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In swritul sarcinilor salftiate de secretarul general al partidului
BACĂU : Livrări
suplimentare la export

al legii
La recenta consfătuire de lucru pe
probleme economice de la C.C. al
P.C.R.. care a prilejuit dezbaterea
problemelor esențiale. de mare
actualitate ale
înfăptuirii pro
gramului
de dezvoltare economico-socială
a
tării.
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat:
„Se impune să aplicăm ferm
principiile autoconducerii si autogestiunii. să facem ca prevederile
legale pe care le avem privind răs
punderea întreprinderilor, centrale
lor, a fiecărei unități economice
pentru Întreaga activitate să‘funcțio
neze in mod corespunzător". Din
nou, revenind asupra acestui aspect
la ședința din 17 martie a.c. a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. secretarul general al parti
dului a cerut să se acționeze cu
toată hotărirea pentru aplicarea
fermă a prevederilor legii, a auto
conducerii. autogestiunii si autofi
nanțării. a prevederilor mecanismu
lui economico-financiar pentru lichi
darea produselor nerentabile, a ori
căror forme de
risipă si proastă
gospodărire a fondurilor materiale
și bănești încredințate întreprinde
rilor. Tocmai avînd în vedere activi
tatea nesatisfăcătoare desfășurată
anul trecut in domeniul financiar
bancar, la Comitetul Politic Execu
tiv s-a adus o critică aspră organe
lor financiare și bancare, apreciindu-se ca necorespunzătoare activita
tea unor cadre de răspundere din
acest sector, care se fac vinovate de
grave încălcări ale prevederilor
legale în ce privește acordarea de
credite, lichidarea pierderilor din
activitatea unor unități economice și
de neindeplinirea atribuțiilor și răs
punderilor ce le reveneau in buna
organizare și desfășurare a activită
ții economico-financiare. in asigu
rarea rentabilității și eficienței tu
turor Întreprinderilor. Așadar. în
făptuirea autoconducerii și autoges
tiunii impune o fermă angajare
muncitorească și respectul deplin al
legii.
în tara noastră, pe baza concep
tului realist : „Societatea socialistă
nu se poate construi fără disciplină,
fără ordine, in toate sectoarele !"
— elaborat de secretarul general al
partidului — a fost creat un ansam
blu de norme juridice în care sînt
transpuse pe plan legislativ cerințele
și exigentele legilor si categoriilor
economice, potrivit particularităților
de manifestare a acestora in com
plexul economic national. în această
activitate s-au formulat soluții spe
cifice. s-a evidențiat problematica
juridică a economiei cu multiplele
sale implicații teoretice si. practice.
Astfel, s-a afirmat, cu forța unei
cerințe obiective, imperativul expri
mării juridice a procesului condu
cerii. organizării si dezvoltării eco-

nomiei. în această privință, se cuvin
relevate rolul activ al dreptului so
cialist român, transformarea, norme
lor sale in mijloace de promovare,
într-o concepție unitară, a tuturor
aspectelor dezvoltării economice ar
monioase. echilibrate.
Bunăoară, creșterea rolului colec
tivelor de oameni ai muncii în admi
nistrarea si buna gospodărire a în
treprinderilor si-a dobîndit expresia
juridică în Legea nr. 5/1978 cu privire
la organizarea si conducerea unită
ților socialiste de stat, precum si la
functionarea acestora ne baza auto
conducerii muncitorești si autogesti
unii economico-financiare. precum și
în alte reglementări normative ulte
rioare. De fapt, ansamblul actelor
normative adoptate, corespunzător
principiilor mecanismului economi
co-financiar, care, ca urmare a ori
entărilor Congresului al IX-lea al
partidului și perfecționărilor aduse
permanent, asigură integrarea unită
ților economice în complexul economic
național. In acest context, legislația
devine un mijloc concret de tradu
cere în practică a cerințelor generale
ale dezvoltării economiei naționale in
activitatea fiecărei unităti economice.
Totodată, prin principiile si institu
țiile juridice este stimulată va
lorificarea la maximum a re
surselor interne ale întreprinderi

lor. a energiilor creatoare ale oame
nilor muncii. De asemenea, regle
mentarea juridică cuprinde si im
plică. din ce in ce mai mult, struc
tura internă a întreprinderii pentru
exercitarea drepturilor, precum și
realizarea obligațiilor ce-i revin
acesteia ca verigă de bază a econo
miei naționale. Antrenarea unităților
economice in realizarea obiectivelor
generale ale dezvoltării economice,
precum si a personalului muncitor
în îndeplinirea obligațiilor întreprin
derii se întemeiază pe promovarea
intereselor generale ca bază reală a
satisfacerii intereselor colective si
personale. Pentru armonizarea tutu
ror intereselor in acord cu interesele
generale dobindesc o semnificație
deosebită normele care reglemen
tează funcționalitatea pirghiilor eco
nomice (preturi si tarife, sistemul
de cointeresare materială, creditul
ș.a).
Exprimînd unitatea dintre intere
sele generale si interesele de grup
(colective) și personale, in legislație
se evidențiază, așadar, tot mai mult,
principii si instituții juridice prin
care se afirmă rolul sporit al colec
tivelor de oameni ai muncii in des
fășurarea activității economice, în
gestionarea patrimoniului socialist.

Situînd pe primul plan al activi
tății sale economice realizarea și li
vrarea in avans a producției des
tinate exportului, colectivul Combi
natului chimic din Bacău a expe
diat unor parteneri de peste hotare,
în plus față de obligațiile contrac
tuale asumate pentru perioada
parcursă din acest an. produse a
căror valoare totală depășește 16
milioane lei. De notat că toa
te contractele încheiate pentru
primul trimestru au fost onorate la
termenele stabilite, iar multe din
tre ele chiar în avans. Acest succes
este urmarea firească a măsurilor
întreprinse pentru perfecționarea
organizării și modernizarea produc
ției. realizarea unor produse de
inaltă calitate și competitivitate, adaptarea nomenclatorului de fabri
cație la cerințele partenerilor de
peste hotare. (Gheorghe Baltă).

Colectivul întreprinderii de
utilaj chimic si forjă din Rîmnicu Vilcea a finalizat în ultima
perioadă de timp o serie de uti
laje și echipamente tehnologice
de o mare complexitate tehnică.
Datorită atît noilor soluții adop
tate pentru realizarea acestora,
cit si ridicării gradului lor de
automatizare, aceste produse se
remarcă printr-o fiabilitate mult
sporită si un mare randament.
In fotografie : secția cazangerie grea, unde se finalizează un
nou utilaj care va fi ex
pediat beneficiarului îți avans.
(Eugen Dichiseanu).

(Continuare in pag. a V-a)

român, sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in dezvoltarea
economico-socială a țării, inițiative
lor României consacrate păcii și co
laborării internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis președinte
lui Republicii Islamice Pakistan un
salut prietenesc, împreună cu urări
de sănătate și fericire. De asemenea,
a adresat primului-ministru un cald
salut, precum și urări de succes în
întreaga sa activitate.
în cursul întrevederii au fost rele
vate bunele relații de prietenie șl
colaborare statornicite între Româ
nia și Pakistan, care cunosc o evo
luție continuă pe baza principiilor
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței'și suveranității
naționale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc.
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Stodiul insămînțăriî culturilor de primăvară, în procente, pe județe, la
data de 23 martie a.c. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

forțele repartizate inițial la însămînțarea acestor culturi. Sub ritmul
stabilit și cel posibil de realizat
decurge și insămințarea plantelor
furajere, cu deosebire in unitățile
agricole din județele Teleorman,
Tulcea, Mehedinți, Mureș, Sălaj și
Botoșani. Este adevărat, unele din
aceste județe au beneficiat de pre
cipitații, dar nu. nicidecum, nu pe
seama ploilor trebuie puse aceste
rezultate nesatisfăcătoare. în cauză
se află atitudinea de toleranță a
unor cadre de conducere și specia
liști din unităti față de neindepli
nirea celei mai importante obligații

ce stă acum în fața lucrătorilor de
pe ogoare : executarea in cel mai
scurt timp și în cele. mai bune con
diții de calitate a insămințărilor de
primăvară.
Pentru intensificarea însămînțărilor este absolut necesar să se înțe
leagă cu toată claritatea că momen
tul în care ne aflăm impune o mo
bilizare a tuturor forțelor de care
dispune agricultura noastră, măsuri
ferme pentru eliminarea oricăror
forme de încălcare a disciplinei
muncii, a normelor care stabilesc
sarcinile și răspunderile cadrelor de
conducere și specialiștilor din agri

cultură. Avem șansa unei primăveri
cu condiții ideale pentru munca în
cîmp și. de aceea, nimănui nu-i este
îngăduit să găsească motivații așa-zis
obiective unor stări de lucruri ce
vizează de fapt o slăbire a spiri
tului gospodăresc, o capacitate orga
nizatorică scăzută. împotriva unor
asemenea manifestări de inerție, de
insuficientă mobilizare in rezolvarea
tuturor problemelor ce țin de buna
desfășurare a acestei, campanii agri
cole se cer întreprinse din partea
organelor și organizațiilor de partid
măsuri de natură să asigure îndepli
nirea de către fiecare formație de
muncă, de către fiecare lucrător a
sarcinilor zilnice ce le revin.
Perioada care urmează este de fapt
perioada in care in fața lucrătorilor
din agricultură se află un volum de
muncă foarte mare și complex, ce
trebuie executat repede și bine pen
tru a se asigura în toate unitățile
îndeplinirea sarcinii stabilite de
conducerea partidului, aceea de a
încheia mult mai devreme decit în
alți ani actuala campanie de însămințări. In următoarele zile trebuie
terminat semănatul tuturor plantelor
din prima epocă, inclusiv al culturi
lor furajere și florii-soarelui. pentru
ca imediat după aceea forțele să
fie concentrate la semănatul soiei și
porumbului, plante care dețin cea
mai mare suprafață în cadrul cultu
rilor de primăvară. Efortul pentru
a asigura insămințarea acestor plan
te in cel mai scurt timp și în con
diții de calitate deosebită trebuie să
aibă ca scop precis îndeplinirea și
chiar depășirea sarcinilor zilnice de
către toate formațiile de muncă, de
către toți lucrătorii de pe ogoare.
Deosebit de important in acest sens
este ca. pretutindeni. organele și
organizațiile de partid de la sate să
asigure acea stare generală de mo
bilizare a oamenilor muncii din
agricultură care să permită reali
zarea unor ritmuri înalte de lucru
chiar in condițiile vremii instabile
care cuprinde o bună parte din teri
toriul țării.

Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte actuale ale situației
internaționale. în acest cadru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a relevat
necesitatea unirii eforturilor tuturor
popoarelor, a forțelor progresiste de
pretutindeni în lupta pentru pro
movarea politicii de pace, dezarma
re, în primul rind a dezarmării nu
cleare și chimice, pentru lichidarea
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice mondiale, pentru so
luționarea pe cale pașnică, prin tra
tative. a problemelor litigioase din
tre state, pentru înțelegere și largă
cooperare între națiuni.
La primire au participat Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, Mihail Niculescu, deputat.
A fost de față Rasheed Ahmad,
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului egiptean „Al-Messa"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit, la 6 martie, pe
Samir Ragab, redactor-șef al ziarului „Al-Messa" din Egipt, căruia
i-a acordat următorul interviu :

Pentru grăbirea însămînțărilor

Aproape 1,3 milioane hectare.
Aceasta este suprafața insămințată
pină acum cu diferite culturi de pri
măvară. Dacă facem comparație cu
alți ani, atunci rezultă intr-adevăr
un avans considerabil. Dar trebuie
arătat din capul locului că el nu
este atit de mare pe cit de prielnice
au fost condițiile in această primă
vară de a se lucra, în toate zonele
țării, la nivelul maxim al posibili
tăților de care dispune fiecare uni
tate agricolă, al bazei tehnice pre
gătite pentru această campanie. O
dovadă in acest sens o constituie
atit faptul că și în această perioadă
în destule județe continuă să se lu
creze sub ritmurile prevăzute, cit
mai ales decalajele mari ce se înre
gistrează Ia semănat intre unele
unități agricole, vecine și care dispun
de aceleași condiții. Dar să vedem
ce demonstrează concret rezultatele
de pină acum ?
în primul rind, faptul că dintre
plantele din prima urgență, care în
mod tradițional se semănau la noi
în prima parte a lunii martie (in
mustul zăpezii — cum spunea țăra
nul nostru), la această dată s-a în
cheiat semănatul doar la mazărea
pentru boabe și inul pentru ulei.
Restante mari, nejustificat de mari,
se înregistrează in mai multe județe
la semănatul sfeclei de zahăr și
orzoaicei, lucrări care la această
dată trebuiau să fie de mult termi
nate în toate județele țării, ținindu-se seama de primăvara timpurie.
O asemenea intîrziere ar fi trebuit
să determine, in mod normal, mă
suri cu totul excepționale în ve
derea creșterii la maximum posibil
a ritmului de muncă, inclusiv con
centrarea unor forțe sporite de na
tură să asigure încheierea grabnică
a acestor lucrări. Vitezele scăzute ce
se înregistrează chiar și în această
perioadă într-un număr de unități
agricole din județele Satu Mare,
Botoșani, Cluj. Covasna. Sălaj, Hu
nedoara și Bistrița-Năsăud arată
însă că astfel de măsuri nu numai
că nu au fost luate, dar nu au fost
folosite corespunzător nici măcar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri,
delegația
parlamentară pakistaneză, condusă
de Malik Mera.j Khalid, președintele
Adunării Naționale a Republicii Is
lamice Pakistan, care, la invitația
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită în țara noastră.
Conducătorul delegației a Înminat
președintelui Nicolae Ceaușescu un
mesaj și a transmis calde urări de
sănătate și fericire personală din
partea președintelui Republicii Isla
mice Pakistan, Ghulam Ishaq Khan.
Totodată,
președintelui României
i-au fost adresate un cald salut îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire din partea primului-ministru
Benazir Bhutto.
Oaspetele a dat o Înaltă apreciere
realizărilor obținute de poporul

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, viața și activi
tatea dumneavoastră tint inse
parabil legate de istoria modernă
a României. Este cunoscut că,
mai ales in ultimii 25 de ani.
țara dumneavoastră a înregistrat
o puternică dezvoltare in toate
domeniile. Vă rugăm să ne pre
zentați principalele realizări ale
poporului român in această pe
rioadă și obiectivele mai impor
tante pentru anul 1989 și in
viitor.
RĂSPUNS: Anul acesta. România
aniversează 45 de ani de Ia victoria
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă. în această perioadă in țara
noastră au avut loc mari transfor
mări revoluționare. Se poate spune
că am parcurs mai multe etape Isto
rice— de la România burghezo-moșierească la societatea socialistă
multilateral dezvoltată.
România era in 1945 o țară slab
dezvoltată, cu o industrie de început
și o agricultură, s-ar putea spune,
rudimentară. De altfel, circa 80 la
sută din populație lucra in agricul
tură. România a devenit astăzi o
țară industrial-agrară, cu o indus
trie dezvoltată, puternică și moder
nă. și o agricultură socialistă, care
a cunoscut mari realizări. Industria
românească realizează astăzi o pro
ducție de peste 120 de ori mai mare
decit acum 45 de ani, iar producția
agricolă este de peste 8 ori mai
mare. Venitul național a crescut de
peste 36 de ori. Pe această bază, am
asigurat dezvoltarea generală a tării
și ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.
Desigur, numai cifrele nu reflectă
întotdeauna realitatea în întregimea
ei. Am acordat o mare atentie dez
voltării echilibrate a ramurilor de
bază ale economiei naționale și am
plasării industriei pe teritoriu, în
toate zonele țării. îndeosebi începînd din 1965 — după Congresul al
IX-lea al partidului — am pus un
accent deosebit pe crearea de noi
zone și platforme industriale, ca una
din condițiile esențiale pentru ridi
carea gradului general de civiliza
ție. In același timp, am acordat o
mare atenție activității științifice,
învățămîntului, culturii, pornind de
la faptul că dezvoltarea economicosocială și ridicarea nivelului general
de viață și civilizație nu se pot rea
liza decit pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, prin ridicarea ni
velului de cunoștințe, de cultură al
întregii națiuni.
In prezent, acționăm pentru reali
zarea prevederilor celui de-al 8-lea
cincinal, care va trebui să asigure
trecerea României la un nou stadiu
de dezvoltare — acela de țară socia
listă mediu dezvoltată — și pot spu
ne că realizările de pină acum ne
dau dreptul să afirmăm că vom
realiza pină în 1990 acest obiectiv.
Pe această bază, ne propunem ca
în cincinalul următor 1991—1995,
pînă in anul 2000, să realizăm
obiectivul strategic de făurire de
plină a societății socialiste multila
teral dezvoltate. în acest sens, avem
în vedere să punem pe primul plan
dezvoltarea intensivă a ramurilor
economiei naționale, asigurarea unei
dezvoltări echilibrate a tuturor sec
toarelor. Totodată, sîntem preocu
pați și vom accentua in cincinalul
viitor acțiunea de organizare și mo
dernizare a tuturor ramurilor de
activitate pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Dorim
ca industria noastră să realizeze
produsele la un nivel calitativ
și tehnic comparativ cu cele mai
bune produse pe plan mondial.
Ne-am propus chiar ca. in unele do
menii, să realizăm produse care să
fie superioare celor realizate pe
plan mondial. în acest sens orien
tăm și concentrăm forțele activității
de cercetare, de creație din toate
domeniile. Ne-am propus și dorim
să ridicăm gradul de cunoștințe
generale al oamenilor muncii, al po
porului, pe baza celor mai noi cu

ceriri ale științei și tehnicii, astfel
incit România să devină o puterni
că forță a progresului, a științei și
culturii.
Pe această bază dorim să asigu
răm ridicarea în continuare a nive
lului de trai al poporului, care re
prezintă scopul și țelul principal al
politicii partidului, esența societății
socialiste pe care o edificăm în
România.
Aș menționa și faptul că, o dată
cu dezvoltarea industriei și a altor
ramuri de activitate, am acordat o
atenție deosebită realizării unor vas
te lucrări și edificii social-culturale. în acest cadru, am realizat un
volum mare de locuințe. Ne propu
nem ca, pînă în 1995, să rezolvăm
— in linii generale — problema lo
cuințelor, iar în jurul anului 2000 să
asigurăm pentru fiecare locuitor o
locuință de circa 14 mp, plus de
pendințele. Ceea ce am realizat pînă
acum ne dă garanția că vom înde
plini cu succes acest obiectiv.
Dorim deci ca, spre sfîrșitul aces
tui mileniu. România să devină o
țară puternică, dezvoltată din toate
punctele de vedere, o țară care să
asigure poporului condiții demne de
muncă și de viață !
' ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, am dori să cunoaștem
aprecierile dumneavoastră în le
gătură cu schimbările esențiale
care au avut loc, pină acum, in
vederea perfecționării și mai
bunei organizări a activității
statului și societății românești,
a vieții politice și social-economice, comparativ cu reformele
care au loc intr-o serie de alte
țări socialiste. România are
preocupări similare pentru vi
itor ?
RĂSPUNS : O dată cu activitatea
de dezvoltare a forțelor de produc
ție, a industriei și agriculturii și a
celorlalte sectoare economico-sociale,
am acordat o atenție deosebită per
fecționării conducerii, planificării și
dezvoltării democrației muncitoreștirevoluționare.
Am pornit de la faptul că socia
lismul îl realizăm cu poporul și
pentru popor și că, în acest scop,
trebuie să realizăm un larg cadru
democratic, care să asigure partici
parea activă a tuturor categoriilor
sociale, a întregii națiuni la adop
tarea hotăririlor. la acțiunea de rea
lizare a lor și dezvoltare a țării.
încă din 1965 am lichidat multe
stări de lucruri negative, am pus
capăt șablonismului, concepției „mo
delului unic" de construcție a socia
lismului și am considerat că în dez
voltarea economico-socială trebuie
să pornim și de la legile obiective
generale, dar și de la realitățile și
condițiile din România. Am introdus
principiile autoconducerii, autoges
tiunii în toate sectoarele de activi
tate. Am creat consiliile oamenilor
muncii in întreprinderi și instituții,
ca organe colective de conducere, in
care muncitorii reprezintă cel puțin
30 la sută. Am transformat adună
rile generale ale oamenilor muncii
— ca organe supreme ale proprie
tarilor și producătorilor — în organe
de decizie asupra întregii activități
din fiecare unitate.
O dată cu aceasta, am creat pe
plan național noi organe democrati
ce — Congresul oamenilor muncii
din industrie și din alte sectoare,
precum și Congresul agriculturii —
la care participă cite 11 000 de oa
meni și care au loc o dată Ia 5 ani.
Ele aleg consilii naționale cu activi
tate permanentă între congrese.
Avem, de asemenea, Congresul ști
inței și invățămintului. Congresul
culturii — forumuri naționale la care
participă între 5 000 și 7 000 de oa
meni și care aleg, de asemenea, or
gane permanente de conducere.
In același timp, am perfecționat
sistemul organelor de stat, am întă
rit rolul Marii Adunări Naționale și
al consiliilor populare. Am introdus
un sistem larg democratic de depu
nere a mai multor candidaturi pen

tru un loc de deputat. Astăzi, în
România, organele democratice ale
statului și organismele democrației
muncitorești constituie un tot uni
tar, care asigură participarea largă
a poporului la conducerea întregii
activități.
Putem spune că, în momentul de
față, nu există un alt cadru care
să asigure poporului — într-o ase
menea măsură — participarea direc
tă la conducerea democratică a țării
și în forme foarte diverse !
Avem, desigur, in vedere să per
fecționăm continuu aceste activități.
De altfel, am pornit și pornim de la
faptul că formele de conducere tre
buie să țină întotdeauna semna de
dezvoltarea societății și să răspundă
cerințelor poporului. Ceea ce la un
moment dat poate fi foarte bun,
peste un anumit timp poate să nu
mai corespundă noilor realități. Este,
deci, necesar ca și în acest dome
niu — de altfel, ca și în dezvoltarea
economiei, științei, culturii — să ți
nem mereu seama de necesitatea de
a perfecționa și moderniza continuu
activitatea, în raport de noile dez
voltări, de noile cuceriri ale știin
ței, ale cunoașterii umane în ge
neral.
Tot ceea ce realizăm -șl ceea ce ne
propunem este menit să servească
intereselor generale ale întregii na
țiuni, să asigure ridicarea continuă a
nivelului de dezvoltare, dar și a
nivelului de viață material și spiri
tual al poporului. Numai în aseme
nea condiții, în strânsă legătură cu
poporul, vom asigura mersul conti
nuu înainte al României !
ÎNTREBARE : Vorbind despre
modul in care se desfășoară ale
gerile la dumneavoastră, ce se
întreprinde pentru ca cei aleși
să fie, intr-adevăr, oamenii cei
mai competenți ?
RĂSPUNS : în ce privește cadrele
de conducere din organele de stat,
inclusiv din cele economice, de obi
cei se propun — avem înscris și in
lege — mai multe candidaturi, mi
nimum trei, și se aleg din aceștia
cei pe care colectivele îi consideră
mai buni. Desemnarea candidaților
pentru locurile de deputați se face
de către organizațiile politice, profe
sionale. inclusiv de Organizația De
mocrației și Unității Socialiste — or
ganizație care cuprinde cetățenii ce
nu sînt membri ai partidului — și de
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, care reunește toate organi
zațiile și forțele sociale ale țării. Ei
sint discutați în adunările cetățenești,
și numai dacă in aceste adunări se
acceptă candidaturile, devin defini
tive. După aceea urmează votul, care
este hotăritor.
ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, stimate domnule președinte,
ați acționat consecvent, de la în
ceput. pentru instaurarea unei
păci juste și durabile in Orien
tul Mijlociu. Poporul egiptean
și președintele nostru consideri
că sînteți o sursă de înțelepciune
și moderație.
Avind in vedere bogatele con
tacte. din anul trecut, ale Româ
niei cu conducerile O.E.P. și Is
raelului. an in care au avut loc
o serie de evenimente importan
te. cum sint preluarea de către
O.E.P. a responsabilității politi
ce asupra malului de vest al Ior
danului, declararea Statului Pa
lestinian. expunerea lui Arafat
la Organizația Națiunilor Unite,
suspendarea ostilităților in Golf
și deteriorarea situației din Li
ban, am dori să cunoaștem
opinia dumneavoastră asupra evenimentelor menționate. Apreciați că. in noile condiții, există
o șansă reală pentru angajarea
unui dialog intre Organizația
pentru Eliberarea Palestinei și
Israel, pentru instaurarea păcii
in această regiune ? Care ar pu
tea fi contribuția României în
acest sens ?
RĂSPUNS : România s-a pronun
țat totdeauna și se pronunță pentru
soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, ca de altfel a tuturor

