul „Corriere dello 
Sport" dedică acestei echipe o pagină 
întreagă, intitulată „La descoperirea 
planetei Sampdoria". Printre altele, 
se subliniază aportul lui Vialli : 42 
la sută din golurile înscrise de geno- 
vezi in stagiunea 1988—1989. Care 
Vialli insă, de data aceasta nu va 
juca, avind de efectuat o etapă de 

■suspendare. Să notăm, de asemenea, 
că antrenorul Boșkov a cerut clu
bului Sampdoria cea mai grea amen
dă contra lui Carboni, vinovat de a-și 
fi lăsat echipa „in zece" la Bucu
rești. Ca diferențe față de formația 
genoveză aliniată la București: va re-

intra Mancini (care in partida 
Asscoll—Sampdoria 2—2 a jucat o re
priză) ; Vialli va fi înlocuit de Pra- 
della: de la început va juca șl funda
șul Lan na, dar se pare cu sarcina 
marcajului strict la. Cămătaru,

Dinamo București va juca partida 
de la Cremona (in tur. la București, 
se știe, a fost 1—1) sub semnul obli
gației de a înscrie minimum un gol 
și va încerca să nu primească, in timp 
ce oameni din anturajul Sampdo- 
riei spun că ar fi mulțumiți... și cu un zero la zero.

Formația noastră, care va lupta cu 
energie pentru un rezultat favorabil, 
va fi: Stelea — Varga, Rednic, Anyone, Klein- — Sabău, Lupescu, Ma- 
teuț, Lupu — Vaișcovici, Cămătaru.

Valeria MIRONESCU

In „Cupa U.E.F.A.", la Dresda
VictoriaDynamo

Astă-seară. începînd de la ora 21 
(Ora României), arbitrul I. Fre- 
driksson, unul dintre cei mai buni 
cavaleri ai fluierului nu numai din 
Suedia, ci și pe plan internațional, va 
da semnalul de începere a partidei 
dintre formațiile Dynamo Dresda — 
ca gazdă — și Victoria București — 
ca oaspete. Este manșa a doua din 
„sferturile de finală" ale „Cupei 
U.E.F.A.".

Cu două săptămini in urmă, la 
București, scorul a fost 1—1. Privită

prin această prismă, situația apare, 
desigur, favorabilă echipei din Dres
da, care — prin joc atletic, angaja
ment fizic și valențe 
prezintă un etalon ăl 
R.D. Germană.

Victoria București a 
la Dresda cu gindul să se bată 
dirjit pentru, a forța o surpriză 
proporții.. Care surpriză — cunbscind 
posibilitățile reale $i antecedentele 
Victoriei — nu este chiar imposibilă. 
Să vedem...

tehnice — re- 
fotbalului din

plecat totuși 
iu
de

O Teatrul Național (14 71 71, sala Am- 
♦ITteatru) : Torquato Tasso w 18 

Filarmonica ^George
(15 68 75, la Muzeul de artă t 
blicii Socialiste România) : !
sonate. Anton Pandelescu 
Krimhilda Cristescu — pian 
Franck, Sigismund Toduță) 
(Ateneul Român) : “ "
torf
„Arta orientală și ecourile ei In cul
tura europeană“ (III). — IRAN. Spec
tacol realizat de Cristina Vasiliu 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Chopinia- 
na, Bolero, Carmen — 18

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Sorana. Spectacol prezentat de Tea
trul din Sf. Gheorghe — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul ’ ------ ---
Scaiul — 18
> Teatrul _______ ___
Magheru) : Taifun — 18

Teatrul Giuleștt (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18 
f) Teatrul satiric-muzicai „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 55 78) r Savoy. 
Savoy — ]8: (sala Victoria, 50 58 65) : 
De la tango la rock •- 18

Ansamblu] artistic 
română “ (13 13 00) : De tine 
leagă — 18 
*>» Teatrul „Ion -Creangă “ 
Ston, in top r Daniela — 
«w Teatrul ..Țăndărică ....................   _
Victoria) : Aventuri cu Scufița Rosie, 
— 15: (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
d feti*8 mai cu moț — 10: 15 
4» Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Mobilă și durere — 18,30

Pină nu de mult. Bulgaria nu avea nici experiență, nici bază tehnică materială pentru materiilor prime _____ ______faptul că țara este săracă în zăcăminte naturale și constatarea folosirea materiilor prime secundare constituie o formă de sporire a eficientei economiei naționale au dus la o cotitură in acest domeniu. Astfel, au fost puse in funcțiune peste 20 de Întreprinderi pentru prelucrarea materiilor prime secun-

prelucrarea secundare. Darcă
dare. în felul acesta s-a ajuns colectarea și prelucrarea anuală circa 400 000 tone de deșeuri met lacirca 400 000 tone de deșeuri metalice, a 175 000 tone de hîrtie, a 20 000 tone deșeuri din masă plastică etc. S-au luat măsuri și pentru prelucrarea materiilor prime secundare din cauciuc și a zgurii și cenușii de la centralele electrice termice.O contribuție crescîndă la activitatea de achiziționare a deșeurilor aduce populația.

Enescu“ 
al Repu- 
Seară de 
— flaut, 

(Bach, 
. ) - 18; 

„Confluența arte- 
Muzică-Literatură-Plastică.

de comedie (16 64 60) :

..Nottara- (59 31 03. sala

..Rnnsodis 
dorul mă

(50 26 55) :
15

(15 ■’3 77. Sa’a

REPUBLICA CUBA

Echipament pentru extracția de petrolMuncitorii de la întreprinderea națională de reparații „Francisco Acarida" din Havana, care au lucrat in colaborare cu specialiștii industriei metalurgice și cu cei de la fabricile „Antonio Mella" și „Fabric Aguilar", au livrat primele zece echipamente de pompare a petrolului fabricate în Cuba — scrie ziarul ..Granma". Ele au o capacitate de 5 tone, pe piața internațională fiecare costind 30 000 de dolari. Eco-x nomia de valută este deci considerabilă. Acest proiect cubanez vizează producerea de pompe cu piese de fabricație autohtonă, cu excep-