(Continuare în pag. a V-a)

♦

<

<

*

*
■<

«A

SClNTEIA - simbătă 25 martie 1989

PAGINA 2

PROBĂ A RESPONSABILITĂȚII COMUNISTE
...Februarie 1985: „Iată-ne la între
prinderea de utilaj minier Filipeștii
de Pădure. Unitate nouă, creație a
ultimilor ani. cu o dotare tehnică
fără cusur, cu un colectiv tinăr, en
tuziast. In curtea întreprinderii sînt
aliniate diferite tipuri de complexe
mecanizate de abataj, creații tehnice
de virf, la proiectarea cărora și-au
afirmat pasiunea și competența un
număr de 25 ingineri și tehnicieni...".
In timpul documentării noastre
pentru reportajul din care am extras
pasajul de mai sus, am pus direc
torului
Întreprinderii.
inginerul
Constantin Cioroiu. si întrebarea
dacă unitatea exportă utilaj minier.
Interlocutorul ne-a precizat că „în
treprinderea a fost creată. în primul
rind. pentru a acoperi necesitățile
economiei naționale de utilai pentru
industria extractivă, neavînd sarcini
pentru export". „Dar. a adăugat el,
acum cîteva zile a fost la noi o
delegație străină care s-a interesat
de calitatea utilajelor. în dorința de
a deveni posibili parteneri. Dacă se
vor încheia
contracte, credem că
unitatea noastră este capabilă să le
onoreze corespunzător".
„.Martie 1989. Analiză săptămtnală comună a biroului comitetului
de partid și biroului executiv al
consiliului oamenilor muncii. Ingitierul-șef al întreprinderii, comunis
tul Adrian Șereanu, informează pe
participant! că planul la export a
fost îndeplinit, existînd condiții ca,
la solicitarea partenerului
extern,
utilajele prevăzute să fie livrate cu
cinci zile mai devreme.
între cele două episoade relatate
s-au scurs mai bine de trei ani.
Timp in care a sosit, asa cum spera
directorul, prima comandă pentru
export, apoi altele și altele, Timp în
care au fost asimilate noi produse
cu performanțe tehnice ridicate,
consolidînd poziția pe piața externă.
Timp în care colectivul a ciștigat
experiență. încredere în capacitatea
sa. împreună cu secretarul comite
tului de partid din întreprindere.
Vasile Crăciun, derulăm drumul
parcurs.
„începutul, ca tot începutul, greu.
Uneori, beneficiarii noștri se plân
geau de calitatea utilajelor, cum
s-a arătat și in ziarul „Sctnteia"
(n-am luat remarca drept o critică la
adresa noastră), dar, peste amă
răciunile de moment, toate ob
servațiile ne-au determinat să așe
zăm la baza activității noastre pre
ocuparea pentru ridicarea calității
produselor. Acum ne dăm bine sea
ma că numai așa am pregătit tere
nul să ne lansăm pe piața externă
și că primul succes nu a fost întîmplător, ci urmarea firească a acestor
preocupări. Prima comandă pentru
partenerii externi a înscris o nouă
prioritate pe agenda de lucru a or-

ganizatiei de partid : exportul. Un
comunist, în prima ședință de ana
liză a exportului, spunea : -Să nu
ținem ușa întredeschisă către piața
externă, ci s-o deschidem larg !»
Iată că acum 40 la sută din întreaga
producție este destinată partenerilor
de peste hotare, in condițiile in care
acoperim și cerințele in creștere ale
economiei naționale".
Intr-adevăr, organizația de partid
și-a subordonat întreaga activitate
organizatorică și politico-educativă
îndeplinirii producției fizice și, in
primul rind, a exportului, pornind
de la considerentul că exportul re
prezintă nu numai o sarcină econo
mică primordială, dar și o sarcină
politică esențială, ea răspunzind
unui imperativ stringent al econo-

miei naționale. Prin ce mijloace s-a
reușit acest lucru 7 In primul rind
prin implicarea comuniștilor în
realizarea programelor de perfecțio
nare a organizării si modernizare a
proceselor de producție. O dată cu
stabilirea de către specialiștii unită
ții a măsurilor din program, biroul
comitetului de partid din intreprindere a repartizat sarcini concrete,
cu termene precise de înfăptuire
fiecărui specialist, inoepind cu ca
drele de conducere ale unității, sar
cini despre a căror îndeplinire să
raporteze atit în fața organu
lui de partid, cit șl în organismele
de conducere colectivă. Astfel, inginerului-șef al unității i-a fost încre
dințată răspunderea reorganizării
fluxurilor si creării fluxurilor spe
cializate pentru export. Directorul
întreprinderii s-a ocupat de apli
carea tehnologiei de sudură semi
automată în mediu de bioxid de car
bon și utilizarea roboților de sudură.
Comuniștilor Ștefania Teodorescu,
Alexandru Coman, Constantin Dogaru și Octavian Ștefănică li s-a ce
rut conceperea unei noi tehnologii
de croire a unor repere debitate
pentru creșterea indicelui de scoa
tere si economisirea metalului.
La prima vedere s-ar putea crede
că este vorba de o suprapunere a
sarcinilor tehnice ale unității cu
sarcinile organizatorice ale comite
tului de partid. In realitate, aceste
sarcini sint privite prin prisma în
deplinirii atribuțiilor, a înaltelor În
datoriri ale comuniștilor de a milita
neobosit, cu abnegație și spirit re
voluționar, pentru realizarea planu
lui de producție al unității. Modul
de rezolvare tehnică a obiectivelor
preconizate și întregul proces de du
cere la îndeplinire țin, in (exclusi-

vitate, de competența profesională
a fiecăruia. Or, comitetul de partid
nu și-a propus și nici nu era practic
posibil să stabilească aprioric căi și
soluții de rezolvare tehnologică, de
organizare a muncii, ci și-a înțeles
pe deplin îndatorirea de a ține me
reu trează conștiința fiecăruia pen
tru continua promovare a noului,
pentru atingerea obiectivului pro
pus, de a-și exercita dreptul de con
trol. de a pune comuniștii să răs
pundă periodic de stadiul înfăptuirii
celor hotărite.
In al doilea rind. sub Îndrumarea
atentă a organizației de partid din
întreprindere, organismele democra
ției muncitorești-revoluționare se
preocupă de perfecționarea pregăti
rii profesionale a tuturor oamenilor
muncii. Printre alte inițiative și ac
țiuni statornicite deja aici se numără
și „Ziua perfecționării", în care, pe
secții și sectoare, specialiștii, condu
cătorii locurilor de muncă, pe baza
unui program unitar pe întreprinde
re, dezbat teme stringente cu care se
confruntă producția : însușirea noi
lor tehnologii, căi de creștere a pro
ductivității
muncii,
economisirea
de materii prime și materiale ș.a.
întărirea ordinii și disciplinei re
prezintă o a treia, dar hu ultima di
recție de acțiune a organizației de
partid. „Procesul indisciplinei", „Co
legiul maiștrilor", „Omul tinăr de
lingă tine", „Procesul rebuturilor"
sînt numai cîteva din genericele sub
care se desfășoară ample acțiuni de
educare in spiritul răspunderii față
de soarta producției, pentru creș
terea
competitivității
produselor
realizate. De pildă, la secția meca
nică 2, unde se finalizează producția
pentru export, comuniștii Vasile Mateescu, Gică Zăgan, Dumitru Tudorache, Maria Bancu, in afară de fap
tul că ei înșiși sînt un exemplu în
muncă, participă cu răspundere la
antrenarea organizațiilor de masă și
obștești în întărirea ordinii și disci
plinei la locurile lor de muncă.
Sfîrșit de trimestru, început de tri
mestru. La plecarea din întreprinde
re am aflat un alt fapt revelator : la
mina Filipeștii de Pădure se experi
mentează cu bune rezultate un nou
utilaj, combina glisantă, care asi
gură o creștere a productivității
muncii în abataj cu peste 30 la sută,
in condițiile valorificării depline a
stratului de cărbune. O posibilă
nouă filă In catalogul
produselor
oferite de I.U.M. Filipeștii de Pă
dure partenerilor externi. Si. impli
cit. o nouă dovadă a capacității crea
toare a colectivului, a forței de mo
bilizare a energiilor oamenilor mun
cii de către organizația de partid din
această unitate.

Constantin VARVARA
Ioan MARINESCU

Colectarea hirtiei - o acțiune
ce trebuie mult intensificată
Ce demonstrează o analiza efectuata în județul Brașov
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Activitate susținuta
pe șantierele
de locuințe
In acest an, in județul Cluj
urmează să se construiască
4 400 apartamente, precum si
alte locuințe pentru nefamiliști
și 22 000 mp spații comerciale
și de prestări servicii pentru
populație. Trustul antrepriză
generală de constructii-montai.
care realizează aproape toate
aceste lucrări de investiții social-edilitare. a asigurat. încă
din anul trecut, condiții cores
punzătoare pentru desfășurarea
în ritm susținut a activității pe
șantiere, astfel incit, asa cum
și-au luat angajamentul con
structorii și montorii în adu
narea generală a oamenilor
muncii, să depășească. în cin
stea celei de-a 45-a aniversări a
marii sărbători naționale a po
porului nostru si a Congresului
al XIV-lea al partidului, planul
la producția de constructii-montai cu 3 la sută si la producția
industrială cu 1,5 la sută, să fi
nalizeze oină la sfîrsitul semes
trului intîi întreaga suprafață
de spatii comerciale lin planul
anual si să dea In folosință mai
devreme apartamentele olanificate. Inginerul Grațian Șerban,
directorul trustului, ne-a tăcut
cunoscut că pe toate șantie
rele se lucrează în ritm sus
ținut, ceea ce a făcut ea pla
nul pe luna ianuarie să fie
Îndeplinit si depășit, iar in luna
februarie să se realizeze si să
fie devansate lucrările prevă
zute în zrafice. finalizîndu-se
în Cluj-Napoca și Turda o
serie de apartamente pre
văzute in planul pe pri
mul trimestru. Au fost ata
cate lucrările de investiții la
noi blocuri de locuințe. în pre
zent aflîndu-se in diferite sta
dii de execuție — în Cluj-Na
poca. Dei. Turda. Gherla. Cîmpia Turzii si alte localități —
peste 2 300 apartamente. Pe toa
te șantierele se acționează pen
tru lărgirea fronturilor de lu
cru in vederea creșterii ritmu
lui de execuție. Totodată, sînt
luate măsuri, și se urmărește
de către conducătorii de antre
prize si brigăzi folosirea mai eticientă a mijloacelor fixe lin
dotare si îndeosebi a mijloace
lor de transport, a utilaje
lor grele și macaralelor cu
care,
in mai multe locuri,
se lucrează în două și trei
schimburi. Peste tot, construc
torii și nontorii acordă mai
multă atenție calității execuției,
îmbunătățirii
esteticii noilor
blocuri arin promovarea unei
arhitecturi noi, moderne, cu
specific românesc, valorificiridu-se experiența si tradițiile
locale. Și. nu in ultimul rind.
se are in vedere oromovarea
unui spirit responsabil, gospo
dăresc pentru reducerea costu
rilor de producție, pentru eco
nomisirea materialelor de con
strucții, a energiei și combus
tibililor.
în tot ceea ce se tntreprinde
pentru îmbunătățirea activității
de investiții sînt implicate si
institutele de proiectare si cer
cetare științifică, precum și in
stitutele de învătămint supe
rior. Temele de cercetare pre
văzute să fie finalizate de cer
cetători împreună cu specialiștii
trustului au in vedere. în ori
mul rind. implementarea unor
noi tehnologii mai eficiente. îm
bunătățirea calității lucrărilor,
creșterea productivității muncii,
realizarea unor ansambluri de
locuințe moderne, funcționale.

La Combinatul de celuloză, hirtie
constată insă rezultate diferite și.
mai lesne decît unul de hirtie. Se
evident, preocupări diferite. în timp
și cartoane din Zărnești discutăm
pare deci că. in goana după realizări
cu directorul tehnic, inginerul Ion
globale, aici se uită valoarea fiecărui
ce întreprinderea „Rulmentul" Bra
Dobrescu. „In cursul anului trecut —
sortiment, fără de care întreprinderi
sov. care a instalat conteinere in fie
precizează interlocutorul — am reali
si sectoare ale industriei, asa cum
care hală de producție, a strins 345
zat planul valoric, dar s-au înregis
este și Combinatul de celuloză, hir
tone hirtie — cu 74 tone peste plan —
trat importante restanțe la producția
tie si cartoane din Zărnești. sint
la Combinatul chimic Făgăraș restan
fizică. Cauze sint mai multe, dar cea
afectate in buna lor funcționare.
tele pe anul trecut însumează 114
De ce nu se dă curs argumentelor
mai importantă este aceea că între
tone hirtie nerecuperată. Grupul de
convingătoare privind valoarea recu
prinderile județene de recuperare si
Întreprinderi de gospodărie comunală
perării hirtiei. prezentată in afișul
valorificare a materialelor refolosibi
si locativă n-a realizat decît o treime
amintit 7 Nu putem răspunde exact.
le nu ne-au livrat întreaga cantitate
din plan. O situație asemănătoare se
In
orice
caz
merită
menționată
o
de hirtie recuperată, restantele la
- constată din păcate si in acest an.
constatare: nicăieri in alte locuri din
De neînțeles este faptul că o. serie
această categorie de materii prime,
Brașov, Zărnești, Rișnov — ca și in
de întreprinderi nu aveau defalcate
indispensabile producției noastre.
comunele vizitate — nu am întilnit
și stabilite, nici la 15 martie, sarci
insumînd zece mii de tone. Județul
„la vedere" nici un alt afiș asemă
nile de livrare a materialelor cefoBistrița-Năsăud a livrat 80 la sută.
nător celui menționat. Se pare că
losibile pe acest an. Această operați
Cluj — 78 la sută. Arad — 48 la sută.
este vorba de un afiș... unicat !
Timiș — doar 40 la sută din canune este tergiversată de către mai
f
titățile planifica
multe
centrale.
te și pe care con
Hîrtia recupe
r
tam. Pentru că
rată constituie o
RECUPERAREA
NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
trebuie să spun :
materie primă la
hîrtia recuperată
fel de importantă
RECONDITION ARE A
asigură jumătate
ca metalul, o ma
TOTUL SA FIE RECIRCULAT
din cantitatea to
terie primă indis
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE
tală de materii
pensabilă bunei
prime utilizată in
funcționări a pro
procesul de pro
cesului de pro
ducție".
ducție in combi
ACASA LA PRODUCĂTORI. Ur
Cercetînd lista furnizorilor de ma
natele de celuloză și hirtie. Iată de ce
mărind
modul
in
care
este
organizată
este de datoria consiliilor populare, a
culatură care nu și-au onorat în
întregime, anul trecut, obligațiile,
acțiunea de recuperare a hirtiei. con
organizațiilor de masă și obștești din
statăm că la Zărnești au fost recu
aflăm cu surprindere că printre ajudețul Brașov să intensifice acțiunile
perate, in cursul anului trecut, 826
ceștia se numără și întreprinderea
în vederea formării unei atitudini de
județeană de 'recuperare și valorifi
tone hirtie și cartoane (planul anual
răspundere civică în rîndul locuito
care a imaterialelor refolosibile din
fiind depășit cu aproape o sută de
rilor, al tinerilor pentru colectarea și
Brașov. Cum se explică această si
tone). In primele două luni din acest
recuperarea hirtiei, ca și a celorlalte
tuație 7
an au fost colectate si predate com
materiale refolosibile. Venind in spri
binatului 17,5 tone hirtie — cantitate
jinul cetățenilor, consiliile populare
UN AFIȘ... UNICAT, îndată ce
de asemenea mai mare fată de cea
trebuie să ia măsuri pentru moder
planificată.
I.J.R.V.M.R.
pătrunzi în sediul
nizarea rețelei de colectare prin am
— Cetățenii participă in număr
Brașov, privirile ti se opresc asupra
plasarea de conteinere.
recipient!,
mare la acțiunea de recuperare a
unui afiș adresat cetățenilor si menit
cuve în apropierea blocurilor de lo
hirtiei — ne spune primarul orașu
să sublinieze că prin
recuperarea
cuințe și în locurile aglomerate —
hirtiei se ocrotesc pădurile și se re
lui, Cornel Șandru. Poate si pentru
piețe, gări, unități comerciale etc. —
faptul că mulți, lucrlnd in cadrul
duce consumul de energie și combus
pentru depunerea hirtiei șl altor ma
combinatului, înțeleg mal ușor va
tibil. O tonă de maculatură recupe
Marin OPREA
teriale refolosibile care reprezintă
loarea acțiunii de recuperare a hirtiei.
rată Înlocuiește o tonă de celuloză ce
corespondentul „Scinteii"
valori certe doar in condițiile rein
se obține din 3—4 mc lemn, econoAm avut situații cind am organizat
zile si săptămîni-record. atunci cind
troducerii lor In circuitul economic.
misindu-se 800 kWh energie electrică
Foto : Sandu CRISTIAN
combinatul risca să rămină fără
și 250 kg combustibil convențional.
C. BORDEIANU
hîrtia necesară. Intr-o singură săpArgumentație convingătoare dacă
tămină-record din septembrie 1988
avem în vedere și faptul că o tonă
cetățenii au colectat 78 tone de hirtie.
de celuloză asigură hîrtia
pentru
Acțiunile sint larg popularizate la
12 500 exemplare ziare sau 2 500 ca
stațiile de amplificare, in adunările
iete școlare.
cetățenești. în discuții de la om la
Citi dintre cetățenii județului au
om. împreună cu deputății si admi
dat curs îndemnurilor afișului res
nistratorii asociațiilor de locatari
pectiv de a participa efectiv la ac
analizăm rezultatele, subliniind nece
țiunile de colectare a hirtiei 7 Nu
sitatea de a se realiza ritmic sarci
am aflat exact. In orice caz. ceea ce
nile de predare a hirtiei. Aș men
se știe exact este faptul că între în
ționa si alte măsuri : înființarea unui
demnul la o atitudine gospodărească
nou punct de colectare a materialelor
fată de colectarea hirtiei si reali
Nu de mult, la re
urmări folosirea ei
Instalații. In felul arefolosibile. confecționarea pe plan
zarea planului e o anumită discre
chibzuită, in limitele
cesta, deficientele din
dacție a sosit o scri
local a conteinerelor si amplasarea
pantă. Pentru că. așa cum rezultă
activitatea întreprin
soare din partea aso
stabilite de normele
lor la blocuri pentru colectarea hir
din datele furnizate de tovarășul
derii respective sint
legale, obligație de
ciațiilor de locatari
tiei si sticlei — sortimente cu pon
Gheorghe
Dumitru.
directorul
care insă amintita uni
numărul 1. 2, 4 și 24
suportate in mod ne
I.J.R.V.M.R.-Brașov. anul trecut, deși
dere în gospodăriile populației. De
justificat de locatari.
tate nu s-a achitat, cu
din Caransebeș, jude
remarcat în același timp, că toate
au fost recuperate aproape zece mii
Asociațiile
de locatar!
țul Caraș-Severin. in
toate insistențele aso
unitățile economice si instituțiile de
tone hirtie. planul nu a fost realizat
ciațiilor de locatari și
afiliate centralei ter
.care ni se aduce la
pe raza orașului au depășit planul De
decît în proporție de 73 la sută. Este
criticile formulate in
mice nr. 3 din stra
cunoștință o situație
anul trecut la colectarea hirtiei. Adi
puțin într-un iudet unde, cum am
da Cazărmii, văzînd
cadrul adunărilor ce
greu
de
priceput.
că, ceea ce consider că a asigurat
menționat, cerințele recuperării hir
că cei de la E.G.C.L.
tățenești, cu diferite
Pentru că in fond este
succesul
acțiunii
este
faptul
că
nu
tiei sînt foarte mari, unde buna func
refuză practic să re
alte prilejuri. Urmă
vorba de tărăgănarea
doar unii, să zicem elevii si pionie
ționare a combinatului de la Zăr
zolve problema. au
rile nu sint greu de
punerii in aplicare a
rii. participă, ci întreaga populație
nești depinde de aprovizionarea sis
cumpărat și montat,
presupus : la un con
unor îndatoriri impuse
a orașului.
tematică cu maculatură. Este adevă
sum nemodificat, su
pe cheltuiala lor. un
de lege.
rat, I.J.R.V.M.R.-Brașov, impreună cu
asemenea aparat. Dar
mele achitate de că
Pe scurt, lucrurile
CU O FLOARE... Așadar, o expe
comitetele și comisiile de femei, or
in loc să fie sprijini
tre asociații pentru
stau
tn
felul
următor.
riență bună care demonstrează că
ganizațiile U.T.C. și de pionieri, aso
tă această Inițiativă, a
furnizarea
agentului
In conformitate
cu
atunci
cind
există
inițiativă,
acțiuni
ciațiile de locatari au organizat ac
apărut o altă dandatermic
au
crescut
legea, cu indicațiile
sistematice, rezultatele nu se lasă
țiuni periodice sau cu caracter per
vertiginos
de
la
un
an
na
I Amintita intreferme ale forului tu
așteptate. Din păcate, in prea puține
manent pentru colectarea materiale
la altul.
prindere nu-1 .jrecutelar — întreprinderea
localități din iudet am întilnit aceeași
lor refolosibile în unităti economi
noaște" : oică nu e...
Cajudețeană de gospodă
E.G.C.L.
preocupare exigentă si permanentă
ce si instituții, ne cartiere, străzi si
ransebeș, in loc să re
omologat. Deși e prorie comunală și loca
comune. Dar rezultatele înregistrate
pentru recuperarea hirtiei. Asa se
pare
instalațiile
și
să
dus de o unitate spetivă
—
și
cu
inseși
face
că
resurse
importante
de
hir

denotă o situație contradictorie : în
monteze aparate de
cializată de stat care
clauzele stabilite prin
tie se risipesc. în schimb, acțiunea
timp ce. oe ansamblu, anul trecut
măsură. care să în
oferă toate garanțiile
contract. Exploatarea
de colectare a acestei prețioase ma
valoarea materialelor recuperate pes
terii prime este sporadică, uneori
registreze
in
mod
de calitate.
te plan a însumat opt milioane de lei
de gospodărie comu
fiind pur si simplu uitată de către
(s-au colectat si livrat, spre exem
Cum poate fi expli
corect consumul. a
nală
și
locativă
une’e consilii populare, tntr-o serie
plu. 272 000 tone fier vechi, cu 3 300
(E.G.C.L.) Caransebeș
recurs la niște calcu
cată o asemenea ati
de
localități.
spre
exemplu
Aoata.
tone peste prevederile planului), la
tudine? Așteptăm insă
le „estimative" In care
avea obligația să in
alte sortimente, și in primul rind la
Bod. Hălchiu. Vulcan. în primele
sint luate in discuție
nu explicațiile, ci re
staleze. in punctele
două luni din acest an nu s-a colec
hirtie. cantitățile recuperate sint sub
zolvarea
problemei.
toate consumurile ne
termice, aparate de
tat si predat nici un kilogram de
prevederile planificate. Desigur, de
justificate, pierderile
Adică măsurile cuve
pășirea planului valoric, precum și la
măsură a consumului.
hirtie.
Fără îndoială, o contribuție im
unele sortimente de metal este im
și risipa in propriile
nite.
Evident, pentru a se
portantă la colectarea hirtiei o pot
portantă. dar nu se poate ignora fap
tul că 1 kg de fier vechi se adună
aduce colectivele întreprinderilor. Se

1^

O tărăgănare inexplicabilă

PARTICIPAREA LA ADOPTAREA
Șl ÎNFĂPTUIREA DECIZIILOR
drept și îndatorire a fiecărui cetățean
Teza construirii socialismului cu
poporul și pentru popor aduce sub
stanțiale conotatii calitative întregii
problematici legate de participarea
cetățenilor la viața obștească, de im
plicare a lor în tot ceea ce vizează
existenta și continua dezvoltare a
comunității ai cărei membri sint.
Implicarea presupune, în cadrul larg
oferit de democrația noastră muncitorească-revolutionară, nu simpla
execuție a unor decizii, a unor ho
tărâri gîndite si elaborate de o in
stanță supra-comunitară. ci participarea cu drepturi depline a fiecărui
cetățean la însuși procesul decizionai, ca drept, dar. în același timp si
în egală măsură, ca o îndatorire oreșupunînd răspundere, cunoaștere a
problemelor, competentă.
Consiliilor populare — fie ele co
munale. orășenești, municipale sau
județene — le revine obligația de a
milita consecvent pentru a da viată,
funcționalitate cadrului democratic
de participare la viata obștească,
deja existent, de a-1 dinamiza.
Lucrul îcesta devine posibil numai
prin atragerea oamenilor muncii, a
tuturor cetățenilor la treburile „ce
tății". ttimulîndu-le inițiativa printr-un neîntrerupt dialog, prlntr-o
susținută conlucrare. Numai regăsind
în deciziile, în hotărîrile consiliului
popular propriile lor opțiuni, pro
priile inițiative, propuneri, aspirații,
cetățenii vor participa activ la
transpunerea lor in viață. Aceste
adevăruri și altele sint reflectate in
ancheta întreprinsă zilele acestea in
orașul Făurei, județul Brăila;

buia doar să ne manifestăm plenar
această calitate, nu numai in cadrul
restrîns al propriei familii, ci și în
acela larg, generos, al întregii co
munități. Cind primele inițiative au
început Să apară, cind a trebuit să
treoem cu toții la transpunerea lor
în fapt, atunci am înțeles că așa
cum gîndim orașul, oum il con
struim așa îl vom avea ; rod al min
ții și faptei tuturor. Firește, con
siderăm că — luind drept criteriu
aspirațiile noastre — sîntem abia la
început ; dar un început promițător,
mobilizator.
Răspunsul la întrebarea „cum sti
mulați participarea cetățenilor în pro
cesul decizional, cum «gestionează
*
consiliul popular inițiativa acesto
ra 7“ îl primim din partea tovarășu
lui Gheorghe Boboc, primarul loca
lității. Vizităm impreună principale
le obiective economice, sociale, cul
turale ale orașului, discutăm îm
preună cu oamenii, ne convingem de
adevărul spuselor lor.
— Cea mai sugestivă ilustrare a
inițiativei oamenilor, a participării
cetățenilor' la actul conducerii — ne
Încredințează primarul Făureiului —
o constituie chiar principalele repere

NIMENI NU PRIMEȘTE IN DAR
UN... ORAȘ. Destulă vreme, printre
cetățenii din Făurei se acreditase
ideea că așezarea lor — o dată ri
dicată la rangul de oraș — n-ar mal
fi fost destul de ..băgată In seamă",
că factorii de răspundere de la con
siliul popular județean l-ar ti uitat
pe tăureni. tntr-adevăr. in afara
forfotei gării (important nod de cale
ferată), lucrurile nu se prea mișcau
în Făurei. Urbea aștepta, prin îrmare. din afară schimbările spectacu
loase. Pînă :ind (ăurenii tu toteles
că răspunzători le iestinul lor și
al localității or lint in orimul rind
ei nșiși - cetățenii trasului —, aș
teptatele tchimbări alitative nu «-au
orodus. ăcestea au început, cu alte
cuvinte, o lată cu schimbarea men
talității. Oamenii au devenit conștienți că fără participarea lor efec
tivă. fără jn substantial spor de ini
țiativă din parte-le nu-și vor vedea
împlinite năzuințele legate de dez
voltarea, modernizarea. înfrumuse
țarea Făureiulul.
— Cum să vă spun 7 Nimeni nu
primește In dar un... oraș, ne În
credințează profesorul Uie Caraman.
deputat intr-una din circumscripțiile
electorale ale localității. Din 1968,
cind, in urma reorganizării administrativ-teritoriale. am devenit centru
urban, o bună bucată de vreme am
așteptat să ne vină totul de-a gata ;
inclusiv initiative, in ce ne privește,
am așteptat de la alții. Desigur,
a fost vorba și despre o perioadă
de tranziție : noul statut cu care
fuseserăm investiți, acela de orășeni,
cerea un timp de acomodare. Pe de
altă parte, nici cadrul de participa
re la activitatea obștească nu era
Încă riguros definit. O dată cu per
fecționarea democrației muncitorești-revoluționare, o dată cu autoperfectionarea fiecăruia dintre noi,
am căpătat un plus de încredere, de
activism, dacă vreți. Gospodari am
fost noi din tată in fiu și sintem
— adevărati făurari, după cum ni
s-a păstrat In istorie renumele în
chiar denumirea localității — tre-

social-economice șl culturale ridica
te in ultimii ani în oraș, precum si
cele in curs de edificare. Istoria lo
calității noastre a început, romantic,
într-o gară sau. mai exact, in jurul
unei gări. Stația C.F R. a rămas, în
continuare, un reper, atît pentru cei
aflati in trecere pe aici, cit și pen
tru noi. Dar nu se mai cheamă că
sîntem sxclusiv un oraș al cefe
riștilor. Avem două puternice atelie
re — 'inul de turnătorie și celălalt
de timplărie, în cadrul secției mixte
a întreprinderii județene de produc
ție industrială și prestări servicii
Brăila, pe care. într-un viitor apro
piat le vom dezvolta si moderniza,
o cooperativă meșteșugărească cu 48
de unități care efectuează, pînă în
prezent, un număr de 132 de servi
cii pentru populație, dispunînd încă
de serioase resurse de diversificare
a acestora. Am deschis 3 uni
tăți (toate aflate sub controlul con
siliului popular) : o secție de co
voare. una de croitorie si o secție
de tesătorie. cea mai recent înfiin
țată si aflată în acest moment în
„probe tehnologice". Inițiativa con
stituirii acestora revine, de aseme
nea — în exclusivitate, aș spune —
cetățenilor. In întilnirile cu depută
ții pe circumscripții, în adunările
cetățenești. în sesiunile consiliului
popular s-a pus, nu o dată, proble
ma necesității unor astfel de acti
vități. care au la noi o anume tra
diție. ca de altfel și problema nece
sității creării de locuri de muncă
pentru femei. Comisia permanentă
care are in sfera de preocupări pro
blemele economice a întocmit cîteva
studii privind oportunitatea, eficien
ta unor astfel de unități, pre
cum și condițiile de care dispunem
pentru a le înființa. Pe baza con
sultării unui mare număr de oameni
s-a luat decizia constituirii acestor
secții și astăzi ele funcționează cu
bune rezultate. Chiar platforma de
industrie alimentară a orașului — a
cărei construcție a început — este,
de asemenea, rodul consultării, al
dialogului cu oamenii privind ne-

Din activitatea
Consiliului popular
al orașului Făurei,
județul Brăila
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Alergînd după un meșter
Meșterul aste la dis
poziția clientului «au
clientul
trebuie
să
alerge după meșter î
O întrebare fără sens,
veți zice. Sigur că
meșterul, adică cel ce
lucrează In sectorul
prestărilor de servicii,
trebuie să stea ta dis
poziția
cetățeanului.
Și totuși
mai sint
destule cazuri cind lu
crurile sint .nțelese pe
dos Așa rezultă și din
scrisoarea trimisă re
dacției de Stelian T.
din
strada
Școala
Floreasca nr. 2, din
Capitală, care, adresîndu-se unității afla
te in imediata apro
piere (strada Hatma
nul Arbore) a coope
rativei „Metalocasnica" pentru a i se re
para un aparat elec
tric, s-a izbit de aceas
tă anacronică mentali
tate.
„Unitatea, abia Ieși
tă din renovare, părea
să nu fie năpădită de
clienți, așa că am spe
rat
intr-o
maximă
promptitudine, ne scrie

s. T. Mi s-a luat adresa și după două
zile a venit un meșter,
pe nume Virgil. Spre
mirarea mea, nu prea
era pregătit cu sculele
necesare pentru ceparație. Mi-a cerut o șuun
rubelniță,
apoi
clește, apoi... un cu ți t.
Cind să monteze piesa
nouă, șuruburile s-au
dovedit a fi prea groa
se. Fuga la unitate
după altele mai sub
țiri. In fine, a Înlocuit
piesa defectă, a tăiat
chitanța (nr. 970 505)
pentru 131,40 Iei ma
noperă, deplasare etc.
și 61 de iei pentru
piesa respectivă Dar
n-a mai avut răbdare
să se convingă dacă,
în urma intervenției
lui. aparatul funcțio
nează. plecind foarte
grăbit. Iar aparatul nu
funcționează".
Ce a urmat ? Cetățeanul a mers de atunci — din 4 februa:
rie a.c. — zi de
zi la unitatea respecti vă pentru a obține o nouăi vizi-

tă a meșterului. De
fiecare dată 1 s-a pro
mis că „sigur mîine
va veni 1“ A stat o
săptămînă blocat :n
casă în zadar. Exas
perat, intr-o bună zi,
s-a dus la șeful unită
ții. „Ați cam tăcut
cărare pînă la noi,
constată el ironic ascultînd
reproșurile
clientului. Dacă vorbeați cu mine de la
început...". A urmat
altă promisiune: chiar
în aceeașii zi va veni
cineva să
neapărat
dreagă ce> trebuia dres
dir capul locului. N-a
precizat Iinsă ce înseamnă „..astăzi", pentru că din1 nou au trecut niște zile. ineît
păgubașul se 'ntreabă
„dacă nu cumva se
așteaptă trecerea ce
lor trei luni, cit este
garantată
reparația".
In aceste condiții
întrebarea de la în
ceputul acestor rinduri nu mal pare de
fel nelalocul ei.

Rodica ȘERBAN

f

cesitățile șl posibilitățile dezvoltării
economico-sociale a orașului (este
știut faptul că. aflați la poarta
Bărăganului, sîntem unul dintre cele
mai însemnate bazine legumicole ale
tării). Cum antrenăm oamenii în
procesul decizional 7 Toate proiec
tele programelor noastre de dezvol
tare a localității, le dezbatem in adunările cetățenești. în cadrul „Tri
bunei democrației". în întilnirile cu
deputății. Oamenii sînt invitați să-și
spună părerea — si. de altfel, nu le
trebuie invitație specială, ei vin
acolo anume ca să iși expună
punctul de vedere, să ofere sugestii,
să facă observații. Tocmai larga
consultare a cetățenilor. în toate pri
vințele. ne îngăduie să afirmăm că
aceștia participă efectiv la funda
mentarea deciziilor în ce pri
vește programele de dezvoltare edilitar-urbanistică. economică, cit si
cele de autofinanțare, autogospodărire. autoaprovizionare. In felul acesta. deciziile, hotărîrile consiliului
popular reflectă fidel dorințele cetățenilor.

INIȚIATIVA ȘI CONTRIBUȚIA
__________________ — LA BAZA ELA
CETĂȚENILOR
BORĂRII ȘI REALIZĂRII PRO
GRAMELOR STABILITE. Toate
planurile, toate măsurile, toate
hotărîrile care se iau cu privire la
viața obștii, la ridicarea continuă a
gradului de urbanizare, de civiliza
ție, de bunăstare a orașului privesc
pe toți și nu se pot fundamenta în
sediul consiliului popular, cu ușile
inchișe — aceasta este Încredințarea
tovarășului Virgil Coșoreanu, vice
președintele consiliului popular oră
șenesc.
— Construim orașul cu cetățenii si
pentru cetățeni — lucru oe ne obligă
la a le activa inițiativa, la a-i con
sulta în permanentă, în toate împre
jurările. Cu toții purtăm răspunde
rea celor ce se petrec în urbea
noastră. Nu numai folosul ne apar
ține nouă, tuturor, ci si munca pen
tru realizarea efectivă a tot ce ne
propunem. Faptul că sîntem re
ceptivi la inițiativă, că analizăm
toate sugestiile, cu seriozitate. în
ședințele biroului executiv, că le
dăm curs cu operativitate este, cre
dem. motivul pentru care — cîstigindu-le încrederea — oamenii se
mobilizează, se implică cu toată
convingerea. De altfel, o inițiativă
atrage după sine alta, e de ajuns
o propunere ca aceasta să declanseze alte cîteva. Inițiativa actiunilor
de gospodărire și înfrumusețare a
localității aparține — e firesc să fie
așa — cetățenilor. Parcul Tineretu
lui, a cărui amenajare a Început în"
urmă cu aproape doi ani si la care
adăugăm continuu cite ceva, se pre
figurează ca una dintre cele mai atractive zone ale orașului. în aceste
zile se va încheia amenajarea stră
zii Unirii — drumul de acces înspre
noul parc. Se fac ultimele retușuri
la noua arenă cultural-sportivă. în
tot orașul, după cum ati putut con
stata, se sădesc pomi, se reamenajează ronduri cu flori. Primăvara a
venit mai devreme decît o așteptam,
dar nu ne-a găsit nepregătiti.
S-ar putea spune că. într-un anu
me sens, averea cea mai de preț
a obștii din Făurei a fost si rămihe
inițiativa. Valorificată deplin, aceasta
este, fără îndoială, una dintre cele
mai eficiente forme de participare
a cetățenilor la actul decizional.
— Pentru a se implica eficient în
procesul decizional, ne spune pri
marul localității, oamenii trebuie,
desigur, să dea dovadă de o apro
fundată cunoaștere a realității. Tre
buie să fie informați și să-i infor
măm. la rîndul nostru. Trebuie. în
același timp, să-și asume răspunde
rea transpunerii în viată a celor ce
au decis. Avem în Făurei oameni
serioși, oameni capabili — cetățeni
de toată isprava. Mai există insă,
trebuie s-o recunoaștem — pentru
că vorbim de Inițiativă, de partici
pare la decizie — unii care au cam
început să se specializeze in a da
sugestii. în a formula propuneri :
ei doar s-au ostenit si au formulat
propunerea — alții trebuie să mun
cească pentru a o traduce în viată.
Am căutat să le explicăm, si obștea
ii va convinge că democrația nu
trebuie înțeleasă . în, nici un caz ca
o diviziune a muncii : unii vin cu
propunerile, dau sugestii, sfaturi, iar
alții au datoria de a le aduna, de
a le inventaria, si. în fine, alții sînt
răspunzători de transpunerea lor in
practică. Luarurile stau însă cu totul
altfel : toti. în egală măsură si în
mod deplin, au dreptul și obligația
de a lua parte activă la conducere,
nu numai într-un anumit moment
al acestui proces, ci pe întreg par
cursul său.
Pe bună dreptate remarca pri
marul orașului faptul că partici
parea cetățenilor la conducerea ob- știi din care fac parte — drept consfintit. care incumbă o inaltă răspundere — presupune cunoașterea
problemelor, Nu este vorba despre
inițiativă in sine, ci despre canalizarea sa fermă în direcția înfăptui
rii programelor, a obiectivelor pro
puse.
Participarea cetățenilor la condu
cerea obștii reprezintă — după cum
demonstrează și experiența celor din
Făurei — un motor al progresului,
o necesitate vitală, izvorită din în
seși cerințele vieții, din multitudi
nea de probleme ce se cer cunoscu
te, stăpinite soluționate.

lelia MUNTEANU
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Micile omisiuni și marile
lor consecințe
La Combinatul minier Rovinari, multe lucruri bune în înfăptuirea
programului de investiții, dar și deficiențe care trebuie grabnic înlăturate
Oamenii muncii din cadrul Com
binatului minier Rovinari — Unul
dintre cele mai mari perimetre car
bonifere ale tării — au în acest an
sarcini de producție deosebit de mo
bilizatoare. De aceea. în mod fi
resc. cu prilejul adunării generale
din luna februarie s-au dezbătut pe
larg măsurile ce trebuie luate in
continuare pentru întărirea ordinii
și disciplinei, perfecționarea tehno
logiilor de lucru, folosirea cu indici
superiori a utilajelor din dotare și
în primul rind a marilor excavatoare
cu rotor. Majoritatea vorbitorilor
s-au referit însă in mod distinct si
la necesitatea urgentării lucrărilor
de investiții, astfel incit noile ca
pacități să poată fi racordate intr-un
timp cit mai scurt la circuitul pro
ductiv. Explicația acestei insistențe
este cit se poate de simplă : in
acest an, în bazinul minier Rovinari
urmează să se extragă nu mai puțin
de 4,6 milioane tone cărbune
adică aproximativ jumătate
sporul de pro
ducție prevăzut
față de realizări
le anului trecut
— pe baza noilor
capacități
pla
nificate și prin
devansarea unor
lucrări de inves
tiții în carierele
Valea de Apă și
Fărcășești.
Pu
nerea cit mai operativă în func
țiune a noilor
capacități
are
desigur o im
portanță deose
bită pentru rea
lizarea sarcinilor
de plan pe acest
an, dar și a ce
lor de perspecti
creîndu-se
vă,
condițiile necesare pentru des
chiderea unor noi
fronturi exploa
tabile în anii ur
mători, cînd ter
mocentralele tre
buie să primească cantități tot
mai mari de cărbune, pentru
a putea produce energia soli
citată de dezvoltarea tot mai
puternică a economiei țării. Ast
fel, pe durata acestui an, in ca
rierele întreprinderilor ce aparțin
de Combinatul minier Rovinari tre
buie excavată și transportată o can
titate de aproape 96 milioane metri
cubi steril, în vederea descopertării
straturilor de lignit.
Față de toate acestea, se Înțelege,
activitatea desfășurată în domeniul
investițiilor, pentru respectarea si
chiar devansarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor capaci
tăți. capătă o importanță deosebită.
Mai cu seamă că. pe lingă cele trei
noi excavatoare cu rotor, de 1 400
metri cubi. cu termene de intrare in
front in prima parte a acestui an.
pe platformele de montaj se află
în prezent, in stadii avansate de
montaj, mai multe mașini de hal
dat cu braț de 120 metri și de 170
metri, utilaje de mare randament,
montate pentru prima dată la Rovi
nari, care, o dată puse în funcțiune,
vor permite adoptarea unor soluții
tehnice și organizatorice mai eficiente. eliminarea unor circuite de
benzi și implicit a unor locuri înguste de pe fluxul productiv.
Revăzînd calendarul punerilor în
funcțiune din acest an. reținem că
prima capacitate importantă din pro
gramul de investiții pe 1989. respec
tiv cel de-al doilea circuit de în
cărcare a cărbunelui în vagoane de
la stația Cocoreni. a și fost predat
beneficiarului, cele dinții garnituri
de tren încărcate aici fiind expe
diate termocentralelor. în aceste zile
se execută probele pentru punerea
în funcțiune a unei linii tehnolo
gice complexe de excavare, trans
port și haldare. avind drept utilaj
conductor un excavator de 1 400 mc.
în cariera Seciuri-Ruget. Tot in
cursul lunii martie trebuie pornit,
în vederea începerii probelor si in
trării in front, excavatorul cu rotor
de 1 400 mc cu seria 45 in cariera
Valea Minăstirii. din cadrul întreprinderii miniere Peșteana. Acest
utilaj complex, aproape finalizat,
poate începe excavațiile imediat,
chiar în timpul probelor, proiectanti i amplasind platforma de montaj in imediata apropiere a frontu
lui de lucru. Soluție apreciată drept
deosebit de eficientă deoarece se
elimină marșul utilajului, operație
care putea dura și citeva săptămini.
Dar, se pare, vă mai dura ceva
vreme pină ce eficiența acestor so
luții. ca și a altor acțiuni întreprinse
de constructori pentru reducerea
timpului de montaj, va putea fi de
monstrată, deoarece a apărut și
aici o... buturugă mică. O buturugă
mică ce răstoarnă, de această dată,
termenul de punere in funcțiune a
noii capacități și care aici, la exca
vatorul 45. o reprezintă un cablu de
tracțiune de 40 mm. „în ce ne pri
vește — ne spune maistrul con
structor Valeriu Budianu — totul
este pregătit pentru începerea pro
belor. Fără cablul de 40 mm nu pu
tem însă ridica palanul".
Așa cum aflăm și de la inginerul
Codru Elian, din cadrul Antreprizei
de montaje-automatizări Rovinari,

TiRGOVIȘTE : Resurse
energetice refolosibile
La Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște se desfășoară
numeroase acțiuni ce vizează creș
terea gradului de valorificare a re
surselor energetice refolosibile.
Astfel, prin dotarea cuptoarelor de
încălzire din secția forjă de blocuri
și bare si a cuptoarelor de trata
mente termice de tio continuu cu
preincălzitoare pentru aerul de
combustie, iar a celorlalte cuptoare
de tratamente termice din secțiile
de laminoare cu cazane recupera
toare de abur, precum și prin alte
măsuri tehnice si tehnologice, in
acest an se va produce o cantitate
de 120 000 tone abur. Acesta se va
utibza in procesele de fabricație,
ceea ce echivalează cu o economie
de 13 000 tone combustibil conven
țional. (Gheorghe Manea).

tot în așteptarea unor cabluri, dar
nu de tracțiune, ci de forță, se află
și formația de automatiști. „O dată
primite aceste cabluri — subliniază
tînărul specialist — în citeva zile
excavatorul poate fi predat la cheie
beneficiarului. Și aceasta ar permite,
neîndoielnic, sporirea substanțială a
producției de cărbune, totul fiind
pregătit aici pentru începerea excavațiilor". Totul însemnînd că și cir
cuitele de benzi au fost montate si
racordate la magistrala principală
de transport. Numai că. în aștep
tarea cablurilor, aceste instalații im
portante nu trebuie . lăsate în para
gină. Altfel, abia că vor fi livrate
cele din urmă repere și lucrul tot
nu va putea incepe, fiind nevoie de
reparații. Cu ce randament va func
ționa, de pildă, instalația de trans
port. dacă in prezent, așa cum am
putut vedea, covorul de cauciuc
este acoperit de nămol, peste el trecind camioane si buldozere ca
asfalt ? Iar acesta este numai

exemplu din multe altele ce pot fi
date.
Activitatea de montaj se desfă
șoară in condiții ceva mai bune pe
platforma mașinii de haldat cu pun
te de 120 metri. Așa cum ne asigură
subinginerul
Florin
Circiumaru.
șeful brigăzii nr. 3 Rovinari. din
cadrul întreprinderii de producție,
antrepriză de montaj și reparații ca
pitale pentru utilaj minier Tirgu
Jiu. de acum utilajul este pregătit
pentru marș. Practic, termenul de
punere în funcțiune, stabilit pentru
luna aprilie, va fi respectat, noua
mașină de haldat urmînd să asi
gure. începînd de luna viitoare, in
tensificarea ritmului de lucru la
descopertă in cariera Peșteana-sud.
Aceeași echipă de constructori și
montori. condusă de Încercatul șef
de echipă Vasile Bolohan.
acțio
nează în prezent La asamblarea pri
mei mașini de haldat cu braț de 170
da metri. Montajul mecanic la sol
al acestui utilaj complex este, de
acum. încheiat. A fost ridicată șl
grinda inelară a mașinii. Este ade
vărat. ritmul activității a cunoscut
o încetinire timp de mai
multe
zile, montorilor lipsindu-le trei ma
carale. dar în prezent sint create
toate condițiile în vederea urgen
tării lucrărilor și finalizării la timp
a obiectivului.
Nu același luoru se poate spune
însă despre modul în care se des
fășoară activitatea pe platforma ex
cavatorului cu rotor de 1 400 mc, cu
numărul 48. care urmează să lu
creze tot în cariera Peșteana-sud. în
momentul de fată, aici se află in
stoc circa 800 tone de utilaje. Ele
nu pot fi însă montate deoarece
lipsește rulmentul căruciorului de
încărcare și alte cîteva asemenea re
pere. considerate de mai mică im
portanță. dar care influențează ne
gativ ritmul de lucru, respectarea
termenelor stabilite pentru predarea
și punerea in funcțiune a utilajelor.
Și dacă în ce privește excavatorul

48 neajunsurile intîmpinate de con
structori și montori sint determi
nate de unii furnizori, precum în
treprinderea de cabluri și materiale
electroizolante București, întreprin
derile de rulmenți grei șl ..Cablul
românesc" din Ploiești, în alte si
tuații greutățile sint provocate de
cine te aștepți mai puțin, adică de...
slaba organizare a activității bene
ficiarului.
Astfel, in timp ce constructorii si
montorii care acționează la Timișeni. unde sint in montaj două mari
excavatoare cu rotor, au avut cu
vinte de laudă in legătură cu solu
țiile constructive noi. adoptate de
proiectanți, la amenajarea platforme
lor de montaj cit mai aproape de
viitorul front de lucru, precum și
referitor la dotarea acestora cu sta
ție de compresoare. cu tot ce este
necesar pentru urgentarea ritmului
de lucru, la Tîsmana II. aprecierile
montorilor în ce privește condițiile
ce le-au fost create se situează la
celălalt pol. „Avem aici în mon
taj tot o mașină
de
haldat
cu
braț de 170 metri
— ne spune subinginerul Florin
Circiumaru. Lu
crările sînt în
trerupte însă de
oarece
proiec
tantul nu a pre
văzut execuția in
platformă a unor
rigole de scurge
re a apei. Cînd
plouă,
practic,
aici nu se poate
intra. Lipsesc, de
asemenea, maga
ziile pentru ma
teriale, alte ase
menea dotări omise în mod ne
justificat". Ase
menea omisiuni,
ca și altele care
privesc slaba în
treținere a dru
murilor de acces
spre platformele
de montaj, unde trebuie trans
portate zilnic materiale, piese, com
bustibil pentru utilajele folosite de
constructori, provoacă multe greu
tăți montorilor. care în final au ca
efect imposibilitatea sporirii con
stante a producției de cărbune pe
seama noilor capacități. „Pentru că,
așa cum ne spunea tehnicianul Con
stantin Vulpe, din cadrul serviciului
de investiții al Combinatului minier
Rovinari. toate obiectivele la care
s-a început montajul sau care se
află in stadii avansate de execuție
sînt. prinse în planul pe acest an
care prevede dezvoltarea capacității
de producție în carierele Peșțeananord, Peșteana-sud, Tismana II, Ruget. precum Si deschiderea unor
fronturi noi de lucru în cariera
Urdari. Este deci în interesul nos
tru. al minerilor, să asigurăm condi
țiile necesare urgentării execuției
tuturor lucrărilor si punerii la timp
in funcțiune a utilajelor, a fiecărei
capacități in parte. Măsurile adop
tate în cadrul comandamentelor des
fășurate recent au in vedere tocmai
eliminarea lipsurilor, semnalate și
accelerarea ritmului de montaj, în
așa fel incit să putem finaliza la
timp toate lucrările cuprinse în pro
gramul de investiții din aCest an".
Așa cum lesne se poate înțelege,
această cerință importantă este po
sibil de realizat, dar numai in con
dițiile în care fiecare muncitor și
specialist, fiecare factor răspunzător
de realizarea investițiilor își va
face datoria. în condițiile în care se
vă acționa temeinic pentru organi
zarea mai bună a muncii tuturor,
pentru asigurarea unei perspective
limpezi în ce privește livrarea și
montarea utilajelor in flux, efec
tuarea probelor și a celorlalte lu
crări. pină la punerea efectivă in
funcțiune a noilor capacități.