ția motorului electric șl a rulmenților cu bilă, care sint de import, în 1989 se preconizează construirea a 40 de astfel de echipamente, iar in viitorul apropiat se va crea o linie de producție la Uzina de construcții mecanice din orașul Moa.întreprinderea „Francisco Acan- da“ a construit și un turn de forai care funcționează in golful Cardenas. Cel de-al doilea turn va fi instalat în nordul provinciei Matan- zas. Ambele instalații pot fora la o adincime de 3 500 metri — informează ziarul.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică prognoza vremii pentru 
intervalul 15 martie, ora 20 — 18 mar
tie, ora 20. tn țară : vremea va fi caldă 
și ușor instabilă' in vestul, centrul și 
nordul teritoriului, unde cerul va fi 
temporar noros și pe arii relativ extin
se vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, care pot avea șl caracter de 
aversă, tn celelalte zone, vremea va fi 
predominant frumoasă, cu Cerul va-

riabll ș! ploi cu totul izolate. Vîntul va 
sufla slab ptnă la moderat, cu inten
sificări trecătoare tn sud-vestul țării și 
la munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre zero și 8 grade, izolat 
mal coborite In depresiuni, iar cele ma
xime intre 8 șl 18 grade, local mal ri
dicate tn a doua parte a intervalului. Pe 
alocuri, in sud și centru, se va pro
duce ceață, tn București : Vremea va 
fi caldă și predominant frumoasă, cu 
cferul variabil. Condiții reduse de ploaie 
in primele zile. Vintul va sufla slab 
ptnă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre un grad și 4 gra
de, iar cele maxime intre 15 și 18 
grade. /

Datoriile externe puternică frînă
in calea dezvoltării țărilorPublicația O.N.U. „FORUM DU DEVELOPPEMENT" a inserat recent un amplu comentariu asupra dificultăților pe care le intimpină tarile lumii a treia in dezvoltarea economiei lor, atit din cauza crizei datoriei externe, cit și din pricina altor fenomene negative din economia mondială. Redăm extrase mai semnificative din acest co

lumii a treia
căutarea unei identl-

economia mondială. Redăm mentariu :
Anul : 1982. Locul: Mexic,

știre care provoacă neliniște 
cercurile bancare internaționale : 
guvernul mexican, care datorează 
peste 80 de miliarde dolari bănci
lor străine, decretează un moratoriu 
asupra datoriilor externe. Citeva 
zile mai târziu, ta Washington. Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.), 
una dintre cele mai puternice in
stituții financiare, acționează sur
prinzător : acordă un 
Mexicului in valoare de 
arde dolari.

Din februarie și pină 
1982, peso-ul (moneda 
mexicană) s-a devalorizat cu 70 la 
sută. Deprecierea monedei națio
nale este una din cele patru mă
suri „recomandate" de F.M.I. Cele
lalte trei sînt : reducerea cheltuie
lilor publice, eliminarea subvenții
lor și privatizarea întreprinderilor. 
Devalorizarea are drept consecință 
o creștere a costului vieții.

Consecința cea mai gravă a da
toriilor externe constă in obligația 
de a le rambursa in devize conver
tibile. devize de care majoritatea 
țărilor debitoare aproape că 
dispun, fiind forțate astfel să 
lanseze in strategii de substituire a 
importurilor și de expansiune a ex
porturilor.

După pestț șase ani de la morato
riul mexican și aproape de înche
ierea acestui „Deceniu al dezvoltă
rii" nu s-a ajuns incă la un acord 
asupra modalităților de soluționare 
a crizei datoriilor. Experți din Nord 
și din Sud s-au reunit cu diferite 

'ocazii și au avansat diverse solu
ții. Dar întotdeauna au fost abor-

o 
în

împrum ut
4,5 mlli-

In august 
națională

nu 
se

date 
doar

O 
de a 
fost _ .............. ...
aceasta și procesul de~ dezvoltare, 
fiind subliniate dificultățile ce apar in procesul dezvoltării intr-o regi
une împovărată de datorii externe. 
Niciodată dezbaterea asupra inca
pacității Nordului de a satisface 
necesitățile Sudului nu a fost atit 
de vie ca in cursul acestui deceniu 
al dezvoltării. Discuțiile asupra 
datoriei externe, comerțului, mate
riilor prime, acordurilor internațio
nale și economiei mondiale au fost 
marcate de polarizarea divergențe
lor. Unul din rezultatele acestui 
fenomen a fost crearea Comisiei 
Sudului, intr-un efort de a se 
ajunge la „o soluție a Sudului asu
pra problemelor proprii Sudului". 
Comisia și președintele său, Julius 
Nyerere, au decis in 1987 să de
clanșeze un nou proces de mobili
zare a opiniei publice in „favoarea 
dezvoltării și a cooperării Sud — 
Sud".

Pină in prezent, comisia, care 
reunește personalități eminente, 
toate aparținind Sudului, s-a ocu
pat de definirea noțiunii de dez
voltare și de examinarea proble
mei datoriilor externe. Ea încearcă 
să-și creeze propriul teren și, prin 
aceasta, să devină un microcosmos 
al Sudului, Dar, in fapt, te este 
Sudul ? Nu există un Sud mono
litic in procesul de dezvoltare, nu
mitorul său comun a fost sărăcia 
și dependența sa de Nord. Dar Su
dul s-a săturat de sărăcie și de-

și s-a încercat rezolvarea 
a simptomelor acestei crize, 

schimbare notabil#. in modul 
aborda problema datoriilor a 

stabilirea unei legături intre

pendență, tn _____  .
tăți, unei reduceri a sărăciei și unei 
ameliorări a nivelului de viață. 
Comisia Sudului poate oferi un 
cadru in care preocupările colec
tive și indivtduale să fie înțelese 
și examinate.