Nicolae M1LITARU
Dumitru PRUNA

—— Pentru grăbirea însămînțărilor

FIECARE ORĂ BUNĂ DE LUCRU IN CÎMP
- FOLOSITĂ DIN PLIN!
Cuvintul de ordine - și repede, și bine
Pe ogoarele și in grădinile de le
gume ale județului Vilcea se mun
cește intens. Insămințarea culturilor
din prima epocă este aproape de fi
nalizare. Usturoiul și arpagicul pen
tru ceapă uscată au fost plantate pe
toate cele 93 și, respectiv, 245 hec
tare, rădăcinoasele, mazărea de gră
dină și mazărea de cimp s-au semă
nat și ele fiecare pe toate supra
fețele planificate. La direcția agrico
lă județeană se apreciază că, în ce
privește efectuarea lucrărilor agricole de primăvară, s-a creat un
avans de două săptămini, iar la
unele culturi — chiar mai mult.
înainte de a face „radiografia"
faptelor și acțiunilor desfășurate in
cooperativele agricole prin căre am
trecut, redăm opinia tovarășului Ilie
Nicolae, director adjunct al direcției
agricole, care ne-a însoțit în acest
raid. „După rezultatele slabe la pro
ducția de cartofi din ultimii trei ani
se crease impresia că în județul Vil
cea nu ar fi condiții favorabile pen
tru această cultură. O părere greși
tă, infirmată și de recoltele bune ob
ținute de unele cooperative agrico
le. învățînd din experiența acesto
ra, am hotărit ca și cartoful de
toamnă să fie plantat cit mai de
vreme posibil, pentru ca tuberculii
să se poată forma pină in luna iu
lie, perioadă cînd. în zona noastră,
se simte lipsa precipitațiilor. Tot
odată, s-a stabilit ca, după planta
re, să nu se efectueze imediat rebilonarea. în acest fel, căldura pă
trunde mai ușor în solul umed, asigurînd germinarea măi rapidă a
materialului plantat".
La ferma Teiu, a cooperativei agricole Galicea, se lucra intens la
plantat pe ultimele din cele 70 hec
tare destinate cartofilor de toamnă.
In urma agregatelor mînuite de me
canizatorii Gheorghe Osman și Ma
rin Bălan, aproape 100 cooperatori
plantau varză de vară sub supra-

vegherea atentă a șefei de fermă,
inginer Maria Popescu. Anul trecut,
din grădina de legume a C.A.P. Ga
licea s-au obținut cele mai mari
producții pe județ, îndeosebi la var
ză și tomate.
Plantarea cartofilor de toamnă și
a legumelor de vară se execută pe
ultimele suprafețe și la cooperativa
agricolă Olanul. La pregătirea terenu
lui se lucra cu 4 grape, cuplate cu
discuri și nivelator, precum și două
combinatoare. Rezulta un teren mărunțit și nivelat ca-n palmă. Președin
tele unității, tehnicianul Nicolae Tătuț,
după ce . ne informează că toate ce
lelalte lucrări din prima urgență au
fost terminate, ține să ne conducă
pe noua solă ocupată cu căpșuni,
unde plantele s-au prins bine pe
toate cele 5 hectare, iar 40 de co
operatori aplicau udările necesare
pentru prinderea stolonilor.
Și în comuna Drăgoiești se lucra
intens la plantarea căpșunilor. „La
această lucrare — ne spune tova
rășul Dumitru Popa, primarul comu
nei — participă un mare număr de oa
meni. Anul trecut, mulți dintre co
operatorii care au luat această cul
tură în acord global au obținut un
venit intre 9 000 și 11 000 lei, iar
cooperativa agricolă și-a între
git veniturile numai cu producția de
pe cele 20 hectare de căpșuni cu
peste 1,7 milioane lei. Motiv in plus
deci să ne ocupăm cu toată aten
ția de această, cultură foarte renta
bilă". Aflăm că aici aproape 150 co
operatori care luaseră parcele în
acord global prășeau căpșuni, înlăturînd buruienile care apăruseră in
tre plante.
Cooperatorii din județ, cunoscuți
ca buni gospodari, sînt ferm hotărîți
să pună bazele trainice recoltelor acestui an.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteil"

LUGOJ : Minerii
au îndeplinit planul
pe primul trimestru
Acționînd în spiritul indicațiilor
și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului la Con
sfătuirea de lucru pe probleme
economice de la C.C. al P.C.R.,
minerii din bazinul carbonifer al
Lugojului' și-au intensificat pre
ocuparea pentru aplicarea măsuri
lor cuprinse în programul de or
ganizare și modernizare a produc
ției, precum și a celor stabilite de
adunarea generală a oamenilor
muncii, ceea ce a condus la creș
terea randamentului pe fiecare
post de lucru și, pe această bază,
la sporirea cantităților de lignit
extrase din subteran. Ca urmare,
planul pe primul trimestru al aces
tui an a fost îndeplinit cu o decadă
mai devreme, creindu-se astfel
condiții ca pină la finele lunii
martie să fie extrase și livrate, su
plimentar Centralei electrice și de
termoficare Timișoara-Sud
circa
5 000 tone cărbune energetic. Sem
nificativ este faptul că acest spor
de producție se realizează in con
dițiile economisirii a 80 MW ener
gie electrică, precum și a unor în
semnate cantități de armături, șină
de cale ferată și bandaje din pre
fabricate de beton armat, față de
consumurile
specifice
normate.
După cum aflăm de la tovarășul
Nicolae Suciu, directorul între
prinderii miniere Lugoj, in timpul
scurs din acest an s-au realizat
importante lucrări de modernizare,
între care montarea unui complex
mecanizat CMA-2T și a unei benzi
de evacuare a sterilului la mina
Sinersig. (Cezar Ioana).

unor institute de specialitate au fost
elaborate studii pe baza cărora s-a
trecut lâ proiectarea și realizarea
unor instalații moderne care, pe lingă
o substanțială diminuare a consumu
rilor de energie electrică, asigură im
portante sporuri de calitate și pro
ductivitate. Cum era firesc. în mod
deosebit au fost vizate sectoarele
calde, acolo unde se localizează apro
ximativ 70 la sută din consumul de
energie electrică din întreprindere.
„La cuptorul de 1.5 tone s-a acțio
nat prin mecanizarea operațiilor de

rhai înregistrează încă depășiri ale
consumului de energie electrică pe
tona de oțel. Acest lucru a impus cî
teva preocupări serioase la centrul
de cercetare și proiectare din între
prindere. Unele dintre acestea Se află
în pragul finalizării. ..întrucît capa
citatea fabricii de oxigen a întreprin
derii se află în dezvoltare, vom fi
pregătiți să trecem la insuflareâ oxi
genului în cuptoarele cu arc, ne rela
tează ing. Ovidiu Pop. șeful colecti
vului de cercetări pentru sectoare
calde din cadrul centrului de cerce-

La întreprinderea metalurgică din Aiud
conducere a procesului tehnologic și
prin mărirea capacității cuptorului
prin reproiectare, ne spune ing. Tra
ian Mihuț, șeful serviciului de or
ganizare a producției. Anual, se vor
obține astfel economii de 85 MWh
energie electrică. La diminuarea cu
55 MWh pe an a consumurilor de
energie electrică a contribuit și insta
lația de vibrare a oțelului în stare
lichidă la turnarea în piese, ce func
ționează după un procedeu conceput
de ing. Romul Chiorean și ing. Horla
Lupșan. Instalația respectivă, realiza
tă in întreprindere, se află în pre
zent în probe, fiind montată la cup
torul de 10 tone. Determinările minu
țioase efectuate indică o îmbunătăți
re considerabilă a calității pieselor
turnate, un coeficient superior de
scoatere a metalului. Reducînd tim
pul de elaborare a șarjei, instalația
respectivă elimină cîteva ore de
funcționare a cuptoarelor de încăl
zire".
Dar. așa cum avea Să se desprindă
din investigații, în întreprindere se

țări și proiectare. De pe acum se lu
crează la realizarea instalației de
distribuire a oxigenului. Datorită
creșterii intensității arderii în func
ție de marca de oțel, durata de ela
borare a șarjei se reduce cu 20—45 de
minute. Ce înseamnă aceasta ? Șarjă
mai rapidă și deci economii de ener
gie electrică. Mai exact spus, se es
timează că anual se va obține în
felul acesta o reducere a consumului
de energie electrică cu 1 000 MWh.
Ne pregătim, la temperatură înaltă,
ca să mă exprim astfel, pentru
trecerea la conducerea procesului de
elaborare a șarjei cu ajutorul calcu
latorului. Colaborăm la realizarea acestui însemnat obiectiv cu Institu
tul politehnic din Cluj-Napoca și cu
filiala din Tirgu Mureș a Institutului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru electrotehnică București. Ne aflăm în etapa de
elaborare a programului care, peste
cîteva luni, va fi implementat în sec
ție. Prin introducerea unei condu
ceri obiective, riguros exacte a pro-

Prioritate plantării cartofilor
De mai multe zile, de cînd timpul
este foarte prielnic, în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste
din județul Hunedoara se lucrează
cu toate forțele la insămințarea cul
turilor de primăvară și a legumelor
de cîmp. Ca urmare, s-a încheiat
semănatul ovăzului și orzoaicei, iar
al plantelor furajere s-a efectuat în
proporție de 85 la sută.
Am întreprins un raid prin cîte
va unități agricole din consiliile agroindustriale Geoagiu, Călan și Ilia.
Am constatat că măsurile întreprin
se dau rezultate bune. Munca este
astfel organizată incit semănatul
culturilor să se efectueze imediat
după pregătirea terenului, pentru
evitarea pierderii apei acumulate în
sol.
In consiliul agroindustrial Geoa
giu. la cooperativele agricole Romos,
Aurel Vlaicu și Geoagiu — pe unde
am trecut — se muncea cu multă
hărnicie și spor. Președintele con
siliului, loan Căstăian, pe care l-am
întîlnit între mecanizatori, ne rela
ta că, pentru asigurarea unui ritm
susținut la plantarea cartofilor pe
cele 300 ha, s-a lucrat in flux con
tinuu la pregătirea terenului, ferti
lizat, erbicidat și plantat. Puternic
stimulați de majorarea retribuției în
natură, cooperatorii participă in nu
măr mare la muncă. La C.A.P.
Geoagiu, mecanizatorii Viorel Stiop.
Traian Rinzar și Traian Giurgiu, sub
supravegherea atentă a inginerei
Doina Budoi, au încheiat pregătirea
patului germinativ pentru cartofi și
începuseră plantarea acestei culturi,
în acest context, inginerul-șef al
unității, Rodica Lascu, sublinia :
„Am acordat o atenție deosebită ca
lității pregătirii și fertilizării tere
nului și nu vom slăbi exigența nici
la plantat. Condițiile deosebit de
prielnice de lucru, plantarea timpu
rie, cit și respectarea cu strictețe a
densității și calității lucrărilor ne

dau garanția că vom obține pro
ții superioare celor planificate".
Și în consiliul agroindustrial
lan se' lucra din plin la plani
cartofilor. Prezența în cîmp a
viștilor de partid, a cadrelor de
ducere de la consiliu și din cooț
tivele agricole contribuie la m
nerea unui ritm susținut de luc
respectarea întocmai a calității
crărilor. Așa a și fost posibili
prirea la timp a unei nereguli
avut loc la brigada din Săce
C.A.P. Strei. Aici, la o verificare
atentă a cartofilor înainte de i
tare, s-a constatat că unii tube
nu sînt corespunzători pentru să
ță. Au fost urgent selectați și
mai după aceea s-a început pli
rea lor.
„Urmărim neîntrerupt caii
pregătirii patului germinativ, ei
darea și nivelarea terenului relata tovarășul loan Cotuțiu, d
torul S.M.A. Călan. în același
am respectat întru totul măsura
bilită ca pe suprafețele cultiva:
cartofi să asigurăm o fertilizări
respunzătoare, de 40—60 tone ii
șăminte organice la hectar. Pi
sporirea recoltei de cartofi,
mașinile au fost reglate pent
realiza o densitate maximă. Și
ceva foarte important : ampla
culturilor de cartofi a fost făcu
terenuri cu posibilități de iri
ceea ce ne va asigura și in co
de secetă o recoltă bună".
Aproape în toate unitățile dir
trei consilii unice agroindustria
care am fost prezenți am rem
că o mică suprafață de 2—3 1
plantează manual de către coo
tori cu tuberculi preincolțiți. S
losește astfel forța de muncă,
conomisesc carburanți, dar mai
se obțin producții mari și mull
timpurii.

Sabin CERBU

corespondentul „Sci

'ț

Măsurile sînt bune cînd se aplică peste t
Și în județul Bacău crescătorii de
animale se îngrijesc, in aceste zile,
de întreținerea pășunilor și asigu
rarea unor cantități de fîn tot mai
mari pe cele 122 000 hectare de pa
jiști naturale. în cooperativele agri
cole din Dealu Morii, Filipești, Po
duri, Berești-Bistrița, Traian, Sascut, ca și în comunele din zona de
munte se muncește intens la cu
rățirea pajiștilor de resturi vegetale,
defrișarea arboretelui, la fertilizarea
terenurilor cu îngrășăminte chimice
și organice, la parcelarea pășunilor,
la pregătirea taberelor de vară și
asigurarea unor noi surse pentru
adăparea animalelor. Inginerul Au
rel Dumbrăveanu, directorul între
prinderii de îmbunătățire și exploa
tare a pajiștilor, ne spunea că, po
trivit programului adoptat de comi
tetul județean de partid, urmează ca
in această primăvară să se execute
lucrări de regenerare a pajiștilor
prin însămînțări și supraînsămințări pe circa 26 300 hectare. De ase
menea, vor fi fertilizate cu ingrășăminte organice și chimice circa
82 000 hectare, iar pe o suprafață de
aproape 100 000 hectare vor fi efec
tuate lucrări de întreținere și cu
rățire. în acest scop, au fost asigu
rate semințele necesare, au fost

Tehnologii noi, eficiente pentru reducerea
consumului de energie electrică
Preocuparea pentru reducerea con
sumului de energie electrică se în
scrie ca o componentă de bază a rea
lizării ritmice a producției, a ridică
rii calității și eficienței acesteia. în
făptuirea acestui obiectiv într-o
mare unitate cum este întreprinderea
metalurgică din Aiud. care dispune de
un important potențial tehnic, im
pune, desigur, o angajare susținută a
muncitorilor și tehnicienilor, a tutu
ror oamenilor muncii pentru promo
varea unor tehnologii noi. moderne,
de înaltă eficiență. Pe lingă acțiunile
care urmăresc o temeinică organiza
re a activității și o bună gospodărire,
introducerea unor tehnologii noi de
execuție și renunțarea la metode învechite deschid ample perspective
privind diminuarea consumurilor de
energie electrică, cerință care trebuie să definească orice asimilare
de tehnologii și produse noi. După
cum ne informează ing. Titus Pavel,
șeful serviciului mecano-energetic al
întreprinderii, anul trecut consumul
de energie electrică a fost mai mic
cu 2 549 MWh față de 1987, tocmai
prin promovarea progresului tehnic,
prin perfecționarea tehnologiilor de
fabricație.
în primele două luni din 1989,
față de cota repartizată, s-a realizat
o economie de 7 MWh energie elec
trică, existind posibilități reale pen
tru a mări volumul economiilor in
lunile următoare. De asemenea, in
lunile ianuarie și februarie a.c„ la
un milion de lei producție-marfă a
fost realizat un consum de energie
electrică mai mic cu 3,4 MWh față
de 1987 și cu 1,5 MWh față de cel
din anul trecut.
Sursa principală a realizării acestor
economii o reprezintă, așa cum reiese
și din programul de modernizare. în
noirea tehnologiilor. Cu forțe de con
cepție proprii, precum și cu sprijinul

■

cesului tehnologic se vor asigura o do
zare optimă a șarjei și un control ri
guros asupra fazelor de elaborare.
Utilizarea calculatorului in turnătorii
va asigura o reducere a consumului
de energie electrică cu 50 kWh pe
tona de oțel lichid".
în sectorul cald există, de aseme
nea. preocupări cu privire la extin
derea metalurgiei oțelului în oală,
deci în afara agregatului de elabora
re. ceea ce conduce, evident, la rea
lizarea de economii de energie elec
trică. știut fiind faptul că prezența
metalului lichid în cuptor înseamnă
consum de energie. De asemenea,
prin dotarea cuptoarelor de inducție
cu capace rabatabile, prin care se
elimină pierderile de căldură, se în
registrează anual economii de 310
MWh energie electrică.
Acțiuni de înnoire tehnologică sînt
declanșate și în celelalte sectoare.
Astfel, prin realizarea cu o lună în
urmă a unei instalații automate pen
tru debitat oțeluri înalt aliate prin
electroeroziune, pină la sfîrșitul anu
lui în bilanțul energetic se va consemna o economie de 250 MWh. La
secția de construcții'metalice I au fost
realizate trei instalații de sudare și
. placare automată a tubulaturii. Efi
ciența : reducerea cu 250 MWh pe an
a consumului de energie electrică și
creșterea productivității . muncii cu
494 Iei pe persoană.
Aceste preocupări evidențiază re
sursele importante de care dispune
întreprinderea pentru reducerea con
sumurilor de energie electrică, pre
cum și capacitatea de a le pune în
evidență prin acțiunea de moderni
zare.

Stefan D1NICA
corespondentul „Scinteil

organizate formații mecanice care
vor efectua însămințările și supraînsămînțările pe terenurile în pantă;
totodată, a fost stabilit programul
de păȘunat in fiecare comună și
unitate.
Am urmărit în mai multe localități
din județ cum se înfăptuiesc, prac
tic, măsurile stabilite. La Plopana,
comună de pe colinele Tutovei, care
disipune de o suprafață de 1 050 hec
tare pășune, participă zilnic la lu
crările de întreținere cite 150—200

Cum se desfășoară
lucrările de ameliorare
a pajiștilor
în județul Bacău
oameni. „Practic, Ia noi, lucrările de
întreținere a pășunilor au început
încă din toamnă — ne spune tovară
șul Constantin Mindru, primarul co
munei. Iarna fiind blîndă, am mun
cit fără întrerupere. Avem posibili
tatea ca, in citeva zile, să încheiem
toate lucrările prevăzute în program", Din spusele primarului am
reținut că întreaga suprafață de pășuni a fost curățată de resturi ve
getale, de pietriș și mușuroaie. Peste 50 hectare au fost fertilizate cu
îngrășăminte organice și chimice. în
prezent se transportă gunoiul de
grajd din curțile cetățenilor.
Bine se lucrează și la Șăucești,
comună din Lunca Șiretului. în
apropierea
sectorului zootehnic al
cooperativei agricole, pe o suprafață
de 40 hectare de pășune, oamenii au
împrăștiat îngrășăminte organice în
scopul creșterii producției de iarbă.
Pe terenurile in pantă, unde nu pot
fi folosite mașinile, intrau oamenii
și fertilizau manual cu îngrășăminte
azotoase. Tot aici se lucra la repa-

rarea și modernizarea celor
tabere de vară pentru animale.
Din datele statistice existen
direcția agricolă rezultă că. pi
această dată, pe ansamblul
țului au fost executate lucr;
întreținere pe o suprafață de
hectare pășuni și au fost ferti
cu ingrășăminte chimice și org
peste 18 000 hectare, frunte
această acțiune fiind crescător
animale din comunele Găic
Parincea. Ștefan cel Mare,
Trotuș, Motoșeni. Bine ar
exemplul acestora să constitui
imbold și pentru crescătorii de
male din celelalte comune ale
țului. Pentru că, deși au e
aceleași condiții în tot județ:
Bogdănești, Răcăciuni, Magii
în alte comune curățirea păși
abia a început, iar la Negri
fost fertilizat cu îngrășăminte
nice nici măcar un hectar di
șune. La Valea Seacă, bunăoar:
mună care dispune de o supi
de 500 hectare pășune, au fost i
lucrări de întreținere doar pe
hectare, iar cantitățile de ing
minte transportate pe pășune
practic, neînsemnate. Și nu
putea spune că la Negri, ca
Măgura, Sascut și in alte loc
nu există îngrășăminte natr
numai că, In loc ca ele să fi
losite, se risipesc sub privirile
duitoare ale primăriilor și ale
ducerilor de unități din corn
respective. Iată de ce se impu
organele județene de specia
organizațiile de partid și con
populare comunale să facă dii
periența fruntașilor un bun al
ror crescătorilor de animale,
gînd fiecare comună, fiecare u
crescătoare de animale, pe f
gospodar să se ocupe cu mai
răspundere de creșterea prod
de iarbă pe toate suprafețele d
șuni existente în județ.

Gheorghe BALTj
corespondentul „Sci

Rezultate ale modernizării producției
în toate unitățile industriale și
de construcții din județul Dolj se
desfășoară acțiuni susținute pentru
reactualizarea și îmbogățirea pro
gramelor de perfecționare a organi
zării muncii și modernizare a pro
ducției. pe baza sarcinilor formulate
la recenta consfătuire de lucru pe
probleme economice de la Comitetul
Central al partidului. Astfel, prin
măsurile aplicate, în perioada ce a
trecut de la începutul anului s-a
obținut un spor de producție-marfă
în valoare de circa 200 milioane lei.
Eficiența măsurilor aplicate s-a răsfrînt pozitiv și asupra reducerii
cheltuielilor materiale, care au fost
diminuate cu aproape 20 milioane
lei. creșterii productivității muncii
și a competitivității produselor. Cele
mai bune rezultate în acest dome
niu au fost înregistrate de colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderile de confecții, mecani
că de material rulant. „Electroputere" și de prefabricate din beton
Craiova, de la întreprinderile de
transformatoare și motoare electri
ce Filiași și de celule electrice din
Băilești. (Nicolae Băbălău).

în întreprinderile industriale
unitățile economice din jude
Mureș se desfășoară acțiuni su
nute pentru înfăptuirea ritmice
obiectivelor cuprinse în prograi
de măsuri de modernizare și or
nizare a producției. Rod al ace
preocupări, la care sînt antrei
peste 50 000 de oameni ai munci:
specialiști, cercetători, econom
analiști și cadre didactice din în
țămîntul superior — în perio
care a trecut din acest an au 1
aplicate în producție numero
măsuri de modernizare, pe sea
cărora s-a realizat un spor de p
ducție-marfă în valoare de 111
lioane lei, din care 65 milioane
producție de export. Aceste acți
și măsuri au contribuit, în ace
timp, la diminuarea cheltuielilor
producție cu 26,3 milioane lei.
care cele materiale — cu 13 mili
ne lei. Totodată, faptul că act
măsuri au fost coroborate cu ut
zarea mai bună a capacităților
producție au făcut ca, in perio.
menționată, productivitatea mu:
să înregistreze, față de plan, o cr
tete de 1 585 lei pe fiecare lucră
(Gheorghe Giurgiu).
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CABINETELE DE PARTID

FIRUL
DE NISIP

rm implicate în procesul perfecționării
activității politico-educative
prima parte a dezbaterii pe aă ternă, la care au participat
Lori ai unor cabinete județene
u activitatea ideologică și po-educativă, cadre de partid din
întreprinderi industriale din
cipiul Galați, au fost evidenpreocupările actuale ale orgași organizațiilor de partid penerfecționarea formelor și metomuncii politico-educative, penasigura la cote superioare —
a de stadiul nou de dezvoltare
re ne aflăm — calitatea și opetatea mesajului educativ al acor organizate. S-a evidențiat
rin conținutul și finalitatea sa.
tatea politico-educativă este
tot mai strins legată de proitica vieții economice și de proitica socială, de întreaga actii concretă pentru infăptuirea
amelor prioritare ale etapei aci din direcțiile importante in
tatea cabinetelor de partid o
tuie de aceea pregătirea eco■ă a cadrelor de conducere, a
»r oamenilor muncii. Imperatiictual al aplicării neabătute a
elor mecanismului economico:iar, al îndeplinirii exemplare
icatorilor cantitativi și calitativi
inului de producție presupune,
uni s-a relevat în prima parte
ibaterii, însușirea unor temeilunoștințe economice și de știonducerii, formarea unor cadre
□regătlte la toate nivelurile de
izare a muncii, de la intreprinpină la secții, ateliere și colec
te muncă. Și pe această cale
spori continuu contribuția acții politico-educative la pernarea întregii activități econosociale.
zentăm tn continuare punctele
dere exprimate în cadrul dezi noastre.

ĂSPUNDERI SPORITE
ÎN PREGĂTIREA
TUROR COMUNIȘTILOR
'REA IOSUB. directorul Cabili județean Vaslui pentru acti1 ideologică și politico-educaimbul de experiență de Ia
ne-a facilitat o largă dezbai problemelor de metodica acii ideologice și politico-educadomeniu in care sint deplin
ite cabinetele județene de
. în condițiile actuale, o dată
odernizarea întregii munci de
cere, cabinetele ca instituții de
care coordonează unitar acti» politico-educativă își redionează funcțiile, punind accent
;ebi pe latura formativă a pre-

lizele efectuate in diferite locuri
încă și la diferite niveluri de
ire au demonstrat că de fapt
lai multe probleme de producgajează in soluționarea lor gîneconomică a cadrelor, care
nu corespunde exigențelor,
ile tehnice bune se cer însoităzi, in toate domeniile de ace, de soluții economice bine
lite. Acest aspect ne-a defer
ea atît prin cursurile politicogice, cit și prin celelalte fori dezvoltăm pregătirea econo1 cadrelor de conducere, să fa
nai bine cunoscute aspectele
nice esențiale ale politicii
ului, evidențiind condițiile și
ii care pot contribui la creșrentabilității, a productivității,
tatea diminuării treptate a
ilor. în județul Vaslui, la co
le de partid din unitățile inile există în prezent o fișă lua indicatorilor economico-firi pentru documentarea prodiștilor. Periodic, pe platforme
riale și in întreprinderi sint
zate intîlniri și dezbateri unde
;ti de partid, economiști și alte
din domeniul financiar-bancar
tă cerințe actuale ale mecaniseconomico-financiar, soluții și
lee moderne de creștere a efii. economice pe ramuri și sec>ul acestor abordări este, pe de
e, însușirea conceptelor și ca
ilor economiei politice socia
ble politicii economice a partinostru in vederea formării noii
i economice, iar, pe de altă
îmbogățirea activității propatilor cu modalități noi de evași dezbatere a unor procese și
ene economico-sociale speci-

iconducerea, autogestiunea și
nanțarea solicită în măsură
sporită din partea cadrelor de
cere și a celor tehnice decizii
ă încorporeze analize și soluții
nentate științific, de o mai
eficiență in planul activității
nico-sociale. Această cerință
definită in documentele de
ca un obiectiv necesar al etatuale de dezvoltare a tării și in
i ei trebuie redimensionată înctivitatea cabinetelor județene
lid. Ele au în prezent responăți sporite în pregătirea ideopolitică și economică a comur și celorlalți oameni ai

'CRUCERU, directorul Cabii municipal București pentru
stea ideologică și politico-edu-

irea strînsă a activității edude practica social-politică,
cinile actuale și de perspectivă
iificării socialismului în țara
1 a constituit obiectivul prio1 acțiunilor desfășurate in canvățămintului politico-ideolocare sint cuprinși în muniBucurești peste 1326 000 de
i ai muncii, al propagandei prin
ințe, al mijloacelor muncii pode masă, așa cum a iniccretarul general al partidului,
ederea intăririi autoconducerii
torești și aplicării ferme a cer noului mecanism economic,
ționat pentru creșterea compe

cinema
'acanța cea mare : VICTORIA
î8 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
JIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17;
FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 13; 15;
19
liracolul — 15; 17; 19, Uimitoarele
dturi ale mușchetarilor — 9; 11;
DOINA (16 35 38)
tevanșa : UNION (13 49 04) — 9; 11;
15; 17; 19
ecretul lui Bachus ; BUZEȘTI
13 58) — 15; 17; 19

tenței cadrelor, a oamenilor muncii —
prin ridicarea pregătirii lor de spe
cialitate și formarea unei temeinice
gindiri economice și politice. Cursu
rile universității politice și de con
ducere, la care participă 9 700 cadre
de partid, ale școlilor de pregătire po
litică pentru activul de partid, U.T.C.
și de sindicat, precum și instruirile
in întreprinderi și cursurile de scurtă
durată cu problematică economică și
de legislație actuală, organizate pen
tru directori, secretari de partid, contabili-șefi. alte cadre de conducere,
au urmărit cu deosebire creșterea răs
punderii acestora, a tuturor oamenilor
muncii față de buna gospodărire a
patrimoniului încredințat, înțelegerea
îndatoririlor ce le revin în calitate
de proprietari, producători și bene
ficiari ai avuției naționale.
în sistemul perfecționării pregătirii
politico-ideologice a cadrelor de
partid și de stat s-a pus accent pe
necesitatea utilizării largi a unor me
tode științifice, de mare eficientă in
conducerea și organizarea producției
și a muncii, creșterii răspunderii și
competenței profesionale a cursanților în activitatea ce o desfășoară,
instaurării unui climat ferm de ordine
și disciplină în toate unitățile. Dezba
terile ideologice organizate cu ca
drele de conducere și activul de
partid din ministere, centrale indus
triale, uniuni de creație, presă, edi
turi. radioteleviziune, din invățămintul superior au fost realizate în strîn
să legătură cu sarcinile economicosociale concrete, cu cerințele noii
revoluții tehnico-științifice și ale noii
revoluții agrare, cu prevederile pro
gramelor de organizare științifică și
modernizare a proceselor de produc
ție, a celorlalte programe prioritare,
cu problemele pe care le ridică apli
carea consecventă și perfecționarea
continuă a autoconducerii și autogest.iunii. a noului mecanism economicofinanciar.
în realizarea unei mai bune pre
gătiri politico-ideologice a oamenilor
muncii și-au adus contribuția și cele
peste 1 320 puncte de documentare
politico-ideologică și cabinete de ști
ințe sociale, care au asigurat pentru
propagandiști și cursanți documen
tele partidului nostru, consultațiile
apărute în presă, diverse grafice,
planșe, mape cu materiale documen
tare și au organizat unele schimburi
de experiență, mese rotunde, răspun
suri la întrebări, menite să adîncească problematica temelor planificate
pentru acest an de studiu la invățămintul politico-ideologic.
Urmărim, totodată, îmbunătățirea
formelor șl metodelor, a metodolo
giei propagandei de partid, valorifi
carea superioară a marelui potențial
existent în Capitală, coordonarea mai
bună, de către consiliile de educație
politică și cultură socialistă, a acti
vității factorilor cu funcții educative,
creșterea eficienței și a finalității
educativ-formative a tuturor acțiuni
lor inițiate de organele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești.

ACȚIUNEA UNITARA
A FORMELOR MUNCII
POLITICE
ANA SAVIN, secretar adjunct cu
probleme de propagandă al comitetu
lui de partid din cadrul întreprinde
rii de navigație fluvială „NAVROM"
Galați :
în contextul preocupărilor de an
samblu pentru pregătirea politicoideologică a activului nostru de
partid, a celor 131 de propagandiști
de la invățămintul politico-ideologic
de partid, precum și a celorlalți mem
bri de partid, un loc important re
vine informării și documentării. Această activitate este sprijinită de
existența punctului de documentare
politico-ideologică, care are sarcina
de a contribui la buna organizare a
întregii munci de propagandă, și in
mod deosebit la desfășurarea învățămintului politico-ideologic, a pro
pagandei prin conferințe, a informării
politice.
Propagandiștii, cursanții, intr-un
cuvint toți oamenii muncii din sec
țiile și porturile întreprinderii, din
municipiul Galați, găsesc la punctul
de documentare condiții optime pen
tru temeinica lor pregătire, studierea
aprofundată a documentelor de partid
și de stat, a operei secretarului ge
neral al partidului, a tezelor, orien
tărilor și ideilor cuprinse în cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La punctul de documentare politi
co-ideologică sint organizate consul
tații. răspunsuri la intrebări, expu
neri, dezbateri, simpozioane, mese
rotunde, proiecții de filme documen
tare și de filme realizate de membrii
cineclubului DUNARIS legate de ac
tivitățile din flota fluvială și din
porturi.
în atenția unor astfel de acțiuni
stau și exigențele noi privind calita
tea prestațiilor portuare, optimizarea
transporturilor de mărfuri și călă
tori, precum și față de modul în care
comuniștii, toți oamenii muncii se
implică în realizarea sarcinilor de
producție la un nivel calitativ su
perior.
IO AN BIRIȘ, directorul Cabinetu
lui județean Arad pentru activitatea
ideologică și politico-educativă :
La nivelul județului nostru, biroul
și secretariatul comitetului județean
de partid, prin cabinetul pentru ac
tivitatea ideologică și politico-educa
tivă, au acordat o atenție deosebită
dezbaterii, însușirii aprofundate și aplicării în viață a tezelor, ideilor și
orientărilor din Expunerea secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, din 28 noiembrie
1988, activizării tuturor structurilor
organizatorice din domeniile propa
gandei, culturii și educației, adoptînd
in acest scop programe de acțiuni
complexe pe localități, unități eco
nomico-sociale și instituții. în acest
context, un rol aparte revine invățămintului politico-ideologic, cursurilor
de pregătire din cadrul organizații
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lor de partid, a celor de masă și ob
ștești.
Preocupările în această direcție au
vizat o mai bună instruire a propa
gandiștilor, realizarea in cadrul pre
gătirilor a unor activități model, creș
terea nivelului de înțelegere a teze
lor și ideilor puse în discuție in
strînsă corelație cu problemele prac
tice ale construirii socialismului in
țara noastră, cu aspecte concrete, spe
cifice ale actualei etape de dezvoltare
a patriei, cu problemele fundamen
tale ale activității economice, ale pro
ducției.
în unități precum întreprinderea .
de mașini-unelte, întreprinderea tex
tilă. Combinatul de prelucrare a lem
nului, întreprinderea de vagoane au
fost realizate noi materiale, tematici
și documentare utilizate la punctele
de informare și documentare politicoideologică.
Atît prin cursurile de învățămint
politico-ideologic, prin propaganda
prin conferințe si dezbateri ideolo
gice. prin propaganda vizuală, gaze
tele de perete, prin munca de la om
la om. prin celelalte forme și mij
loace de propagandă și educaționale
s-a urmărit cu prioritate mobilizarea
comuniștilor și celorlalți oameni ai
muncii la realizarea sarcinilor de
plan.
Toți factorii politici si educațio
nali de la nivel de județ au fost
antrenați, in spiritul ideilor și teze
lor din Expunerea din 28 noiembrie
1988, in crearea unui climat de emu
lație și in domeniul cercetării ști
ințifice. al implementării rapide a
cuceririlor progresului tehnic in ac
tivitatea . de producție.
Cursurile de invățămint politic de
partid cu cadrele de conducere din
unitățile economice, dezbaterile ideo
logice trimestriale, simpozioanele,
schimburile de experiență, dezbate
rile metodice organizate au urmărit,
intre altele, perfecționarea pregătirii
economice a conducătorilor de uni
tăți, a șefilor de secții și a maiștri
lor. în consonanță cu aceste preocu
pări s-a urmărit ridicarea calității
pregătirii si a cursanților de la Uni
versitatea politică șt de conducere,
prin realizarea de dezbateri și apli
cații concrete, studii de caz și ana
lize economice din perspectiva exi
gențelor actuale ale mecanismului
economico-financiar, ale conducerii
științifice, ale noii revoluții din ști
ință si tehnică.
LEON CHIRILA. directorul Cabi
netului pentru activitatea ideologică
și politico-educativă de la Combina
tul siderurgic Galați :
Experiența practică, precum și opi
niile exprimate aici evidențiază că
îndeplinirea tuturor obiectivelor și
cerințelor actualei etape de dezvol
tare presupun o puternică implicare
a muncii ideologice și politico-educa
tive. Comitetul de partid al Combi
natului siderurgic Galați, organele și
organizațiile de partid de pe plat
formă acordă acestei activități o im
portanță deosebită pentru a spori
contribuția lor la utilizarea mai efi
cientă a. bazei tehnico-materiale și a
capacităților de producție, la lichi
darea unor stări de lucruri negative
și la mobilizarea susținută a tuturor
forțelor la îndeplinirea sarcinilor și
angajamentelor asumate.
Am pus de aceea și noi perma
nent în prim-planul activității cabi
netului cunoașterea tezelor, indica
țiilor și sarcinilor rezultate din
cuvintările secretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, insistind cu prio
ritate asupra ideilor și imperativelor
fundamentale privind mobilizarea
tuturor factorilor la infăptuirea pre
vederilor de plan, a programelor sta
bilite. pentru desfășurarea unei
activități susținute in spirit, nou,
revoluționar și eliminarea unor rămineri în urmă manifestate in dome
niul conducerii, planificării și orga
nizării muncii.
Așa cum se subliniază în docu
mentele de partid, finalitatea acestor
demersuri din planul muncii poli
tico-educative o reprezintă modul in
care unitățile noastre și-au îndeplinit
și depășit sarcinile de producție, au
acționat, pentru sporirea eficienței
economice. De aceea, am acordat o
permanentă atenție cunoașterii con
crete atît a sarcinilor de ansamblu,
cit și a celor de zi cu zi, pmă la ni
velul locului de muncă : cit trebuie
să se producă, în ce condiții de cali
tate, cu ce consumuri și cheltuieli.
Acestea au și constituit de altfel
tematica a numeroase expuneri,
dezbateri, schimburi de experiență,
întîlniri cu cadrele de conducere din
centrală sau din combinat, pe care
cabinetul de partid le-a organizat in
uzine, secții, antreprize, pentru cu
noașterea și însușirea în fiecare co
lectiv a modalităților de transpunere
în practică a tezelor și orientărilor
cuprinse in Expunerea secretarului
general al partidului la Ședința co
mună a Plenarei C.C. al P.C.R.. a
organismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești din 28
noiembrie 1988.

Experiența acumulată in munca
ideologică și politico-educativă a ca
binetelor de partid, realizările și pre
ocupările cadrelor care lucrează in
acest domeniu — evidențiate și cu
prilejul acestei dezbateri — probează
rolul și răspunderile sporite ce revin
în prezent acestor instituții de partid,
adevărate centre județene de perfec
ționare și modernizare a muncii po
litico-educative, de cunoaștere și în
făptuire a programelor prioritare din
toate domeniile de activitate. Coor
donata principală a activității lor o
constituie contribuția, pe care ele o
aduc la analiza și soluționarea pro
blemelor actuale ale dezvoltării in
flecare domeniu de activitate, la mo
bilizarea colectivelor de oameni ai
muncii la. îndeplinirea obiectivelor
actuale de dezvoltare economico-socială.
Dezbatere realizată de

I. STANESCU
Dan PLAEȘU
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Centrul de cultura ș» creație „Cîntorea României" din comuna Cobadin, județul Constanța
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Mesajul educativ al cârtii
Mă intreabă uneori cite
cineva de ce scriu „lite
ratură pentru copii" in loc
să mă ocup cu „treburi se
rioase". De obicei nu mă
angajez in discuții explica
tive. Dar gindesc : dacă
inii pune o astfel de în
trebare înseamnă că amicul
in cauză desconsideră lite
ratura, in genere. Că nu-i
cunoaște ori ii neagă rostul
social, artistic, moral, for
mativ. Alții zic și așa: „ce
mare ispravă-i să scrii
povești pentru copii !“ Mi
mezi vocabularul infantil,
dai drumul fanteziei și.
gata, iese cartea. Si asta
o poate face oricine știe al
fabetul. Dar numai cine
n-a scris niciodată cărți,
poate vorbi așa. Mai intii.
smt unii care spun că nici
nu există literatură pentru
copii si literatură pentru
maturi : există doar litera
tura bună și proastă. Că
Ion Creangă n-a scris nici
„Amintirile", nici poveștile
anume pentru copii, ci a
făcut artă literară cu fapte
culese din viata copiilor si
cu întimplări împrumutate
din exuberanta fantezie a
poporului, la care a adăugat,
ceva propriul geniu. Șl
•dacă
eposul lui Îndepli
nește rolul arcușului făcînd
să vibreze coardele inimii,
dacă vorba saltă sprintenă
ca sturzul in zbor, captivind si inăltind cugetul ci
titorului.
indiferent
de
vîrstă. dacă simțirea pe
care o stirneste si o vehi
culează e nobilă sl fru
moasă. dacă gindirea pe
care o tîlcuieste si o pro
pagă încălzește inimile si
umple mințile cu mireasma
înțelepciunii și a omeniei,
înseamnă că a făcut artă
literară pentru toți. Si asta
este adevărat ; măcar în
parte. Mal mult : sint scrii
tori mari
ai lumii care
poate nici nu si-au imagi
nat că operele lor vor
ajunge „cărți pentru... co
pii" : Don Quijote a lui
Cervantes. Robinson Crusoe
al lui Daniel Defoe sau
Guliver al lui Swift, ca să
nu citez decit numele cele

mai ilustre si cazurile cele
mai specifice.
Dar să las teoria șl să
Încerc a mă destăinui : „de
ce scriu cărți pentru co
pii ?“ Intii pentru că sint
absolut convins că există,
că trebuie să existe și un
asemenea gen de literatură,
legat de specificul virstei.
Apoi, pentru că nici o ca
tegorie de cititori nu are
o mai mare sete de lectură
decit . copiii si tineretul.
Sete de lectură și. totodată,
necesitate, dictate de virstă.
de însăși dezvoltarea lor
spirituală. Iar faptul acesta
se vădește prin modul cum
se soarbe si dispare din
librării cartea pentru copii
și tineret. Știe oricine că
sint subiecte, teme, moda
lități literare care se adre
sează direct copiilor st ti
neretului. Se inspiră din
viata copiilor si se adec
vează cerințelor virstei.
mentalității si puterii lor de
înțelegere, nevoii lor de
modelare, gradului lor de
înțelegere, diapazonului ,lor
de simțire. Nimeni nu
crede că la șapte ori zece
ani pot fi cititi si înțeleși
Dostoievski sau Thomas
Mann. Dar oricine poate
admite că literatura cores
punzătoare
virstei
for
mează. deschide cărarea li
beră si bine utilată spre
literatura si arta destinate
maturilor. E un prolog pro
mițător. luminos la cultura
artistică, la formarea ca
racterelor. la învățarea vor
birii corecte, de bun gust,
bogată și expresivă. Știe
oricine că. în linii mari,
literatura se inspiră din
trecut, din prezent și din
viitor. Deci o literatură cu
tematică istorică. Una in
spirată din prezent si alta
de anticipație. Oricum, li
teratura atemporală ar fi.
după mine, un hibrid fără
temei și fără destinație. In
teresul pentru literatura de
inspirație istorică rivali
zează. în cazul celor mai
tineri cititori, cu cel pentru
literatura de anticipație.
Ceea ce e foarte îmbucu
rător. Iar dacă m-am de

dicat primului gen. am fă
cut-o nu numai îndemnat
de pregătirea mea de isto
ric, oi, mai ales, de con
vingerea că istoria este un
inepuizabil izvor de modele
cu care putem îmbogăți
conștiința noilor generații,
le putem ajuta să înțeleagă
ce a fost înainte, care a
fost drumul ce a dus spre
prezent, ce pot spera de la
viitor. Adică putem inrîuri
prezentul sl viitorul prin
conștientizarea trecutului.
Noțiunile, datele, imagi
nile care se formează in
copilărie si tinerețe, chiar
dacă trec in subconștient,
lucrează asupra fiecăruia
din noi toată viata. Imagi
nea lui Ștefan cel Mare,
a lui Horea, a atâtor glo
rioși înaintași sint cele
care ni s-au Întipărit in
minte incă din grădiniță
sau școala elementară, cind
am văzut în clasă, intr-un
album sau intr-o carte
chipul acestor eroi. De zeci
și zeci de ori am constatat
vă încrederea în neamul
nostru, in dirzenia lui in
tru apărarea libertății își
are originea în undele și
mireasma celor citite si dobindite în copilărie despre
Decebal. despre Mircea,
Vladimirescu sau Bălcescu.
Același fenomen ni-1 oferă
teatrul si filmul istoric. S-a
intimplat să-mi apară „Po
vestiri istorice", cam o dată
cu ecranizarea filmului
Mihai Viteazul, in interpre
tarea marelui actor Amza
Pellea. De zeci de ori mioii
cititori au tinut să-mi arate
cit se aseamănă sau prin
ce se deosebește chipul vo
ievodului din film de cel
din ilustrația din oarte.
Și-mi amintesc întrebarea
unui micuț cititor : „O să
se facă un film și cu Mihai
Viteazul cind era copil, așa
cum scrie povestea in car
tea dumneavoastră ?“ Am
socotit totdeauna scrierea
literaturii o nobilă, inaltă.
responsabilă misiune. Cred
că aceasta nu e doar o vi
ziune romantică ; de aceea
o rostesc răspicat si-s mindru că mă reprezintă. Ârta

scrisului nu poate înflori
decit in căldura iubirii de
oameni, incepind cu copiii,
in dragostea pentru adevăr,
pentru demnitate, pentru
dreptate, pentru măreție,
pentru libertate. Ea nu. are
rost
dacă nu corespunde
acestor comandamente patriotipe. morale, sociale,
umane. Desigur că si arta
scrisului e un joc al ima
ginației. al inteligentei, al
cuvintului plin de sens, de
înțelepciune și de cintec.
Dar poate mai mult ca ori
care altă artă. literatura se
încarcă de responsabili
tate. De cind există socie
tate umană, arta cuvintului,
incepind cu poveștile sau
cîntecul de leagăn al ma
mei. a contribuit la for
marea spirituală a omului
civilizat și a civilizației în
seși. Și a contribuit prin
slăvirea a tot ce-i valoros,
adevărat, omenesc si prin
biciuirea cu fulgerul cu
vintului a tot ce-i nedrept,
putred. absurd, a tot ce
coboară omul și pătează
obrazul neamului și al țării.
Repetăm, de mult, că, nu
pe măsura importantei ei.
literaturii pentru copii și
tineret i se acordă de cri
tica literară atentia cuve
nită. deși această literatură
se înscrie, cu folos, prin
tre modurile de a trăi,
printre dimensiunile vieții,
slujind drept avangardă a
științei, a psihologiei, a
moralei, a formării omului
ca om. Ne mingiiem doar
cu gîndul că toți marii
noștri scriitori, de la Eminescu la Delavrancea. la
Sadoveanu. la Arghezi. la
Zaharia Stancu. au slujit cu
geniul sl condeiul lor si li
teratura dedicată omului în
formare. Nu poate fi decit
mindru acel scriitor care
a închinat o parte din scri
sul său. nemijlocit, sufle
tului si inimii celor tineri,
contribuind Ia formarea
oamenilor de mîine prin
mesajul educativ al cărților
scrise pentru copii.