Problema dezvoltării devine tot 
mal complexă : mediul înconjură
tor continuă să facă obiectul unei 
preocupări majore, la fel ca și criza 
datoriilor externe. Instituții pre
cum Națiunile Unite se găsesc an
gajate direct in rezolvarea proble
melor pe care altădată le consi
derau in afara sferei lor de pre
ocupări.

In cadrul dialogului asupra da
toriei externe, mediului și dezvol
tării, guvernele occidentale nu re
prezintă decit o parte a societății, 
și anume pe cei bogați și puter
nici, astfel incit obiectivele dezvol
tării se lovesc de dificultăți. O ade
vărată colaborare intre Nord și Sud 
și Sud și Sud nu se va putea rea
liza decit atunci cind partenerii vor 
respecta interesele celuilalt. Lumea 
de azi este interdependentă. Dar 
atit timp cit dezvoltarea constituie 
o problemă „de acolo" (din Sud) 
și fără un examen atent al politi
cilor întreprinse de Nord și de Sud 
nici un progres real nu va putea 
fi înfăptuit. Atit timp cit nivelul 
datoriilor externe al lumii a treia 
depășește 1300 miliarde de dolari, 
iar efectul de seră se face din ce 
in ce mai simțit, cit seceta face 
ravagii în anumite regiuni ale lu
mii și foametea persistă nu. avem 
intr-adevăr de ce să fim bucuroși. 
Dezvoltarea nu se poate realiza in 
24 de ore. Ea nu poate fi rezolvată 
prin teorii sau exemple. Nu există 
un răspuns general valabil la toate 
problemele care apar in fiecare zi 
in lume, pe măsură ce situația 
evoluează, pentru că dezvoltarea 
inseamnă schimbare și ca orice 
schimbare generează ostilități, su
ferințe și confuzii.



LA NEGOCIERILE DE LA VIENA
BRUXELLES In sprijinul liberalizării comerțului mondial

al popoarelor europeneVIENA 14 (Agerpres). — Corespondență de la Dumitru Ținu : Negocierile privind adoptarea de noi măsuri de încredere și securitate in Europa, care au început săptămi- na trecută la Viena. cu participarea reprezentanților statelor europene, S.U.A. și Canadei, respectiv a tuturor statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki, se desfășoară așa cum s-a anunțat, paralel cu negocierile asupra forțelor armate convenționale de pe continent, la care participă cele 23 de state membre ale celor două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia. Organizarea unor negocieri concomitente în cele două foruri exprimă relația de interdependență dintre dezarmarea convențională și întărirea încrederii In Europa, orice progres în direcția reducerii forțelor convenționale fiind de contribuie la întărirea după cum, la rîndul său, înainte spre dezvoltarea poate favoriza progresul lor de dezarmare. A fost astfel unanim recunoscută importanta unei abordări globale a problemelor dezarmării și încrederii, pornind de la realitatea că scopul final este de a conveni și de a pune in practică măsuri eficiente, care să ducă la mai multă securitate. încredere și cooperare. într-o Europă în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, lă adăpost de orice amenințare la adresa independentei și suveranității sale.Acționind în spiritul poziției de principiu noastre, Nicolae reuniunea miniștrilor afacerilor externe, delegația română a expus o serie de considerente asupra aspectelor concrete aflate în dezbatere, în concepția României, obiectivul actualelor negocieri trebuie să-1 reprezinte dezvoltarea încrederii dintre state printr-o mai măre cunoaștere și previzlbilitate in domeniul militar și. totodată, prin trecerea la o nouă etapă, respectiv la limitarea efectivă a condițiilor obiective care ar permite declanșarea unui atac armat în Europa. în acest sens, se au in vedere, pe de o parte, ase-i menea măsuri cum ar fi : sporirea schimbului de informații militare, notificarea activităților militare șl acceptarea de observatori la praguri mai reduse ale amplorii acestora etc. România propune o serie de măsuri de limitare a înseși activită-

natură să Încrederii, orice pas încrederii negocieri-

și -propunerilor țării ale președintelui Ceaușescu, prezentate la

ților militare : limitarea Ia parametri mai mici a activităților militare, limitarea amplorii, numărului, duratei și frecvenței unor asemenea activități, crearea unor coridoare și zone de securitate de-a lungul frontierelor dintre state, renunțarea la manevre multinaționale de-a lungul frontierelor — crearea la linia de demarcație dintre țările membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia a unui culoar fără arme nucleare, chimice sau alte arme de distrugere în masă ș.a.De o deosebită importantă ar fi, de asemenea, în opinia țârii noastre, adoptarea unor măsuri de natură să prevină escaladarea confruntării militare în Europa. între care : nedislocarea de noi trupe și neamplasarea de noi baze militare pe teritoriul altor state, precum și încetarea dezvoltării și modernizării celor existente, înghețarea cheltuielilor militare la nivelul actual si începerea de negocieri pentru reducerea lor ulterioară.Măsurile de întărire a încrederii și securității în Europa nu pot face, firește, abstracție de faptul că pe continentul nostru există arme și instalații nucleare. In lumina acestei realități. România a supus atenției o serie de măsuri pentru prevenirea unor accidente nucleare : interzicerea manevrelor și mișcărilor de nave și aeronave care transportă arme nucleare de-a lungul frontierelor terestre și maritime ale altor state, abținerea de la organizarea de activități militare în apropierea instalațiilor nucleare pașnice, in primul rind a centralelor atomo- electrice. Țara noastră a reafirmat, totodată, necesitatea încurajării și sprijinirii creării de zone libere de arme nucleare și chimice în Balcani. în centrul și nordul Europei, în alte regiuni ale continentului.O altă categorie de propuneri prezentate de țara noastră se referă la adoptarea de măsuri pentru dezvoltarea contactelor și cooperării dintre state in probleme militare : consultări periodice, crearea unui sistem de legături telefonice pentru consultări între șefii de stat și de guvern etc. România se pronunță, așa cum s-a reafirmat și cu acest prilej, pentru lărgirea dialogului politic între statele1 din cele două alianțe militare, în vederea creării condițiilor pentru trecerea treptată la desființarea simultană a Tratatului de la Varșovia și a N.A.T.O.
Pentru eliminarea armelor nucleare

internaționale de pace ia Orientul Mijlociu
Proiect al unor țări socialiste, între care și România, 

inclus pe ordinea de zi a Conferinței Uniunii InterparlamentareBUDAPESTA 14 (Agerpres). — Participanții la cea de-a 81-a Conferință a Uniunii Interparlamentare au hotărit includerea pe ordinea de zi a conferinței a proiectului prezentat de unele țări socialiste, prinși România, „Privind con- parlamentelor la organiza- conf erințe internaționale de Orientul Mijlociu". Parla- români prezenți la canfe- expus punctul de vedere al dezbaterile asupra
tre care tribuția rea unei pace în men tarii rință au țării noastre în acestui subiect.De asemenea.
NAȚIUNILE

a fast prezentată

poziția României la dezbaterile privind protecția drepturilor copiilor, relevindu-se că în țara noastră grija pentru capii a fost ridicata la rang de politică de stat, ea reprezentind o preocupare fundamentală a întregii societăți. S-a subliniat că marile transformări care au avut loc în România, în special in ultimii ani. au dus la crearea condițiilor care asigură pentru tînăra generație cele mai bune condiții de viață, de învățătură și educație, de dezvoltare multilaterală și afirmare deplină a personalității capiilor.
UNITE

Raport asupra situației din teritoriile arabe ocupateNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). —, Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, întrunit pentru adoptarea programului de lucru pe anul in curs, a audiat un raport al președintelui său, Absa Claude Diallo (Senegal), asupra situației din teritoriile arabe ocupate.

Raportul constată că, de la începutul revoltei din teritoriile ocupate, forțele israeliene au ucis 502 palestinieni, iar mii de alți palestinieni au fost răniți, schingiuiți, încarcerați. Represiunile israeliene contra demonstrațiilor palestiniene sînt „pe zi ce trece mai dure", atrage atenția raportul.

Romănia la salonul 
internațional 

„Expo-Printemps“ 
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

In capitala Belgiei — Bruxelles 
— s-a deschis Salonul interna
țional comercial „Expo-Prin- 
temps", la care țara noastră 
participă cu un stand cuprin- 
zind produse din domeniile in
dustriei ușoare, materialelor de 
construcție, chimiei, industriei > 
electrotehnice.

Standul României se bucură 
de interes din partea oamenilor 
de afaceri — reprezentanți ai 
unor firme belgiene, olandeze și 
luxemburgheze — precum și a 
publicului.

Cu prilejul participării țării 
noastre la manifestarea expozi- 
țională de la Bruxelles au fost 
organizate întâlniri cu personali
tăți ale vieții economice, poli
tice și culturale, cu reprezen
tanți ai mijloacelor de informa
re in masă, cărora le-au fost 
prezentate realizările și per
spectivele economiei românești.

GENEVA 14 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului U.N.C.T.A-D. In cadrul dezbaterilor privind negocierile comerciale multilaterale desfășurate sub egida G.A.T.T. — „runda Uruguay" — reprezentantul țării noastre a subliniat că acestea trebuie să contribuie la o liberalizare sporita a comerțului mondial, la întărirea rolului G.A.T.T. și la îmbunătățirea sistemului comercial internațional. „Runda Uruguay" trebuie să conducă la instaurarea unui nou sistem

comercial internațional, care să contribuie la dezvoltarea economică a tuturor țărilor, la reducerea și eliminarea decalajelor profunde dintre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate. Acest sistem, bazat pe aplicarea necondiționată a clauzei națiunii^ celei mai favorizate, a pi n- ciipiiului nediscriminării și tratan„ T- tului special, mai favorabil pentru țările în curs de dezvoltare, este chemat să asigure un comerț international liber, fără restricții si îngrădiri artificiale.
Noua rundă de convorbiri americano-elene 

în problema bazelor militareWASHINGTON 14 (Agerpres). — La Washington a început o nouă rundă de negocieri americano-elene asupra viitorului bazelor militare ale S.U.A. aflate pe teritoriul Greciei. Este cea de-a treia serie de convorbiri dintre cele două părți după expirarea, la 20 decembrie
1988, a acordului ce reglementează statutul acestor baze. In virtutea acestuia, in lipsa unei noi înțelegeri, bazele americane de pe teritoriul elen ar trebui să fie desființate în termen de 17 luni de la lui. Actuala rundă este să dureze o săptămină. expirarea prevăzută

Confruntări militare la BeirutBEIRUT 14 (Agerpres). — O escaladare a încordării s-a produs marți la Beirut, o dată cu izbucnirea unor puternice dueluri de artilerie între unități ale armatei și miliții libaneze, la linia de demarcație dintre estul și vestul orașului, ciate drept cele miri, care s-au Acestea sint apre- mai puternice cioc- produs la linia de

demarcație în ultimii doi ani. Părțile implicate în ciocniri au bombardat cu artileria cartiere de locuințe din cele două sectoare ale Beirutului, portul și aeroportul din capitala libaneză. Surse ale politiei si spitalelor au afirmat că 18 persoane au fost ucise și. 60 au fost rănite in timpul schimburilor de focuri de marți dimineața.

LONDRA 14 (Agerpres). — Necesitatea ca Marea Britanie să lichideze propriile arme nucleare și să le elimine pe cele americane de pe teritoriul britanic este relevată de declarația „Dezarmarea : apel către laburiști și sindicate1*, semnată de membri ai parlamentului din partea Partidului Laburist și reprezentanți ai mișcării pentru dezarmarea nucleară. Considerăm că armele nucleare nu-i pot apăra pe britanici — se arată în document. Ne reafirmăm atașamentul față de politica laburistă de dezarmare nucleară uni- ■ laterală a Marii Britanii, pentru sprijinirea inițiativelor și negocierilor vizînd crearea în Europa a unui sistem de securitate colectivă.