Dumitru ALMAS

© Manuscrise străine despre
originea poporului român. într o °°-

• Un nou obiectiv arheologic.

Sub egida Complexului muzeal județean Bacău s-au
int.reprins recent cercetări intr-un nou obiectiv arheo
logic, aflat pe teritoriul comunei Răcăciuni in apropie
re de satul Răstoaca, pe o terasă a riului Șiret — ne
comunică arheologul Viorel Căpitanu. Au fost desco
perite numeroase vestigii arheologice care atestă pre
zența omului in așezări compacte și de durată incepind
cu secolul IV al erei noastre și pînă in secolele X—XI.
Noul obiectiv arheologic se află în apropierea vesti
tei „dave" dacice de la Răcătău, identificată cu antica
Tamasidava, unde sint atestate mai multe așezări da
tate de-a lungul mai multor perioade istorice. în
„siturile arheologice" din punctul Răstoaca s-a desco
perit foarte multă ceramică, împreună cu obiecte de
fier, os și lut ars, atit in cadrul locuințelor, cit și in
jurul acestora. O importanță deosebită o prezintă des
coperirea unui brăzdar de fier de tip roman in cadrul
unei locuințe datind din secolele IV—V e.n. Împreună
cu ceramica provenind de la vase mari de provizii,
căni și urcioare de certă tradiție dacică. Descoperirile
de la Răcăciuni, alături de multe alte dovezi descope
rite la Bacău — Curtea Domnească, Berești — Bistri
ța, Ștefan cel Mare, Cleja, Faraoani, Horgești, Sascut
etc., confirmă și de această dată cuvintele lui N. Iorga.
care spunea că „o populație nu părăsește deloc, chiar
în fața negării celei mai înverșunate din partea for
țelor naturii, pămintul in care a coborit rădăcini pro
funde".

® Castrul roman de la Feldioara.

în anul trecut, un colectiv al Muzeului de istorie al
Republicii Socialiste România — alcătuit din Liviu
Petculescu, Anca Păunescu, Bogdan Filipescu și Crișan
Mușețeanu — a reluat săpăturile arheologice în castrul
roman de la Feldioara — Brașov. Așa cum s-a arătat
in comunicarea prezentată la cea de-a 23-a sesiune
anuală de rapoarte arheologice de la Sibiu, au fost cer
cetate parțial zidul de incintă al castrului, precum și
două barăci pentru soldații din castru Au fost scoase
la iveală cărămizi ștampilate aparținînd unei unități
auxiliare — Cohors Numidarum Antoniniana —, un
număr mare de vase de lux (de tioul „terra sigillata"),
opaițe fragmentare, vase de sticlă. S-au descoperit
mai multe piese de echipament militar, între care se
remarcă un capăt de teacă de spadă din bronz, o ca
taramă inelară ăe centiron cu două terminații în for
mă de capete de cal, virfuri de lănci, săgeți. Au fost
descoperite și 5 monede, dintre care doar 3 sînt lizi
bile și provin din prima parte a veacului al IIT-lea.
Monezile, ca și celelalte obiecte asigură datarea acestui
castru în perioada cuprinsă între mijlocul veacului al
Il-lea și anii 260'270. Prezența unor piese calcinate su
gerează faptul că abandonarea castrului s-a făcut în
urma unor evenimente violente, dar cercetările între
prinse au scos la iveală și vestigii ale unei locuiri
din epoca postromană.

municare recentă prezentată în cadrul Laborato
rului de studii otomane al Facultății de istoriefilozofie din București, prof. Mihail Guboglu, mem
bru corespondent al Societății (Academice) Turce
de Istorie, a făcut cunoscute rezultatele unei recente
explorări a arhivei Palatului Yildiz din Istambul, unde
se află numeroase manuscrise rămase de la istorici
otomani, care au venit și în țara noastră ți au scris
despre ea — relatează dr. Mihai Maxim, vicepre
ședinte al laboratorului. între acestea — memoriile cu
noscutului istoric Djevdet, care l-a însoțit Ia 1848 m
Țara Românească pe Fuad Efendi, medic Intrat in
diplomație și ajuns ulterior ministru de externe și
mare vizir. Djevdet a petrecut mai multe luni la Bucu
rești, a cunoscut pe Bălcescu și pe alți patrioți români,
a consultat scrieri ale cronicarilor români și a mani
festat interes pentru istoria românească. La primul
volum al istoriei sale, cunoscută sub numele de „Is
toria Ini Djevdet" („Tarih-i Cevdet"), el a adăugat un
supliment intitulat „Despre Țara Românească și Mol
dova", in care arată originea latină a poporului român,
născut, din simbioza daco-romană. caracterul unitar
al limbii române, una și aceeași în toate teritoriile
istorice românești. în aceeași arhivă se mai află ma
nuscrisul istoriei lui Liitfi, care a continuat lucrarea
lui Djevdet, consacrind un capitol special revoluției
române de la 1848, precum și alte manuscrise privi
toare la evenimente ale istoriei românești.

• Sătenii - ostași de la 1848.0

scrisoare trimisă redacției noastre, prof. Paul Abrudan
ne prezintă activitatea desfășurată de o unitate țără
nească de lăncieri in vremea revoluției pașoptiste, ac
tivitate reconstituită pe baza unor mărturii de arhivă
și a unor lucrări memorialistice din veacul trecut. Re
dăm în continuare fragmente din scrisoare : „tn pri
măvara anului 1848, locuitorii din Vtădeni — Brașov,
nemulțumiți din cauza asupririi sociale și naționale,
s-au ridicat la luptă, avîndu-i în frunte pe Iacob Zor
ea senior și Nistor Balcăș. Cind, urmăriți de autorită
țile polițienești, aceștia au fost arestați, judele și ju
rații satului au intervenit, Meterminind eliberarea lor.
într-o asemenea atmosferă1, sătenii au primit vestea în
legătură cu Adunarea Națională, ce avea să se țină la
Blaj, in ziua- de 3/15 mai, 1848. Documentele vremii
atestă că, așa cum scria mai tirziu Iacob Zorea, „fie
care comună din Țara Bîrsei trimise cite doi reprezen
tanți la Blaj. Dar afară de aceștia, mulți se duseră
deosebit, și cu drag puteai privi numărul cel mare de
căruțe încărcate cu oameni, care cu multă sete aler
gau la acea măreață adunare. De la Vlădeni fură de
legați Iacob Zorea (senior) și fostul jude Nistor Bal
căș». După cea de a treia adunare de Ia Blaj ținută în
septembrie 1848, «in fiecare sat se numi cite un că
pitan, care avea să recruteze pe toți bărbații vrednici
de luptă, să-i înarmeze cu lănci, puști și alte arme,
să-i exerseze și să stea totdeauna gata a urma ordi
nelor ce le vor primi». în acele zile, in comuna Vlădeni s-a organizat o unitate de Jăncieri, cu un efectiv
de 325 de oameni, înarmați cu lănci, cu puști de vinătoare și cu pistoale. Organizată pe trei centurii și
fiecare dintre ele pe cite zece decurii, unitatea avea
in fruntea sa pe tribunul Iacob Zorea senior, numit
căpitan. Două din cele trei centurii ale unității erau
comandate de centurionii G. Pop și I. Podarul, numiți
locotenenți sau ofițeri. în fruntea decuriilor au fost
numiți o serie de bărbați dintre cei care serviseră in
armată. Tribunul Zorea s-a ingrijit ca lăncierii să aibă
îmbrăcăminte uniformă și care să nu-i stinjenească
în timpul luptei. Astfel, toți aveau «zeche neagră,
cioareci albi, in picioare opinci», iar pe cap căciuli de
oaie. Vreme de mai multe luni, unitatea de lăncieri
a luat parte la lupte in împrejurimi, dovedind un exemplar curaj Ostășesc".
Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Un fir de nisip potrivit abil
poate strica armonia unui mo
nument. Că opera durabilă în
vinge pînă la urmă toate adver
sitățile, e la fel de adevărat.
Dar mediocritatea este de obicei
tenace și, dacă fantezia ei nu e
creatoare, are in schimb destu
lă disponibilitate pentru a face
rău. Printre obstacolele pe care
Salieri, un compozitor nu foarte
slab, dar prea asemănător cu
„linia comună" a epocii, le-a
așezat împotriva geniului mozartian, una depășea in chip
vulgar intrigile „ascunse", mașinațiunile de culise. O aflăm
de la Pușkin : „La prima repre
zentație a operei -Don Gio
vanni- la Viena. in timp ce tot
teatrul se delecta cu armoniile
lui Mozart, s-a auzit o fluieră
tură. Era Salieri, care, înnebu
nit de invidie, a părăsit sala...".
Invidia nestinsă care nu reușise
să împiedice terminarea cele
brei opere incerca acum măcar
să deranjeze, cu un gest de
stradă,
spectacolul...
Măcar
atit... La început de octombrie
1787, poetul Lorenzo da Ponte,
care sosise la Praga pentru a
definitiva ultima scenă din
„Don Giovanni", se trezi chemat
urgent la Viena de Salieri, pen
tru a-i isprăvi libretul la „Ta
rare", sub amenințarea că, in
caz contrar, va fi concediat din
toate posturile pe care le ocupă.
Textul scenei și ariei lui Leporello avea să-l scrie compozito
rul... Dar acestea fac. îndeobște,
„savoarea" biografiilor. Zbate
rea mediocrilor devine amuzan
tă o dată cu trecerea timpului,
iar „opera" lor e cu desăvirșire
pradă neantului. Cine mai are
curiozitatea să se aplece astăzi
pe o partitură de Antonio Sa
lieri ?
Dar, vai, cită, agitație poate
produce printre contemporanii
săi zbaterea ființei mediocre !
Nervi, deziluzii, gustul unei infrîngeri nemeritate. Și, nu in
tr-un singur caz. dureroasa re
voltă lăuntrică. Mai ales atunci
cind abdicarea de la un subîn
țeles cod moral ia forme puțin
imaginabile, căci — trebuie să
o repetăm — fantezia răului
nu are margini. Ea se răsfringe
citeodată și asupra ființelor lip
site de apărare, a copiilor, pen
tru care cuvintul invidie incă
nu s-a născut, fiindcă dicționa
rul virstei inocente e mal de
grabă bogat in sinonime ale
virtuții decit în măruntele înfă
țișări ale urli. Scriu aceste rinduri îndemnat de o „intimplare" recentă : un copil cu talent
excepțional, un copil aplaudat
cu entuziasm pe clteva mari
scene, urma să fie audiat, in
tr-o sală de clasă, de un grup
de persoane ce se deplasaseră
special pentru a vedea, puse la
lucru, rarisima sa înzestrare și
măiestria pedagogică a profe
sorului care îl îndrumă. Atmo
sferă sărbătorească, emoții in
lumina inaltă a zilei aurind in
strumentul masiv. Poate clipe
unice, pentru că există vîrste
cind o emoție se întipărește
pentru totdeauna in suflet. La
fel insă și o deziluzie, la fel
— un eșec. In corzile pianului
un mic obiect metalic — plasat
pe furiș, cu rapidă dibăcie, de
cineva invidios pe rezultatele
profesorului, pe succesul acelui
precoce talent ? — aștepta să
răstoarne diabolic ceea ce. din
fericire, nu poate fi totuși răs
turnat. Căci talentul învinge,
vocația străbate „perdeaua de
fier" a invidiei. Dar dacă gestul
salutar, venit oportun, a făcut
ca totul să treacă sub tăcere —
ca și cum nimic nu s-ar fi in
timplat —, care poate fi oare
răsplata pentru autorul unei
tentative atît de meschine ?
Spunem, in ocazii similare :
incalificabil. Și trecem cu un
suris amar, mai departe, căci
dezgustul e in astfel de situa
ții, aricit de izolate ar fi ele,
proporțional
cu
lipsa
de
scrupule a mediocrului ros de
cancerul invidiei.
Par stranii, firește, asemenea
întimplări. cu atit mai nepo
trivite unei societăți care culti
vă generozitatea, altruismul,
oferind multiple posibilități de
afirmare a personalității umane.
Dacă însă, in împrejurarea cita
tă, talentul singular s-a mani
festat la. adevărata sa valoare,
gestul ce l-ar fi putut împie
dica indeamnă la reflecție și
atitudine.

Costin TUCfflLA

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Furtuna. Spectacol prezen
tat de compania engleză „Cheek by
Jowl“ — 18 ; (sala Amfiteatru) : Un
anotimp fără nume — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Sala Studio) : Recital de vi
oară Remus Azoiței. La pian Adrian
Tomescu (Wieniawski) — 17 ; (Ateneul
Român) : Recital de pian Constantin
Sandu (Debussy9 Bahmaninov, Albăniz) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**4
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):
Neînsemnații — 18 :
(sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădinaru
lui — 18
® Teatrul Mie
(14 70 81) : Pluralul
englezesc — 18,30
• Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă
la doi stăpîni — 18
©Teatrul ,.NottaraM (59 31 03, sala
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 : (sala Studio) : Acești îngeri
triști — 17,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit cangu
rii — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) :
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca
față bătrină — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
© Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00, la Palatul sportu
rilor și culturii) : Cîrit de dragul mîndrei mele — 19
© Teatrul „Ion Creangă (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9
© Circul București (10 41 95) : „Vede
tele circului din Varșovia" (premieră)
— 19
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Steaua lui Arlechino — 18
© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Mobilă și durere — 18,30
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului egiptean „Al-Messa"
(Urmare din pag. I)
problemelor și conflictelor, numai pe
calea tratativelor. Putem afirma
acum că viața, realitățile au demon
strat justețea acestei poziții adoptate
de România. însăși soluționarea pe
calea tratativelor a problemelor din
tre Egipt și Israel demonstrează in
mod elocvent că aceasta reprezintă
singura cale reală.
în momentul de față, după cum
este bine cunoscut, se desfășoară o
activitate intensă și multilaterală
pentru organizarea unei conferințe
internaționale, cu participarea tutu
ror țărilor interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei și a noului stat palestinian. Con
siderăm că schimbările care s-au
produs în această zonă, pozițiile
adoptate de O.E.P, și de alte țări
arabe, faptul că pe plan internațio
nal s-a ajuns la o recunoaștere ge
nerală a necesității unei conferințe
Internaționale creează perspectiva de
a se putea ajunge la o soluție glo
bală a problemelor din Orientul
Mijlociu.
Este adevărat. Israelul adoptă încă
unele poziții foarte rigide. Eu însă
consider că și Israelul va ajunge să
înțeleagă că este și in interesul său
— ca de altfel al tuturor țărilor din
Orientul Mijlociu — să se realizeze
o pace trainică și justă, să fie solu
ționată problema palestiniană pe
baza dreptului la autodeterminare,
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinian independent.
In ce privește problemele din
Liban, ele sint, intr-un anumit sens,
determinate și de conflictul actual,
dar și de alte cauze. Este necesar
însă ca toate forțele libaneze să
pornească de la necesitatea menți
nerii integrității
și suveranității
Libanului.
Noi am salutat Încetarea războiu
lui dintre Irak și Iran. Ne-am pro
nunțat totdeauna și în acest caz
pentru o soluție pe calea tratative
lor și considerăm că trebuie făcut
totul de către cele două țări pentru
a se ajunge la o pace trainică, ceea
ce este în interesul ambelor țări, al
tuturor statelor din zonă, dar și al
păcii mondiale, in general.
în ce o privește — ca și pînă acum
— România va face tot ce va putea
și va acționa în direcția soluționării
pe calea tratativelor a tuturor pro
blemelor
din această zonă șl din
întreaga lume !

ÎNTREBARE : După opinia
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. conferința internațională
de pace va putea fi convocată in
cursul acestui an ? Am dori, de
asemenea, si știm aprecierea pe
care o dați faptului că. deși
O.E.P. a recunoscut rezoluțiile
242 și 338. Israelul continuă să
se situeze pe o poziție rigidă.

RĂSPUNS : Situația Internaționa
lă. acceptarea cvasiunanimă a nece
sității
conferinței
internaționale
creează condițiile pentru organiza
rea, într-un timp scurt, a acestei
conferințe. Este însă greu să se
soună în cit timp se va realiza ea.
Ceea ce pot să afirm este că, cu cît
se va organiza mai repede, cu atît
sînt posibilități mai mari pentru a
se ajunge la soluții acceptabile pen
tru toate părțile interesate. Prelun
girea prea mult a acestei situații,
neconvocarea conferinței și neînceperea tratativelor poate să aibă
urmări negative. Evenimentele in
ternaționale se schimbă destul de
rapid, apar noi probleme și de aceea
trebuie să se facă totul pentru a
se convoca cît rnai repede această
conferință.
In ce privește pozițiile Israelului
față de inițiativele și de declarațiile
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, am menționat deja că sint
de neînțeles rezervele și respinge
rea, de fapt, a negocierilor cu Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei,
de către Israel. Cred însă că ele
reprezintă mai mult o poziție de
moment — ca să spun așa, tactică
— și că Israelul va înțelege că tre
buie să meargă la tratative, la
conferința internațională, la accep
tarea ca partener direct a O.E.P. și
a noului stat palestinian — desigur,
în acesta cuprinzîndu-se și palesti
nienii din interior, așa cum de altfel
au declarat și O.E.P., și președintele
Arafat.
ÎNTREBARE : Prin implicații
le și consecințele sale, criza eco
nomică internațională, in mod
deosebit uriașa datorie externă
aduc prejudicii serioase și de du
rată. in special țărilor in curs de
dezvoltare. Asistăm la continua
adincire a decalajelor dintre ță
rile bogate și țările sărace.

Cum vedeți dumneavoastră,
domnule președinte, o rezolvare
realistă și de fond a acestei pro
bleme grave cu care se confrun
tă astăzi comunitatea interna
țională ?

RĂSPUNS : Criza economică mon
dială, înrăutățirea continuă a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare
reprezintă un rezultat
al întregii
politici
internaționale. Ele sînt
determinate direct de uriașele chel
tuieli militare care au sustras și
sustrag anual peste un trilion de
dolari de la activitățile economice,
dar sînt și rezultatul politicii finan
ciare, al politicii de prețuri practi
cate de monopolurile internaționale,
de țările imperialiste dezvoltate.
Toate acestea au dus și continuă să
ducă la mărirea decalajelor dintre
țările bogate și țările sărace.
Este evident că. această situație
nu va putea continua prea mult. De
altfel, ultimele evenimente din
unele țări în curs de dezvoltare, cu
mari datorii externe, demonstrează
acest adevăr.
Este necesar să se ajungă la o
rezolvare a problemelor subdezvol
tării și, în acest cadru, și a proble
melor datoriei externe printr-un
acord Intre țările dezvoltate și țările
în curs de dezvoltare. România a
propus și se pronunță pentru o con
ferință internațională^ în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite. Este
necesar să se ajungă la noi relații
între state — pe principii de egali
tate, de echitate, de avantaj re
ciproc, la realizarea a ceea ce se
numește noua
ordine economică
mondială.
Și in această problemă se pare că
începe să se înțeleagă adevărul —
chiar și de unele țări dezvoltate —
că este timpul ca problemele să fie
abordate într-un mod nou, deoarece
fără lichidarea subdezvoltării, fără
o soluționare globală a problemei
datoriilor, fără realizarea unor noi
relații economice, însăși dezvoltarea
generală a economiei mondiale, deci
și a țărilor dezvoltate, va fi pusă
sub semnul întrebării. Sîntem într-o
epocă de accentuare a interdepen
denței între state, între diferite zone
ale lumii, deci și între cele bogate
și sărace, și este necesar să se
acționeze pentru realizarea unor re
lații care să asigure progresul tu
turor țărilor, dar în primul rind
lichidarea subdezvoltării și progresul
economico-social al țărilor rămase
in urmă. Aceasta este în interesul
fiecărui popor, al economiei mon
diale. al dezvoltării tuturor țărilor, al
păcii și al colaborării internaționale !
ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, pe fondul ac
țiunilor și dezbaterilor privind
încetarea cursei înarmărilor și
lichidarea armamentelor, recent
s-a incheiat la Paris conferința
privind interzicerea armelor chi
mice. Vă rugăm să prezentați ci
titorilor noștri viziunea, concep
tele și propunerile țării dumnea
voastră in legătură cu desfășu
rarea in continuare a procesului
real de dezarmare generală și
totală, care a făcut obiectul De
clarației României prezentate la
conferința de la Paris și care a
intrunit adeziunea unui impor
tant număr de state, intre care
și multe state arabe.

RĂSPUNS : In ce privește situația
politică mondială, noi considerăm că.
deși s-au realizat unii pași pozitivi în
direcția tratativelor, în realizarea
unor acorduri privind rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune din
tre Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii. totuși, se poate aprecia
că relațiile mondiale se mențin în
cordate. sînt foarte complexe și chiar
grave. De fapt, cursa înarmărilor con
tinuă, se produc în continuare noi
arme nucleare, continuă experiențele
nucleare, au loc acțiunile de milita
rizare a Cosmosului, se discută destul
de intens în N.A.T.O. despre perfec
ționarea și modernizarea unui sistem
intreg de arme nucleare.
In această situație. România consi
deră că problema fundamentală a
epocii actuale este aceea a opririi
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare generală, și in primul rind la
dezarmarea nucleară, eliminarea com
pletă a armelor nucleare. Este evi
dent, aceasta presupune și încetarea
de îndată a experiențelor nucleare, a
oricăror altor acțiuni care favorizează
intensificarea cursei înarmărilor.
In acest cadru privim și problema
armelor chimice. Noi considerăm că
este necesar să se ajungă la un acord
general de interzicere a armelor chi
mice, ca o parte generală a dezar
mării. Avînd însă in vedere situația
generală a armelor existente, consi
derăm că realizarea acordului de in

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. cunoaștem și dăm o deo
sebită apreciere poziției și acțiu
nilor concrete întreprinse de
România in domeniul dezarmării.
Care este părerea dumneavoas
tră cu privire la posibilitățile ce
lorlalte țări in curs de dezvolta
re de a influența ajungerea la
măsuri concrete in această direc
ție ?
RĂSPUNS : Toate statele, mari sau
mici, sînt direct interesate în realiza
rea dezarmării. în eliminarea arme
lor de distrugere în masă. Nu se pot
lăsa aceste probleme numai pe sea
ma marilor puteri sau a cîtorva țâri.
Noi considerăm că toate țările, mari
sau mici, țările în curs de dezvoltare,
țările nealiniate pot avea un rol im
portant și trebuie să participe activ
la realizarea politicii de dezarmare.
ÎNTREBARE : Relațiile dintre
Egipt și România au fost și sint
excelente. Cum apreciați dum
neavoastră viitorul acestor re
lații și ce credeți că ar trebui
intreprins pentru dezvoltarea lor
in continuare, îndeosebi in do
meniul economic 2

RĂSPUNS : Aș dori să exprim sa
tisfacția mea pentru cursul ascendent
al relațiilor dintre România și Egipt.
Într-adevăr. se poate spune că rela
țiile dintre țările noastre au cunoscut
o dezvoltare continuă, in toate do
meniile de activitate.
În cele mai multe probleme inter
naționale pozițiile celor două țări sint
identice sau foarte apropiate și se
realizează o conlucrare cu rezultate
bune in diferite organisme interna
ționale, în soluționarea diferitelor
probleme. De aceea, consider că exis
tă toate condițiile pentru extinderea
și dezvoltarea colaborării românoegiptene în toate domeniile. Avem o
serie de rezultate bune în cooperarea
economică, tehnico-știlnțifică. Avînd
în vedere programele de dezvoltare
economică ale României, dar și ale
Egiptului, considerăm că dispunem
de multe posibilități pentru a intensi
fica conlucrarea noastră și sîntem
convinși că vom obține rezultate bune
punind, în același timp, un mai
mare accent pe colaborarea tehnicoștiințifică — ca una din cerințele
unei bune colaborări economice —,
dar și în alte domenii. între cele două
țări.