MADRID 14 (AgerpresK — Necesitatea încetării imediate a experiențelor nucleare a fost subliniată de Bernard Lown, copreședintele mișcării internaționale „Medicii lumii pentru preintîmpinarea unui război nuclear", aflat în Spania pentru a participa la o conferință a medicilor. Armele nucleare si omenirea nu mai pot coexista pe planeta noastră, a spus el. Lown a arătat că anul acesta pentru cursa înarmărilor se cheltuiesc în fiecare secundă 30 000 dolari, în timp ce în țările în curs de dezvoltare la fiecare două secunde moare un copil. Mijloacele eliberate prin dezarmare pot fi orientate în direcția satisfacerii nevoilor sociale, a adăugat el.
Rachete la un pas de explozie...BONN 14 (Agerpres). — în apropiere de localitatea vest-germană Wilrzburg s-a produs o coliziune între un transportor încărcat cu rachete gata de luptă ale forțelor armate ale S.U.A. din R.F.G. și un camion. Potrivit agenției D.P.A., timp de mai multe ore a existat

pericolul ca rachetele să explodeze. Traficul pe șoseaua unde s-a produs accidentul a fost suspendat temporar, ca și cel de pe calea ferată aflată în apropiere. Șoferul camionului a încetat din viață, iar trei militari ai S.U.A. au fost răniți.

„Capitalismul n-a făcut niciodată 
concesii fără să ceară ceva în schimb"

Reacții la propunerile S.U.A. privind problema datoriilor externe 
ale țărilor in curs de dezvoltarePIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — Conducători ai unor organizații sindicale din Panama au respins inițiativa ministrului american al finanțelor privind datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare. „Planul Brady" echivalează cu o acțiune deghizata a băncilor internaționale prin care i se încearcă menținerea mecanismelor lor de, cîștig — a declarat coordonatorul Consiliului Național al Oamenilor Muncii Organizați (C.O.N.A.T.O.), Ruben Caceres. Capitalismul — a subliniat liderul sindical — nu a făcut niciodată concesii economice fără să ceară ceva în schimb.In opinia secretarului Federației Naționale a Muncitorilor, Alvaro Munoz, această strategie nu rezolvă problema datoriei externe și nici nu

întrunirea Consiliului 
Național al P.C. din India 

Rajeslvwara Rao — reales 
în funcția de secretar general 

al partiduluiNEW DELHI 14 (Agerpres). — întrunit la Calcutta, Consiliul Național al P.C. din India, constituit la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, încheiat duminică, a procedat* la alegerea organelor de conducere. Rajeshwara Rao a fost reales în funcția de secretar general al P.C. din India, iar îndrăgit Gupta va deține în continuare postul de secretar general adjunct. A fost ales, de a- semenea, Secretariatul Central al partidului — relatează agenția China Nouă.

„O gravă amenințare la adresa 
în Peninsula coreeană"

pacn

Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei 
din R. P. D. Coreeană denunță manevrele militare 

americano—sud-coreenePHENIAN 14 (Agerpres). — Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană a dat publicității o declarație în care denunță, în numele întregului popor coreean, organizarea manevrelor militare americano—sud-coreene numite codificat „Team Spirit ’89" — transmite agenția A.C.T.C. Exercițiile de război care au început marți pe teritoriul Coreei de Sud se desfășoară în pofida cererilor din interior

și exterior de a se renunța la ele, constituind o gravă amenințare la adresa păcii în Peninsula coreeană și a reunificării pașnice a patriei — se arată în document. Subliniind că. datorită eforturilor părții R.P.D. Coreene, dialogul pe mai multe planuri dintre Nord și Sud a fost deschis^ declarația relevă că manevrele „Team Spirit ’89“ subminează această atmosferă.
satisface așteptările latitno-america- nMor. Pentru a fi soluționată problema datoriei externe este necesară o nouă ordine economică internațională — a spus el, relatează agenția I.P.S.TOKIO 14 (Agerpres). — In conformitate cu prevederile „planului Brady" vizînd datoriile externe ale „lumii a treia". Japonia și S.U.A. au convenit în principiu asupra înființării, în cadrul fond special pentru reducerea verii datoriilor țărilor în curs dezvoltare, a declarat ministrul junct al finanțelor al Japoniei, yoo Gyohten. El a precizat însă că nu există deocamdată nici un acord în ce privește mărimea contribuției celor două țări.

F.M.I., a unui po- de ad- To-

Uriașele cheltuieli militare Urinează dezvoltarea 
economico-socială a popoarelor

• în timp ce instruirea unui soldat costă 16 000 de dolari, 
pregătirea unui elev — doar 250 de dolari ® Peste 50 mi
liarde de dolari sînt alocați anual pentru cerceîare-dezvoltare 
în scopuri militare și numai IO miliarde pentru cercetare 

în domeniul medicalBELGRAD 14 (Agerpres). — Re- ferindu-se, într-un comentariu, la situația actuală a înarmărilor pe plan mondial, agenția Taniug arată că, în prezent, există un soldat, la 250 de oameni, dar numai un medic la 2 500 persoane. Instruirea anuală a unui soldat costă în medie 16 000 dolari, în timp ce pregătirea școlară a unui elev — numai 250 dolari.Și alte discrepante intre cheltuielile pentru înarmare și cele de ordin social sînt la fel de revelatoare. A-
(din actualitatea politică)

AUSTRIA

in contextul
Evaluări postelectorale 

unor așteptate clarificări

proximativ 60 la sută din fondurile bugetare pentru cercetări științifice din lume sint dirijate spre punerea în aplicare a programe militare. Peste o jXfflRtate de milion de oameni de știință erau angrenați în programe militare spre sfirșitul deceniului trecut. De asemenea, peste 50 miliarde dolari sînt cheltuițl anual in scopuri de cercetare în domeniul militar, față de numai 10 miliarde în domeniul medical. în afară de aceasta, industria militară utilizează în prezent peste 70 milioane de muncitori.în același timp, foametea afectează 500 milioane de persoane, din care marea majoritate se află în țările în curs de dezvoltare, iar 40 milioane de oameni, din care 50 la sută sînt copii, mor de foame în fiecare an.
parțiale desfășurate du- martie în trei din cele