ÎNTREBARE : Erprimind con
vingerea țării mele, a poporului
egiptean, că o asemenea dezvol
tare poate fi realizată in colabo
rarea dintre țările noastre, aș
vrea să subliniez, domnule pre
ședinte. că poporul egiptean vă
transmite cele mai bune urări
dumneavoastră
și poporului
român. In acest context, v-aș
ruga să aveți amabilitatea de a
adresa citeva cuvinte cititorilor
publicației noastre.
RĂSPUNS : Mulțumind pentru
urările adresate mie și poporului
român, doresc ca — și pe această cale
— să adresez prietenului meu. pre
ședintele Mubarak, un salut priete
nesc și cele mai bune urări.
Doresc, totodată, să transmit po
porului egiptean prieten cele mai
bune urări de succes în dezvoltarea
e^onomico-socială. în ridicarea gene
rală a nivelului său de civilizație, de
bunăstare, de pace și fericire 1

Noul orar TAROM

HÎRLĂU

Un oraș în plină dezvoltare
Hirlăul. aflat pe cursul superior
al Bahluiului. într-un pitoresc ca
dru natural, inconjurat de podgo
riile Cotnarilor și de livezile Delenilor, cunoaște o puternică dez
voltare economică și urbanistică,
îndeosebi din anul 1968, cind ve
chiul tirg de odinioară a devenit
oraș. Rind pe rind s-au înființat
aici o secție de tricotaje și alte
două de prelucrare a lemnului,
care aparțin de întreprinderile de
profil din Iași, s-au construit un
complex de prelucrare și industria
lizare a legumelor și fructelor, o
fabrică de oțet, un sector de pres
tări servicii, unități de industrie
mică și altele. Toate acestea for
mează, acum o adevărată zonă in
dustrială. la care se adaugă peste
30 secții și 12 ateliere ale coopera
ției meșteșugărești. Primarul ora
șului Hirlău. Gheorghe Baban, ne
spune :
— Nimeni nu visa vreodată că
prăfuitul nostru tirg de odinioară
iși va descoperi vocația industria
lă. E de ajuns să vă spun că anul
trecut planul producției industriale
a fost depășit cu 19 milioane lei.
că au crescut considerabil produc

terzicere a armelor chimice trebuie
să fie strîns legată de încheierea unui
acord general de interzicere și elimi
nare a armelor nucleare.
în 1925. cînd s-a încheiat convenția
privind armele chimice, nu apăruseră
armele nucleare. Acum însă ar fi de
neînțeles să nu ținem seama de noua
realitate, de existența unor arme mai
perfecționate și mai periculoase decît
armele chimice ! De aceea. România
a propus la Paris să se aibă în ve
dere trecerea concomitentă Ia elimi
narea atît a armelor chimice, cit și
a armelor nucleare. A accepta să rămînă armele nucleare ar însemna, de
fapt, să recunoaștem politica de
șantaj nuclear, de forță !
Repet, România se pronunță ferm
pentru lichidarea totală — atît a ar
melor nucleare, cît și a celor chimice,
pentru acorduri corespunzătoare in
această direcție. Ne pronunțăm, tot
odată. ferm pentru reducerea arma
mentelor convenționale la un nivel
cit mai redus.
Noi pornim de la faptul că secu
ritatea fiecărui popor, securitatea
mondială nu se pot asigura prin men
ținerea și dezvoltarea anumitor tipuri
de arme, ci prin renunțarea la ele,
prin reducerea substanțială a aces
tora. sub un control strict interna
țional !

țiile in industria mică. Ne mindrim, și pe bună dreptate, că aici,
la noi. funcționează un liceu in
dustrial cu profil de chimie, școli
cu aproape 3 400 de elevi. Avem
0 bogată activitate culturală, un
teatru popular și formații de cor,
dansuri, brigăzi artistice și altele.
Un ansamblu folcloric puternic s-a
organizat și în localitatea suburba
nă Pircovaci. Ca să nu mai vorbesc
de faptul că am construit. în anii
de după Congresul al IX-lea al
partidului, peste 1 600 apartamente,
în blocuri cu spații comerciale și
pentru prestări servicii la parter.
Primarul ne-a asigurat că pla
nul de locuințe pe acest an va fi
depășit cu cei puțin 100 aparta
mente. Numai in anul trecut, prin
munca patriotică a cetățenilor s-au
efectuat lucrări gospodărești și de
înfrumusețare in valoare de peste
32 milioane lei. Locuitorii orașului
s-au angajat ca. in acest an. să-și
depășească propriile angajamente
asumate in intrecerea socialistă,
pentru ca localitatea in care trăiesc
și muncesc să devină mai frumoa
să, mai bine gospodărită. (Manole
Corcaci).

Incepind cu data de 26 martie
intră in vigoare noul orar TAROM,
care va fi valabil pină la 28 octom
brie a.c. In noul orar se respectă
cursele tradiționale, cu unele modi
ficări. Astfel, în transporturile inter
naționale de lung curier vor circula
la New York două curse săptămînal, respectiv luni, via Luxemburg,
și vineri, via Viena. Vor funcționa,
de asemenea, o cursă Abu Dhabi —
Bangkok și Abu Dhabi — Bangkok
— Singapore, precum și o cursă
București — Beijing, via Karachi.
Pentru Europa sint prevăzute ace
lași număr de curse ca și anul tre
cut, asigurindu-se legături cu majo
ritatea capitalelor europene.
In ceea ce privește transportul in
tern, față de perioada de iarnă, se
introduc două curse pe zi la Bacău,
Caransebeș. Iași, Baia Mare, Sucea
va și Satu Mare. Vor opera, de ase
menea, trei curse la Arad, Oradea.
Tîrgu Mureș și patru curse pe zi la
C’uj-Napoca, cu excepția zilei de
duminică. Pentru Ba;a Mare s-a in
trodus și o cursă de duminică.
In luhile iulie și august vor fi în
ființate curse directe intre Constanța
și Arad, Bacău, Baia Mare. ClujNapoca. Iași, Oradea. Sibiu, Suceava,
Timișoara și Tg. Mureș.
În funcție de solicitările de trafic,
atît Ia cursele internaționale, cit și
la cele, interne, se vor organiza zbo
ruri suplimentare.
(Agerpres)

UN SUCCES DE PRESTIGIU AL COLECTIVULUI
ÎNTREPRINDERII „PETROMAR" CONSTANTA
într-o telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii de
la întreprinderea de forai si exploa
tare a sondelor marine „Petromar"
Constanța raportează că la 24 mar
tie a început extracția hidrocarburi,lor din platoul continental al Mării
Negre ne o nouă platformă marină.
Prin cele două noi sonde intrate in
exploatare pe platforma ..Fortuna"
producția zilnică de țiței extras din

subsolul marin creste cu peste 33 la
sută.
In telegramă este exprimat anga
jamentul întregului colectiv de a ac
ționa permanent, cu pasiune, cu în
treaga capacitate profesională și
înalt spirit revoluționar pentru creș
terea continuă a cantităților de hi
drocarburi extrase, pentru a intîmpina cea de-a 45-a aniversare a elibe
rării patriei si Congresul al XIV-lea
al partidului cu noi si semnificative
fapte de muncă.

Vizita delegației parlamentare cubaneze
Delegația parlamentară cubaneză,
condusă de Severo Aguirre del Cristo,
președintele Adunării Naționale a
Puterii Populare a Republicii Cuba,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a făcut o vizită în țara noas
tră, a părăsit, vineri după-amiază.
Capitala.
Oaspeții cubanezi au fost salutați,
la plecare, de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
de deputați. alte persoane oficiale.
A fost de față Niel Ruiz Guerra,
ambasadorul Republicii Cuba la
București.

★

Membrii delegației parlamentare
cubaneze au vizitat obiective econo
mice. edilitare și social-culturale din
Capitală și din județele Brașov și Covasna. De asemenea, au avut între
vederi la comitetele executive ale
consiliilor populare din județele vi
zitate.

★

Înainte de plecare, conducătorul
delegației parlamentare cubaneze.
Severo Aguirre del Cristo, s-a intîlnit cu reprezentanți ai presei române.
Exprimîndu-și deosebita satisfac
ție în legătură cu primirea la
președintele
României.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oaspetele a arătat
că in acest cadru au fost abordate
probleme privind colaborarea dintre
cele două țări, convorbirea care a
avut loc fiind de foarte mare impor
tanță pentru dezvoltarea, in conti-

nuare. a relațiilor româno-cubaneze
pe plan economic, tehnic șî în e.te
domenii de interes comun. Consider
— a spus vorbitorul — că perspecti
vele sînt bune, deoarece există do
rința de a merge în această direcție.
Am constatat, de altfel, disponibili
tatea pentru lărgirea colaborării și în
întreprinderile pe care le-am vizitat.
Referindu-se la rolul și importanta
conlucrării dintre parlamentele și
parlamentarii din cele două țări, pre
ședintele Adunării Niționale a Pu
terii Populare a Republicii Cuba a
relevat contribuția pe care acestea o
pot aduce la rezolvarea problemelor
majore din viața politică internațio
nală. îndeosebi în direcția opririi
cursei Înarmărilor. înfăptuirii dezar
mării și prevenirii războiului, instau
rării unui climat de pace și colabo
rare între toate națiunile lumii.
împărtășind impresiile din timpul
vizitei în România, oaspetele a spus:
Delegația noastră a putut să cunoas
că dezvoltarea economică și socială
puternică a tării dumneavoastră.
Acest lucru este vizibil pretutindeni.
Se văd construcțiile de locuințe, cen
trele culturale, centrele de cercetare
științifică. In același timp, am înțeles
marile progrese realizate în domeniul
tehnicii, pe plan economic, pe plan
social. Ne-am dat seama de rezulta
tele palpabile ale efortului făcut de
partidul și statul dumneavoastră, de
poporul român în edificarea noii
orînduirl.
(Agerpres)

Cronica zilei
O delegație a sindicatelor chine
ze, condusă de Zhang Ruiying,
membră a Comitetului Permanent
al Adunării Populare Naționale,
vicepreședinte al Federației Sindi
catelor din întreaga Chină, a efec
tuat o vizită de schimb de expe
riență in România.
Delegația a fost' primită de to
varășul Miu Dobrescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului
Central al U.G.S R. Cu acest prilej
s-a făcut un schimb de păreri in
legătură cu realizările popoarelor
român și chinez în edificarea socie
tății socialiste, cu activitatea sindi
catelor din cele două țări. S-a subli
niat dorința comună de a dezvolta
și aprofunda relațiile de prietenie
statornicite între sindicatele și oa
menii muncii .lin România și China,
in spiritul convorbirilor și înțelege
rilor româno-chineze la nivel inalt.

★

Vineri, tovarășul Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, viceprim-ministru al
guvernului, a avut o întilnire de lucru
în orașul Ruse cu tovarășul Andrei
Lukanov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B.. minis
tru al relațiilor economice externe al
R.P. Bulgaria.
în cadrul întîlnirii au fost discutate
probleme în vederea creșterii schim
burilor comerciale, a extinderii coo
perării și specializării în producție

tV
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Telex
La sfirșlt de săptămlnă (color)
Săptămina politică
închiderea programului
Telejurnal

pentru realizarea înțelegerilor stabili
te la nivel înalt.
Cu acest prilej a fost semnat pro
tocolul de schimburi comerciale pe
anul 1989.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Bangladesh, vi
neri a avut loc in Capitală o mani
festare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au fost pre
zentate aspecte ale dezvoltării eco
nomice și sociale din această țară si
un film documentar.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost prezenți Anwar Hashim,
ambasadorul Republicii Populare
Bangladesh la București, și membri
ai ambasadei.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Bangladesh, am
basadorul acestei țări la București,
Anwar Hashim, a oferit, vineri, o
recepție.
Au participat Ludovic ' Fazecas,
viceprim-ministru al guvernului,
miniștri, reprezentanți ai conducerii
unor ministere și instituții centrale,
ai vieții cultural-artistice și științi
fice. ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)
19.20 Sub tricolor, sub roșu steag
(color)
19.30 Teleenciclopedia (color)
20.00 Cintec de primăvară. Varietăți
muzicale (color)
20,40 Film artistic. (color). „Flori pentru
Alexia"
22,10 Telejurnal
22.20 Parada orchestrelor
22.30 închiderea programului

DE LA 26 MARTIE

Orarul oficial de vara
în conformitate cu reglementările
în vigoare, incepind de duminică. 26
martie, pe intreg teritoriul- Repu
blicii Socialiste România se trece la
aplicarea orarului oficial de vară,
care va dura pînă la 24 septembrie
a.c. Astfel, in noaptea de simbătă
spre duminică, acele ceasornicelor
vor fi mutate inainte cu o oră. in
așa fel ca ora zero să devină ora L
în acest' interval, programul unități
lor economice, sociale și cultural-artistice din toate zonele țării va rămine neschimbat. în transportul fe
roviar de călători se menține actua
lul mers al trenurilor interne, iar

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 25 martie
*
ora 20 — 28 martie, ora
20. în țară : Vremea se va ameliora,
devenind în general frumoasă, iar cerul,
mai mult noros la început, se va degaja
treptat. Ploi care pot avea și caracter
de aversă vor cădea în prima zi în re
giunile estice și sud-estice, iar în rest
izolat. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări trecătoa
re la începutul intervalului in sud-estul
țării, predominind din sectorul nordestlc. Temperatura aerului va marca o
scădere în primele zile
*
Minimele vor
fi cuprinse între minus 2 și 8 grade,
mai scăzute in a doua parte a inter
valului, iar maximele, in general, intre
6 și 16 grade. în ultimele nopți se va
produce local brumă, îndeosebi în nor
dul și centrul țării. Dimineața, pe
alocuri, ceață. în București : Vremea
se va ameliora, devenind predominant
frumoasă, iar cerul, mai mult noros la
început, se va degaja treptat. Temporar
va mai ploua slab in prima zi. Vînt
slab pînă Ia moderat. Temperaturile
minime vor oscila între zero și 5 grade,
iar cele maxime între 12 șl 15 grade.
Dimineața, ceață.

AdmimstraOa de Stat
Loîo-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 24 MARTIE 1989
Extragerea I : 16 27 52 21 54 60
57 77 17
Extragerea a Il-a : 26 47 76 66 40
42 23 85 20
Fond total de ciștiguri : 777 954 lei.
din care 48 529 lei report la cate
goria 1.

pentru cele internaționale circulația
va fi corelată prin grafice cu cea a
trenurilor din țările vecine. Va rămine, de asemenea, neschimbat ora
rul curselor TAROM interne și in
ternaționale.
Deci în noaptea de simbătă. 25
martie, spre duminică. 26 martie, pe
intreg teritoriul țării noastre acele
Ceasornicelor vbr fi mutate înainte
cu o oră. (Agerpres).

înfăptuirea autoconducerii
și autogestiunii
(Urmare din pag. I)
In ansamblu, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Expune
rea din noiembrie 1988. „legile care
reglementează organizarea întregii
activități, pe baza autoconducerii,
autogestiunii. autofinanțării, a ca
drului democratic din toate sectoa
rele răspund pe deplin actualului
stadiu de dezvoltare". Se desprinde,
prin urmare, că tocmai concordanta
dintre legislație si procesele economlco-sociale caracteristice societății
noastre constituie premisa fundamen
tală a îndeplinirii tuturor obligațiilor
și Îndatoririlor legale, a obiectivelor
pe care, in fond, legea le formulează.
Un alt factor obiectiv al realizării
legii in practica economică îl consti
tuie interactiun
*"
dintre interesele
generale, interesele de grup (ale co
lectivului întreprinderii) și intere
sele personale. Unitatea obiectivă
a acestor interese, caracteristică
societății noastre, constituie teme
iul unei ample și eficiente ac
țiuni a dreptului în activitatea
concretă a unităților economice. De
exemplu, promovîndu-se prin legis
lația contractelor economice princi
piul realizării numai de produse cu
desfacerea asigurată. în fond se dă
satisfacție intereselor generale si. în
egală măsură, intereselor întreprin
derii. Realizarea de produse cu des
facere asigurată presupune o anu
mită producție fizică — sortimen
tală — corespunzătoare unei cerințe
generale exprimate prin plan. La
nivelul. întreprinderii. r—oductia cu
desfacere asigurată exclude risipa de
mijloace economice pentru produse
fără certitudinea livrării, cu multi
ple efecte negative asupra activității
economico-financiare a întreprin
derii.
Evident, reglementările legale nu
acționează de la sine, nu îsi produc
efectul dorit prin simplul fapt că ele
au fost adoptate. In acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a precizat
că. în general, in întreaga activitate
economico-socială trebuie să avem
permanent în vedere ca cele mai
importante hotărîri și legi ale tării
să fie larg dezbătute in partid, de
întregul popor, atit inainte. cit și
după adoptarea lor. pentru a fi bine
înțelese, pentru ca toti comuniștii,
toți oamenii muncii să se angajeze
cu toate forțele in realizarea lor.
„Buna înțelegere de către partid, de
către întregul popor a hotărîrilor. a
legilor țării — sublinia secretarul
general al partidului — constituie un
factor hotăritor. o necesitate pentru
buna conducere, pentru dezvoltarea
democrației muncitorești-revoluționare, pentru participarea poporului
la conducerea tuturor sectoarelor de
activitate, la făurirea în mod con
știent a propriului său viitor, liber
și independent !“.
O asemenea precizare este cu atît
mai necesară cu cit. în practică, se
manifestă uneori o optică greșită cu
privire la normele juridice, expri
mată fie prin abordarea trunchiată,
ruptă de context, a unor reglemen
tări. fie chiar prin ocolirea sau
nesocotirea anumitor prevederi le
gale.. Astfel, unii factori de condu
cere din întreprinderi privesc le
gislația doar ca temei al obținerii
unor penalități și despăgubiri de la
anumit! parteneri contractuali. Or.
este limpede că. într-o asemenea
viziune unilaterală asupra reglemen
tărilor din domeniul relațiilor con
tractuale. prin simpla aplicare de
sancțiuni nu se remediază deficien
tele în lanț generate in mecanismul
economic de neîndeplinirea obliga
țiilor asumate de către o întreprin
dere sau alta. Mult mai importante
sint, in spiritul și litera legii, anali
za cauzelor concrete care au deter
minat nerealizarea unor obligații,
stabilirea de măsuri pentru îmbună
tățirea activității.
Printre factorii subiectivi al apli
cării legii in practica economică se
mai poate menționa cerința receptă
rii corecte și depline a conceptelor
și principiilor juridice. Spre a con
cretiza această afirmație se cuvine
precizat că prin forță majoră
se înțeleg numai împrejurări ex
terioare activității unității debi
toare, imprevizibile și imposibil
de înlăturat prin mijloacele sale.
Totuși, in practica contractuală are
o oarecare circulație formula „situa
ții obiective", care are un conținut
imprecis și contrar conceptului de
forță majoră in înțelesul dat de le
gislație. Așa se ajunge că. uneori,
prin „situații obiective" se înțeleg
diferiți factori naturali cu consecin
țe previzibile în condițiile geografice
ale tării noastre sau deficiente or
ganizatorice menținute în unitatea
debitoare vreme îndelungată, care,
este limpede, sint departe de accep
țiunea conferită termenului de către
legiuitor.

Aceste exemple demonstrează că
legea nu trebuie aplicată „după ure
che". ci este necesar să fie bine
studiată. înțeleasă si însușită. Acesta
este de fapt sensul precizării făcute
de secretarul general al partidului:
„Nu se poate asigura o conducere
științifică fără înțelegerea — nu
numai cunoașterea — hotăririlor șl
legilor. Aceasta este condiția sine
qua non a conducerii științifice".
Desigur. în procesul de înțelegere
Si însușire a'legislației de către ca
drele din economie, o pondere deo
sebită este necesar să dobîndească
acele reglementări care se referă la
problematica activității practice din
unitățile economice. In această pri
vință. din analizele efectuate, din
discuțiile purtate cu membrii unor
consilii ale oamenilor muncii s-a
desprins ideea că pentru exercitarea
atribuțiilor ce revin organelor de
conducere colectivă ar prezenta in
teres alcătuirea unei culegeri selec
tive din deciziile adoptate de aces
tea. S-ar realiza astfel un material
faptic util pent’u valorificarea expe
riențelor organelor de conducere co
lectivă privind modul în care sînt
concretizate atribuțiile conferite prin
lege acestora pentru asigurarea efi
cientei activității economice și înde
plinirea indicatorilor de plan.
O asemenea generalizare a practi
cii întreprinderii in aplicarea legisla
ției ar îngădui sesizarea și reliefarea
atit a experienței înaintate, cît și a
unor neajunsuri în acest domeniu
De exemplu. în legătură cu organi
zarea livrărilor de produse, execu
tarea de servicii si lucrări, asigurarea
disciplinei muncii, folosirea fonduri
lor materiale si bănești există în
practică numeroase măsuri organiza
torice initiate de unități în îndepli
nirea atribuțiilor ce le-au fost confe
rite prin lege, care ar putea fi valo
rificate de către alte unități simi
lare. In plus, s-ar realiza și un
schimb de experiență, s-ar extinde
metode viabile, s-ar înlătura impro
vizația. rutina ș.a. Totodată, sinteti
zarea practicii întreprinderii în ce
privește aplicarea legislației prezintă
importantă si sub aspect științific,
teoretic, constituind o premisă de
conturare si fundamentare a unor
principii si instituții.juridice noi prin
care se realizează rolul organizatoric,
stimulativ-educativ al dreptului so
cialist în ansamblu.
Fapt este că reglementările legale
dintr-un domeniu sau altul sînt mai
ușor înțelese și mai temeinic însu
șite dacă activitatea de propagandă
a lor este axată pe situația concretă
din unitatea respectivă, pe sarcinile
economice care revin colectivului, dar
si pe relevarea unor cazuri concrete
petrecute în diferite unități. Da pil
dă. prevederile referitoare la for
marea si destinația beneficiilor pot
stimula cointeresarea materială a co
lectivului prin cunoașterea la nivelul
întreprinderii a tuturor factorilor ge
nerali si specifici care influențează
mărimea fondului de participare a
oamenilor muncii la beneficii. Sau
pentru Înfăptuirea în mod concret a
rolului stimulativ al reglementărilor
referitoare la contractele economice,
colectivul de oameni ai muncii tre
buie să cunoască normele după care
se va aprecia calitatea produselor
sau serviciilor pe care le realizea
ză. ce sumă reprezintă penalitățile
pe care ar urma să le plătească în
treprinderea pentru fiecare zi de întirziere in executarea obligațiilor
contractuale asumate, cum se va di
minua beneficiul din această cauză.
Același lucru este valabil și pen
tru legislația muncii. întreaga pro
blematică a raporturilor dintre uni
tăți si personalul muncitor. îndeo
sebi retribuirea, răspunderea mate
rială. protecția muncii, ar putea fi
explicată si exemplificată pe baza
unor situații reale, specifice fiecărei
Întreprinderi. De pildă, numeroase
hotărîri pronunțate de consiliile de
judecată din întreprinderi în vederea
asigurării disciplinei muncii, a res
pectării normelor de conviețuire so
cialistă cuprind modele de educație
cetățenească, expresie a preocupării
reprezentanților oamenilor muncii de
a asigura ordinea și disciplina. Pu
blicarea, analiza hotărîrilor comi
siilor de judecată în diferite lucrări
de specialitate ar constitui astfel for
me de fructificare a experienței acu
mulate în exercitarea democrației
muncitorești in realizarea legalității.
Ce forme de însușire a legislației
de către întreg personalul muncitor
trebuie avute în vedere ? Care sint
posibilitățile de perfecționare a pro
pagandei juridice ? Acestea sînt as
pecte care vor fi abordate într-un
viitor articol.