GEIUTIILE DE PRESA
rfinitlvă în cursul viitoarei convenții naționale' a P.M.D.B.. programată să aibă loc în aprilie sau mai * anul curent. i

PRIMIRE. Zhao Ziyang. secretar general al C.C. al P.C. Chinez, l-a primit, la Beijing, pe Hă Dam, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. S-a procedat la o informare reciprocă asupra evoluției construcției socialiste în cele două țări, a activității desfășurate în această direcție de partidele respective.ÎNTREVEDERE. Președintele Irakului, Saddam Hussein. l-a primit pe vicepremierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Tiap Jiyun, aflat la Bagdad. In timpul întrevederii, oaspetele chinez a in- minat șefului statului irakian o scrisoare din partea președintelui R.P. Chineze. Yang Shangkun. Totodată. au fost examinate probleme privind relațiile bilaterale si situația din regiune. Părțile au exprimat dorința dezvoltării raporturilor dintre cele două țări.

conlucrare dintre organizația pana- fricană și Liga Arabă intr-o serie de probleme internaționale de interes comun. El a subliniat faptul că obstacolele și dificultățile care au existat altădată în relațiile dintre țările celor două organisme au fost eliminate prin crearea unui cadru adecvat de dezbatere bilaterală, precum și pe prietenie dintre cele africane. baza relațiilor de statele arabe șiîntr-o cuvîntare

PARLAMENTUL ELEN a respins moțiunea de cenzură prezentată de Partidul Noua Democrație, de opoziție. împotriva guvernului ' condus de Mișcarea Socialistă Panelenă a lui Andreas Papândreu.

NEGOCIERI. _rostită în parlament, primul-minis- tru sudanez. Sadiq El Mahdi, a a- nunțat că în prezent se desfășoară negocieri directe între guvern și Mișcarea Populară de Eliberare a Sudanului în vederea convocării unei conferințe constituționale. în ce privește viitorul cabinet, premierul sudanez a arătat că el va fl creat în curînd din reprezentanți ai partidelor politice în concordanță cu numărul de locuri pe care le dețin în parlament.
PROTEST. Peste au luat parte de protest la împotriva ln- Partidului Național Demo- (de extremă

MARȘ DE5 000 de persoane luni la un marș Frankfurt pe Main trării crat (de extremă dreapta) în parlamentul municipal. Ca urmare a alegerilor desfășurate duminică și a acumulării a 6,6 la sută din ' 7 ’

UN ACORD DE COOPERARE între R.S. Cehoslovacă și R.P. Chineză a fost semnat la Praga. pentru perioada 1989—1990, Documentul stipulează modalitățile de intensificare a colaborării dintre cele două țări pe plan tehnico-științific în domeniile educației, culturii, ocrotirii sănătății.
locuriI sufragii, partidul a obținut în parlamentul municipal.INTR-O DECLARAȚIEI publicației tunisiene „ElI rouk", secretarul general al nizației Unității Africane,| Oumarou. a scos în evidentă buna
făcută Chou- Orga- , Ide

CONVENȚIE. în cursul lucrărilor convenției naționale a Partidului Mișcarea Democratică Braziliană (P.M.D.B.). delegații l-au ales pe guvernatorul statului Bahia, Wâl- dir Pires, precandidat al acestei formațiuni politice la funcția supremă în stat in alegerile prezidențiale de la 15 noiembrie din țară. Candidatura urmează să fie supusă dezbaterii și aprobării în formă de-

„MIR". La bordul complexului orbital „MIR“ continuă activitatea celor trei cosmonauti — Alexandr Volkov. Serghei Krikalev și Valeri Poliakov. informează agenția T.A.S.S. Un Ioc important în activitatea echipajului îl ocupă cercetările astrofizice cu folosirea aparaturii științifice a modulului specializat „Quant". Totodată, cosmo- nautii au încheiat încă un ciclu de experiențe cu ajutorul telescopului cu raze ultraviolete „Glazar**. Continuă, de asemenea, experiențele din cadrul programului „Rontgen".„DISCOVERY". Fluctuațiile de presiune înregistrate în unul din cele patru rezervoare cu hidrogen, aflate la bordul navetei spațiale americane „Discovery", i-au determinat pe astronaut! să deconecteze în vederea economisirii energiei electrice o serie de sisteme ale navei, inclusiv cîteva computere intrucît hidrogenul alimentează bateriile energetice ale navetei. După cum au declarat reprezentanții oficiali ai N.A.S.A., nu există pericol pentru viața astronau- ților. Echipajul va încerca să localizeze și să remedieze defecțiunea în zbor. In cazul in care acest lucru nu se va reuși, durata zborului va putea fi redusă de la 5 la 4 zile.EXPLOZIE. La o mină de potasiu din localitatea Merkers, districtul Bad Salzungen din R.D. Germană, a avut loc o puternică explozie care a declanșat o surpare de roci, provocînd o amplă mișcare telurică, de 5,5 grade pe scara Richter. După cum transmite agenția A.D.N., în localitățile din districtul amintit s-au înregistrat răniți și au fost avariate unele clădiri. De asemenea, unele străzi au fost blocate de dărimă- turi. A fost instituită o comisie care cercetează împrejurările care s-a produs explozia.
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Alegerile minică 12 nouă landuri ale Austriei, alegeri considerate o consultare de rutină, s-au dovedit a fi un adevărat „cutremur politic", după aprecierea ziarului „Neue Kronen Zeitung". în toate cele trei regiuni — Carintia, Salzburg și Tirol — principalele două partide politice, socialist și populist, au suferit serioase pierderi, dintre cele mai severe din întreaga perioadă postbelică. în timp ce partidul socialist a pierdut majoritatea absolută în regiunea meridională a Carintiei, partidul populist a suferit o dublă înfrîngere — și la Salzburg, unde a pierdut majoritatea absolută, și. mai ales. în fieful său tradițional, în Tirol. „Peisajul politic s-a schimbat" — subliniază in titlul comentariului său influentul cotidian „Die Presse".Principalul cîștigător pe seama degringoladei celor două mari partide componente ale coaliției guvernamentale austriece este partidul de dreapta! național liberal, care a obținut mai mult decît o dublare a numărului locurilor în parlamentele locale din Carintia și Tirol, amelio- rindu-și, totodată, pozițiile la Salzburg. Pentru moment, cea mai spectaculoasă consecință a rezultatelor de la urne o constituie demisia șefului organizației de la Salzburg a partidului populist, ceea ce, după opinia analiștilor de la Viena, nu va putea să nu zdruncine structura de rezistență a partidului in ansamblu. Partidul național liberal, care acum are un cuvint greu de spus, a cerut, pe de altă parte, să se evite ca șeful guvernului local din Carintia să mai fie un socialist, lăsin- du-șe deschisă posibilitatea unei coaliții populist-liberale pe plan regional.Ceea ce a surprins la Viena au fost nu pierderile de voturi in sine suferite de partidele coaliției guvernamentale, ci severitatea înfrînge- rii. Iar dacă președintele partidului populist, Alois Mock, a încercat, în primele declarații, să minimalizeze amploarea eșecului suferit de propriul partid, insistînd că rezultatele

reflectă doar opinia la nivel regional și nu exprimă starea de spirit a opiniei publice față de partid în întregul său, liderul partidului socialist, cancelarul Franz Vranitzky, nu s-a sfiit să declare deschis : „Acum avem o singură șansă — să facem o politică curată". Cuvinte reproduse în manșeta primei pagini a ziarului „Kurier", readucînd în atenție dosarele interminabilului șir de scandaluri în care au fost implicate personalități de seamă aparți- nînd partidelor de coaliție.Cel mai „murdar“ dintre acestea, la care însuși Vranitzky se referă atunci cînd face apei la o politică de acum înainte „curată", este scandalul în jurul afacerii „Lukona", după numele vasului scufundat în
Corespondență din Viena

condiții misterioase în urmă cu un deceniu în Oceanul Indian, încasin- du-se, la vremea respectivă, o sumă exorbitantă ca primă de asigurare pentru presupusa instalație de tritu- rare a minereului de uraniu — instalație ultramodernă, extrem de’ • costisitoare, ce s-ar fi aflat la bord.Șase persoane și-au pierdut viața în acest accident. Recent, o parlamentară, însărcinată lumină în cazul „Lukona", văluit că îhsuși ministrul (un socialist) este cel care a dat ordin procuraturii să-i permită antreprenorului acestui transport să părăsească Austria, pierzîndu-i-se apoi urma. Iar dosarul a început să crească rapid. Au urmat demisii în șir — fostul președinte al parlamentului. miniștri, alte personalități ale vieții politice, firele acestei afaceri ..curat murdare", cum ar spune un personaj caragialesc. pierzîndu-se într-o țesătură de interese ce pare fără sfirșit. Să adăugăm la toate acestea scandalul generat de ceea ce s-a numit în presă ..violarea principiului neutralității Austriei", intr-o controversată afacere de vinzări de arme. Iar ceea ce îndeosebi se reproșează

comisie să facă a dez- justiției

populiștilor este că nu au cerut partenerilor de coaliție clarificările necesare.Pe fundalul acestor dezvăluiri jenante, generatoare de profunde nemulțumiri in rîndul opiniei publice, verdictul din ceile trei regiuni este apreciat unanim de presa austriacă drept un serios semnal de alarmă. Ca întotdeauna în situații similare, forțele de dreapta nu au pierdut ocazia să speculeze nemulțumirea Electoratului. „Rebeliunea alegătorilor împotriva celor două partide ale coaliției guvernamentale este aceea care explică, in primul rind, avansul înregistrat de partidul liberal" — scrie ziarul „Arbeiter Zeitung", care admite insă că acesta „a cochetat, fără îndoială, și cu sentimentele neonaziste ale unora din partizanii săi".Problematica economică, multiplele semne de întrebare pe care le ridică dezbaterea asupra deciziei în ce privește mult disputata aderare la Piața comună au avut, la rindul lor, o anumită influență asupra atitudinii alegătorilor. Austria se află in situația cind nu mai poate amina răspunsul in privința aderării la C.E.E., avînd în vedere apropierea momentului creării Pieței comune unice vest-europene. Temerile opiniei publice sint mari și numeroase. Ele sînt legate de consecințele renunțării la actuala legislație, sever protecționistă în rile austriece, forța de muncă, va presupune o necruțătoare ale cu inevitabile implicații economico- sociale.în lumina acestor realități, alegerile din cele trei regiuni austriece pot fi apreciate ca un test pentru starea de spirit la nivel național. Un electorat caracterizat în întreaga perioadă postbelică de un accentuat tradiționalism și imobilism incepe să se miște. în ce direcție va evolua pină la alegerile generale programate pentru toamna anului viitor rămîne principala preocupare a partidelor politice.

ce privește mărfu- piața capitalurilor, Intrarea în C.E.E. adaptare la legile liberei concurențe,

Dumitru ȚINU

Conferință în problemele mediului înconjurătorMOSCOVA 14 (Agerpres). — N. Chilie transmite : La Moscova se desfășoară lucrările unei conferințe internaționale pentru schimbul de informații privind mediul înconjurător, la care iau parte oameni de știință, activiști pe tărîm politic și obștesc. specialiști în domeniul informației. precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale gu

vernamentale și ne,guvernamentale.Participanții examinează diferite aspecte legate de dezvoltarea unui sistem de informații ecologice la nivel național și internațional, in scopul promovării ideii securității ecologice globale si al sprijinirii procesului de adoptare a unor decizii optime în domeniul ocrotirii mediului înconjurător.
Alegerile municipale din Franța

Rezultatele primului tur de scrutinPARIS 14 (Agerpres). — Ministerul francez de Interne a anunțat rezultatele definitive ale primului tur de . scrutin al alegerilor municipale desfășurate, duminică. în Franța.Potrivit comunicatului ministerului, citat de agenția Efe, partidelor de centru-dreapta le-au revenit 50,34 la sută din voturile exprimate, iar for-

țelor stfngii 48,02 la sută. Restul voturilor au fost obținute de formațiuni politice nesemnificative.Neparticiparea la vot a fost de 27.18 la sută — cea mai ridicată din perioada postbelică, precizează comunicatul.Următorul tur de scrutin se va desfășura la 19 martie.
Sistemul monetar vest-european in dezbaterile „celor 12“BRUXELLES 14 (Agerpres). — La Bruxelles s-a desfășurat o reuniune a miniștrilor economiei și finanțelor dîn țările membre ale C.E.E.. consacrată analizării Sistemului Monetar (vest-) European, instituit cu zece ani în urmă, combaterii practicilor economice frauduloase din cadrul

Pieței comune, altor probleme cu care se confruntă „cei 12". (Frauda pe ansamblul C.E.E. se ridică anual la circa cinci miliarde dolari). De asemenea, miniștrii au dezbătut un raport cu privire la evoluția producției, a prețurilor și deficitelor comerciale în următorii trei ani.
SITUAȚIA SE MENȚINE ÎNCORDATĂ ÎN SALVADORSAN SALVADOR 14 (Agerpres). — La mai puțin de o săptămină pină la alegerile prezidențiale, situația din Salvador continuă să ră- mină încordată, semnalîndu-se nai ciocniri intre forțele democratice insurecționale grupate in Frontul Farabundo .Marti pentru Eliberare Națională (F.MI.L.N.) și trupele trimise împotriva lor — relatează a- genția Prensa Latina, citind surse locale. Postul de radio „Venceremos" al F.M.L.N. menționează că este

vorba despre o nouă ofensivă declanșată de forțele democratice insurecționale pe direcțiile centru, nordul și estul țării, în cursul căreia. numai în ultima săptămină, au fost scoși din luptă 173 de militari.F.M.L.N. a anunțat că va boicota alegerile prezidențiale de duminică din Salvador, apreciind că întrunite toate condițiile participarea în mod egal a forțelor politice naționale.
nu sînt pentru tuturor

„Șansa"de a primi... doar sfaturi
„British Broadcasting Company", 

mai cunoscută sub inițialele B.B.C., 
a avut recent inițiativa creării, pe 
o durată limitată de timp (numai 
5 zile), a unui „serviciu de cari
tate" radiofonic. Mai exact, com
pania britanică a organizat un pro
gram radio destinat celor confrun
tați cu diferite dificultăți materiale 
— sărăcia, șomajul, datoriile, lipsa 
unei locuințe adecvate etc. Un nu
măr de experți financiari au fost 
mobilizați in acest scop in studiou
rile B.B.C. de la Londra, recepțio- 
nind in răstimpul celor citeva zile 
apelurile telefonice a peste 5 000 de 
oameni.

De la început a atras atenția 
faptul că cel mai numeros grup de 
solicitanți se înregistra in rîndul 
celor aflați între 25 și 30 de ani, 
deci tocmai cei ale căror perspec
tive de ascensiune socială si pro
fesională ar fi trebuit, in mod nor
mal, să se situeze la cote maxime. 
Presa engleză, care a comentat pe 
larg această „experiență", a eviden
țiat și faptul că peste două sute 
dintre cei care au apelat la ser
viciile respectivului program aveau 
mai puțin de 18 ani, mesajul unora 
din ei fiind chiar „distorsionat" din 
cauza plînsului. Era pentru prima 
oară, au precizat acești solicitanți, 
cînd vorbeau cuiva despre necazu
rile materiale ale părinților lor. 
Printre ei s-a aflat și o fetiță din 
cursul primar, neliniștită și dornică 
să afle, după cum arată cotidianul 
„Timds", cui și. in ce condiții se 
acordă... credite, problemă despre 
care, cu siguranță, auzise vorbin- 
du-se in casa părinților săi. Insă, lă 
fel ca micuța școlăriță, au procedat 
și oameni in virstă de peste 70 de demnitate, civilizată, 
ani, pensionari înspăimântați că nu 
mai pot face față nevoilor cotidie-

ne. Printre cazurile șocante, înre
gistrate in zilele „ajutorului radio
fonic", a fost și cel al unei femei 
amenințate cu închisoarea pentru 
neplata unei datorii de 400 lire, caz 
in care cei doi copii ai (ăi urmau 
să ajungă pe drumuri. Tuturor 
acestora, cei aproape 80 de experți 
financiari ai postului de radio le-au 
oferit cu generozitate... sfaturi, cum 
ar fi, de pildă, recomandarea fă
cută unui bărbat in virstă de 25 ani, 
disperat că nu își poate achita da
toria de 1500 de lire, fată de o 
bancă, de a căuta pe viitor să nu 
se mai înfunde in datorii...

Inițiatorii acestui serviciu radio
fonic de caritate — sfaturile' date 
au fost intr-adevăr gratuite — au 
lăsat să se înțeleagă că, in cazul 
cind vor urma povețele primite, 
miile de oameni care au telefonat 
experților ar putea să-și lichideze 
datoriile, grijile, in ultimă instanță 
sărăcia și, astfel, să se împărtă
șească, cit de cit, din abundența 
celor puțini aflați in virful ierar
hiei sociale. tn afară de sfaturi, 
toți cei ce au telefonat nu s-au ales 
cu nimic. E greu de crezut că 
„șansa" de care s-au bucurat f-a 
ajutat cu ceva. Mult mai simplu, 
mai practic și mai uman ar fi fost, 
desigur, dacă in locul sfaturilor, 
chiar și bine intenționate (in fond, 
cum sună dictonul, și... iadul este 
pavat cu bune intenții) li s-ar fi 
oferit celor in cauză locuri de 
muncă, locuințe ș.a., creindu-U-se, 
cu alte cuvinte, condițiile elemen
tare ale unei reale securități soci
ale. Pentru că numai cu sfaturi nu 
se poate asigura o viață trăită in
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