Dr. Mihai PASCU

DIN PARTEA CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA
Șl SPORT Șl A FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL

Cu privire la unele abateri săvirșite în finalul meciului de fotbal
Steaua - Dinamo, din ziua de 22 martie 1989
Biroul Comitetului Executiv al
Consiliului Național pentru Eduoație Fizică și Sport și Federația ro
mână de fotbal, cercetînd abaterile
săvirșite cu prilejul desfășurării me
ciului de fotbal dintre echipele
Steaua și Dinamo, au constatat ur
mătoarele :
întîlnirea de fotbal dintre cele
două echipe s-a desfășurat, in an
samblu, în mod regulamentar, in
nota specifică confruntării dintre
echipele aflate in fruntea clasamen
tului, manifestîndu-se dorința fiecă
reia de a obține victoria.
După terminarea partidei
insă,
mai mulți jucători ai echipei Di
namo au inconjurat arbitrul, invocînd netemeinicia unor decizii ale
acestuia, iar căpitanul echipei Di
namo — jucătorul Andone Ion —,
antrenind și alți jucători ai echipei,
s-a îndreptat către public, recurgind
in mod cu totul nepermis la mani
festări obscene, triviale, care pe
drept cuvint au indignat publicul
spectator, ce s-a adresat organelor
competente, cerind să se ia cele mai
severe măsuri.
Avind în vedere abaterile grave
săvirșite. Biroul Comitetului execu
tiv al Consiliului Național pentru
Educație Fizică și Sport si Federația
română de fotbal au hotărit :
1. Suspendarea, pină la sfirșitul
campionatului Diviziei A de fotbal

1988—1989, a jucătorului Andone Ion
și interzicerea in această perioadă
de a fi component al echipei națio
nale de fotbal.
2. Sancționarea antrenorului Mircea
Lucescu cu ultimul avertisment',
urmind ca la prima abatere să fie
scos din funcția de antrenor de
fotbal al echipei Dinamo.
3. Dezbaterea în spirit de exigen
tă și răspundere a abaterilor respec
tive în cadrul clubului Dinamo
București și avertizarea tuturor
componenților echipei de fotbal, in
vederea lichidării cu desăvîrșire a
unor astfel de manifestări negative.
4. Atenționarea secției de fotbal a
clubului Dinamo București pentru
insuficienta preocupare față de pre
gătirea și educarea cadrelor tehnice
și sportivilor.

5. Prelucrarea acestui caz cu ca
drele tehnice și sportivii de la echipele de fotbal din Divizia A. pre
cum și cu arbitrii din lotul divi
zionar.
Consiliul Național pentru Educație
Fizică și Sport și Federația română
de fotbal au desprins învățăminte
le necesare din manifestările grave
petrecute și vor acționa cu fermita
te pentru îmbunătățirea muncii de
educație a sportivilor, întărirea or
dinii și disciplinei, a răspunderii
cadrelor care au atribuții in organi
zarea activității fotbalistice, pentru
desfășurarea tuturor întrecerilor in
spiritul eticii sportive, al regu
lamentelor și normelor mișcării
sportive, al respectului desăvîrșit
față de publicul spectator.

DIN PARTEA CONDUCERII CLUBULUI SPORTIV „DINAMO"
Conducerea
Clubului
sportiv
„Dinamo" București, analizind com
portarea echipei de fotbal în meciul
de campionat cu echipa „Steaua",
apreciază că Apdone Ion, căpitanul
echipei', antrenind și alți jucători, a
avut un comportament necorespun
zător, manifestări și gesturi de
neadmis, care, pe bună dreptate, au
indignat publicul spectator.
Conducerea Clubului „Dinamo"
cere scuze publicului pentru mani-

testările și gesturile care sfidează
bunul simț săvirșite de acest jucător
și se angajează să ia toate măsurile
pentru lichidarea cu desăvîrșire. a
gravelor abateri de la normele șl
conduita sportivă, pentru introduce
rea cu fermitate a spiritului de
ordine și disciplină, pentru o ținută
și comportare exemplare în toate
întrecerile la care participă componenții clubului nostru sportiv.
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„Nu se mai poate continua plata dobînzilor „Nici sancțiunile economice,
nici șantajul politic
la o datorie deja achitată
**

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-egiptean
CAIRO 24 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje a avut
loc, la Cairo, intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășa
Elena Ceaușescu și președintele
Egiptului, Hosni Mubarak, și doamna
Suzanne Mubarak.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către Youssef
Wally, secretar general al Partidu

lui National Democrat, de guvernămint. a tovarășului Miu Dobrescu.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele
Consiliului Central al U.G.S.R., care
a făcut o vizită de schimb de expe
riență in Republica Arabă Egipt.
în cadrul convorbirii au fost
evocate bunele raporturi de colabo
rare dintre România și Egipt, inclu
siv între organizațiile sindicale din
cele două țări.

Aportul constructiv al României la negocierile
privind dezarmarea, intărirea încrederii

și securității in Europa
să asigure succesul tratativelor.
VIENA 24 (Agerpres). — La Viena
„Considerentele și propunerile Româ
a luat sfirșit prima sesiune a nego
niei. ale președintelui
cierilor privind forțele armate și ar
Nicolae Ceaușescu privind probleme
mamentele convenționale în Europa
le dezarmării. întăririi încrederii și
și a celor referitoare la adoptarea de
securității pe continentul european",
noi măsuri de întărire a încrederii și
prezentate
la reuniunea miniștrilor de
securității pe continent.
externe, care a inaugurat negocierile,
Eveniment de importanță majoră
în viața continentului european, aces
au fost primite cu deosebit interes și
apreciate ca o ilustrare concretă a
te prime sesiuni ale celor două foruri
consecventei cu care România acțio
de negocieri multilaterale în proble
nează pentru edificarea în Europa a
mele încrederii, securității și dezar
unei
atmosfere propice conlucrării
mării. au fost consacrate prezentării,
pașnice între toate statele continen
de către delegațiile statelor partici
tului.
pante. a pozițiilor lor de principiu in
legătură cu căile și modalitățile de
Delegația română la negocierile de
diminuare a confruntării militare, de
la Viena a promovat propunerile
întărire a securității și de reducere a
concrete de acțiune ale țării noastre
acumulărilor deosebit de mari de
cu privire la reducerea forțelor ar
arme și armamente. In cadrul acestor
mate și armamentelor convenționale
foruri s-a inițiat, totodată, un prim
și cele vizind adoptarea de noi mă
schimb de păreri în legătură cu mă- « suri de încredere și securitate în Eu
șurile concrete de dezarmare și creș
ropa, prin prezentarea unor inter
tere a încrederii și securității ce ar
venții pe teme specifice și a unor
putea fi convenite și înscrise in înțe
documente de lucru. De asemenea,
legerile internaționale corespunză
delegația română a sprijinit propune
toare.
rile concrete ale țărilor socialiste, ale
România socialistă, care acționează
țărilor neutre și nealiniate, precum
cu consecvență pentru realizarea în
și unele sugestii de măsuri concrete
practică a obiectivului dezarmării ge
de reducere a armamentelor prezen
nerale și complete, și-a adus din plin
tate de alte țări.
contribuția, alături de alte state par
Potrivit deciziilor adoptate, nego
ticipante. la formularea unor poziții
cierile se vor relua la Viena. la 5 mai.
și propuneri de măsuri concrete care

— declară secretarul general
al Organizației regionale interamericane a oamenilor muncii
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — La o conferință de presă
desfășurată la Ciudad de Mexico,
secretarul general al Organizației
regionale interamericane a oameni
lor muncii (O.R.I.T.), Luis Ander
son. a afirmat că soluționarea pro
blemei datoriei externe latino-ame
ricane se poate realiza numai in
condițiile unei acțiuni comune. El a
arătat că
organizațiile politice și
sociale din America Latină trebuie
să se solidarizeze cu guvernele țări
lor lor și să nu mai cedeze la mă
surile impuse de creditori. A sosit
momentul de a spune Băncii Mon
diale că nu se mai poate continua
plata dobînzilor excesive la o dato
rie deja plătită de aproape două
ori. a subliniat secretarul general al
O.R.I.T. Liderul sindical a mențio
nat, totodată, că organismele fi
nanciare internaționale și statele
creditoare nu trebuie să condițione
ze ajutorul acordat țărilor debitoare
și nici să aprecieze ca avind o bună
conduită pe acelea care se compor
tă pe plan economic si politic con
form exigentelor Fondului Monetar
International. Luis Anderson a re
levat că solutionarea problemei da
toriei externe reclamă asumarea
responsabilității de către creditori
și debitori pornind de Ia o aborda
re nu exclusiv financiară, ci. de asemenea. politică și socială — rela
tează agenția Prensa Latina.
MONTEVIDEO 24 (Agerpres). —
Eforturile multor țări în curs da
dezvoltare vizind stingerea datorii

Implicațiile dramatice ale scăderii prețurilor
la materiile prime pentru statele africane
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Sub egida Națiunilor Unite, un
grup de experti va elabora un ra
port referitor la situația continen
tului african pe plan comercial. Ac
țiunea face parte din programul Na
țiunilor Unite pentru redresare și
dezvoltare economică, adoptat de
Adunarea Generală in anul 1986.
Potrivit unor studii ale U.N.C.T.A.D.,

Seminar internațional în problemele transformării
Oceanului Indian într-o zonă a păcii
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Pacea in zona Oceanului
Indian are o mare importanță pentre toate statele din regiune, ca și
pentru comunitatea internațională,
se arată în mesajul secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, adresat participanților la
seminarul internațional cu privire
la Oceanul Indian, deschis la Soci,
înfăptuirea unei zone a păcii în a-

ceastă parte a globului — se spune
în mesajul reluat de agenția
T.A.S.S. — ar putea contribui la re
ducerea tensiunii internaționale. Pa
cea și dezarmarea se află într-o
strinsâ legătură, iar măsurile de li
mitare a înarmărilor și de dezar
mare, inclusiv reducerea armelor
nucleare, vor influența atmosfera
politică și securitatea globală în toa
te domeniile, se spune in mesaj.
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rătoarei datorii externe afectează
toate țările Americii Latine, și fără
o soluționare a acesteia nu poate exista dezvoltare in regiune. Vice
președintele cubanez a menționat,
totodată, că nu este de sperat ca
planul ministrului american de fi
nanțe privind datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare să con
stituie o rezolvare, motiv pentru
care a fost primit cu scepticism în
cercurile științifice latino-americane.

Australia protestează împotriva experiențelor nucleare
franceze din atolul Mururoa
PARIS 24 (Agerpres). — Ministrul
australian al afacerilor externe si
comerțului exterior. Gareth Evans,
și-a încheiat vizita oficială, de două
zile, efectuată la Paris, unde a con
ferit cu ministrul de
externe al
Franței. Roland Dumas, și a fost pri
mit de primul ministru. Michel Rocard. Cu acest prilej. Evans si-a ex

primat protestul împotriva experien
țelor nucleare franceze din atolul
Mururoa. De asemenea, ministrul
australian și-a manifestat îngrijora
rea în legătură cu barierele vamale
ale C.E.E.. precum și în legătură cu
perspectiva creării. în 1992. a așazisei piețe , unice vest-europene.

în condițiile în care, în majoritatea
țărilor africane, materiile prime
constituie în proporție de 90 la sută
sursa intrărilor de devize, scăderea
veniturilor provenite din exportul
lor este principala cauză a reduce
rii cu 45 la sută a ciștigurilor pro
venite din comerț ale continentului
în primii șapte ani ai actualului
deceniu.
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ÎNTREVEDERE
SOVIETO-NIPONA. Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Sousuke Uno, a
avut o întrevedere cu ministrul de
externe adjunct al U.R.S.S., Igor
Rogaciov, aflat într-o vizită la To
kio. Au fost trecute in revistă re
zultatele consultărilor politice sovieto-nipone desfășurate la Tokio
și ale ședinței grupului de lucru
pentru acordul de pace dintre
U.R.S.S. și Japonia. De asemenea,
au fost examinate citeva .probleme
ale relațiilor bilaterale în perspec
tiva vizitei oficiale în Uniunea
Sovietică a ministrului de externe
nipon programată pentru sfîrșitul
lunii aprilie și începutul lunii mai.

Pentru alocarea resurselor financiare provenite
din dezarmare în scopul dezvoltării economice
HAVANA 24 (Agerpres). — Vice
președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, a arătat' că sînt necesare un
moratoriu asupra plății datoriei ex
terne latino-americane de 20 pină
la 30 de ani și alocarea resurselor
financiare provenite din măsuri de
dezarmare în scopul dezvoltării —
informează agenția Prensa Latina.
El a subliniat că problema împovă

lor lor externe sînt practic anulate
de recentele majorări ale ratei dobinzii preferențiale de către băncile
occidentale — a arătat ministrul
Uruguayan al economiei și finanțe
lor. Ricardo Zerbino, citat de agenția
T.A.S.S. Intr-o declarație făcută la
Montevideo, el a arătat că se im
pune crearea unor mecanisme efi
ciente menite să asigure o soluțio
nare echitabilă a problemei datoriei
externe, țările Americii Latine tre
buind să înceapă analizarea unor
măsuri concrete în acest sens. Mi
nistrul Uruguayan a relevat, tot
odată, că politica statelor occidenta
le, în primul rînd protecționlsmul
comercial, față de regiune contribuie
la agravarea situației economice a
țărilor debitoare, făcînd imposibilă
rezolvarea
problemei datoriei ex
terne.
LIMA 24 (Agerpres). — La Lima
va avea loc, în zilele de 2 și 3 apri
lie. o reuniune a miniștrilor relații
lor externe din țările membre ale
Pactului Andin — Bolivia. Columbia,
Ecuador. Peru și Venezuela. Cu
acest prilej, urmează să fie elabora
tă agenda întîlnirii președinților
celor cinci state, care va include. în
principal, problema datoriei exter
ne și aspecte legate de adîncirea
cooperării regionale.
Intîlnirea la nivel înalt este pro
gramată să se desfășoare în orașul
columbian Cartagena la 26 mai. dată
la care va fi marcată cea de-a 20-a
aniversare a creării Pactului Andin,
transmite agenția Prensa Latina.

CONVORBIRI. La Washington
s-au desfășurat convorbiri între
secretarul de stat al S.U.A.. James
Baker și secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar.
Au fost abordate probleme inter
naționale actuale, inclusiv stările
conflictuale din diferite regiuni,
cum ar fi America Centrală, zona
|___ Golfului si Orientul Mijlociu. De
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asemenea, interlocutorii au discutat aspecte ale relațiilor dintre
O.N.U. și S.U.A., țara-gazdă a sediului organizației mondiale.

APEL. Consiliul National (parla
mentul) al Republicii Afganistan a
adresat guvernelor, parlamentelor
și popoarelor din întreaga lume
apelul de a face totul pentru înce
tarea cit mai grabnică a războiu
lui și restabilirea păcii și secu
rității în Afganistan — relatează
agenția Bakhtar.
DECLARAȚIE. Forțele armate
ale Boliviei nu vor permite trimi
terea de trupe americane ne teri
toriul tării pentru a participa la
lupta împotriva traficului cu dro
guri — a declarat ministrul boli
vian al apărării. Alfonso Revollo.
El a criticat propunerea formulată
în acest sens de autoritățile din
S.U.A.. subliniind că Bolivia este
un stat suveran si autonom si. în
consecință, forțele armate nu vor
accepta o asemenea situație.

Z/l/ă NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE
Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS

nu vor abate poporul
panamez de la calea
pe care și-a ales-o“

Președintele Republicii Elene
ATENA

O declarație a ministrului
relațiilor externe
al Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager
pres). — Ministrul relațiilor externe
al Republicii Panama, Jorge Ritter,
a condamnat politica S.U.A. de pre
siune și forță împotriva țării sale,
afirmind că încercările de a impune
din afară anumite schimbări in
neconcordantă cu voința poporului
panamez sînt sortite eșecului — re
latează agenția T.A.S.S. Intr-un in
terviu acordat presei locale, el a
precizat că Panama a optat’ defini
tiv în favoarea dezvoltării pe baza
consolidării independenței șl suve
ranității naționale. Nici sancțiunile
economice și nici șantajul politic nu
vor putea abate poporul panamez
de la calea pe care și-a ales-o con
form năzuințelor sale, a subliniat
Jorge Ritter.

R.F. GERMANIA :
Neliniște în legătură

cu intensificarea
tendințelor neonaziste
BONN 24 (Agerpres). — In locali
tatea vest-germană Dortmund a avut
loc o reuniune a luptătorilor din
Rezistentă și a foștilor deținuți în
lagărele naziste, din opt țări euro
pene din Est si din Vest. Participantii și-au exprimat neliniștea în
legătură cu intensificarea tendințelor
neonaziste în R.F.G. șl au chemat
opinia publică să-și sporească efor
turile pentru blocarea acestui feno
men. relatează agenția A.D.N. Tot
odată. guvernului vest-german i-a
fost adresat apelul de a nu permite
participarea grupărilor neonaziste la
viitoarele alegeri pentru Parlamentul
vest-european. programate pentru
mijlocul lunii iunie.
SALONUL
1INTERNAȚIONAL
ILULUI,
la care
AL AUTOMOBILULUI,
™
participă firme din 70 de țări, s-a
deschis la Belgrad. Autoturismele
„Dacia", „ARO“ și „OLTCIT", pre
zentate de producătorii români, se
bucură de interes atit în rindul
specialiștilor, cit și al vizitatorilor.

PLENARĂ. La Harare s-a des
fășurat plenara Comitetului Cen
tral al partidului de guvernămint
Uniunea Națională Africană din
Zimbabwe — Frontul Patriotic
(Z.A.N.U. — F.P.). Robert Mugabe,
președinte și prim-secretar al
Z.A.N.U. — F.P., a rostit o cuvîntare, în care a relevat sarcinile ac
tuale ale partidului. Plenara a luat
hotărîrea cu privire la încheierea,
la sfîrșitul lunii aprilie, a proce
sului de unificare dintre Z.A.N.U.
— F.P. și Frontul Patriotic — fosta
Uniune a Poporului African din
Zimbabwe (Z.A.P.U.). S-au discu
tat, de asemenea, probleme legata
de pregătirea congresului partidu
lui unit Z.A.N.U. — F.P., proiectat
să se desfășoare in luna august

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Populare Mozambic, Joaquim
Chissano, l-a primit, la Maputo, pe
ministrul afacerilor externe sudafrican, Roelof Botha. Au fost exa
minate probleme privind situația
din sudul Africii.

I

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Elene îmi oferă plăcutul prilej
de a vă transmite, în numele poporului român și al meu personal, felicitări
cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru
poporul grec prieten.
Folosesc această ocazie pentru a reafirma convingerea că relațiile de
prietenie tradițională și de colaborare româno-elene vor cunoaște o dezvol
tare fructuoasă pe toate planurile, spre binele celor două popoare, al întă
ririi păcii și cooperării in Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul grec aniversează astăzi
împlinirea a 168 de ani de la de
clanșarea războiului revoluționar
împotriva asupririi otomane, pen
tru redobîndirea independenței și
libertății. Devenită zi națională, această dată memorabilă este prilej
de evocare a luptei îndelungate a
patrioților eleni, a maselor populare
în vederea făuririi statului grec
modern, a împlinirii aspirațiilor de
progres ale poporului, a voinței sale
de a trăi în libertate și pace, în con
diții de înțelegere și colaborare cu
celelalte popoare. Sînt gînduri și
sentimente ce animă manifestațiile
sărbătorești desfășurate astăzi în
orașele și satele Elladei.
Din aceste țeluri s-a inspirat și
programul .economico-social și po
litic al Mișcării Socialiste Panelene,
partid _ de guvernămint din 1981. Pe
linia acestui program, în ultimii ani
au fost înfăptuite o serie de refor
me în folosul categoriilor majorita
re ale populației, a fost impulsio
nată dezvoltarea economiei națio
nale. S-au dezvoltat forțele de pro
ducție. a crescut avuția națională ;
inflația a scăzut și tinde să se di
minueze în continuare ; s-a amelio
rat balanța de plăți. Printre obiec
tivele cele mai importante ale ac
tualului program, conceput pe peri
oada 1988—1992. se află sporirea in
vestițiilor în diferite domenii economico-sociale. dezvoltarea și mal
accentuată și modernizarea econo
miei. însănătoșirea generală a vie
ții economice.
O orientare constructivă a fost
imprimată politicii externe a Gre
ciei. avind ca obiective majore în
tărirea independenței, promovarea
intereselor naționale și consolidarea
păcii. Reliefînd această orientare,
premierul Andreas Papandreu arăta
recent : ..Țara noastră duce o po
litică externă independentă, iar de
viza -Grecia aparține grecilor» a
devenit o realitate". în acest cadru
se înscriu și demersurile întreprinse
de guvernul elen pentru restrîngerea activității bazelor militare ame

P.N.U.D. acuză țările industrializate de distrugerea

mediului înconjurător
ROMA 24 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Roma. Michael Gucovsky. adjunct al administratorului
Programului O.N.U. pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.), a subliniat că, de
oarece țările industrializate sînt prin
cipalii vinovați de distrugerea me
diului înconjurător, este inechitabil
să se ceară țărilor în curs de dez
voltare să plătească pentru aceste
pagube. Totuși, el a adăugat că este
necesar dialogul în vederea întăririi
capacității țărilor din Sud pentru a
vorbi de pe o poziție egală cu cele
din Nord.
După opinia
reprezentantului
P.N.U.D., dacă ar fi posibil să se

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Toxicomania - „un univers
al degradării umane"
Statistici oficiale date publicității in țările occiden
tale relevă amploarea și gravitatea crescinde ale toxi
comaniei, care a devenit un pericol din cele mai se
rioase pentru societate, îndeosebi pentru tineret. Me
dici și sociologi au identificat, intre factorii fundamen
tali care împing milioane și milioane de persoane
din aceste țări să recurgă la droguri, ca soluție, de
sigur iluzorie, pentru ieșirea din starea de disperare și
neputință în care se află, racilele unei societăți dezu
manizate, bazată pe inegalități flagrante, o societate
a alienării în masă, a debusolării morale.

Gravitatea fenomenului este dată de consecințele
nefaste pe plan social ale consumului de droguri :
reducerea capacității de muncă, pînă la completa
pierdere, a acesteia ; creșterea numărului delictelor
comise de toxicomani pentru a-și procura banii nece
sari obținerii stupefiantelor; escalada continuă a ac
telor de violență săvîrșite sub influența narcoticelor.
Relatările presei internaționale sînt semnificative în
acest sens.

De multe ori, cei care își caută refugiu! în „lumea iluziilor" nu se mai trezesc niciodată. Imagini surprinse
pe străzi din Italia (stingă) și S.U.A. (dreapta)

Iluzoriu refugiu
din fața realităților
Revista americană „NEWSWEEK"
evidenția, într-unul din numerele
sale recente, extinderea toxicoma
niei în țările capitaliste, menționind
că cifrele pe care le publică Inter
polul în legătură cu acest feno

men sînt „cutremurătoare". Zeci și
zeci de milioane de oameni din
S.U.A., Italia, R. F. Germania,
Franța, Spania, Olanda. Belgia.
Suedia etc. caută să-și găsească
refugiul în lumea „iluziilor care
ucid".
Potrivit datelor oficiale, in STA
TELE UNITE există cel mai mare
număr de toxicomani, circa 25 DE

MILIOANE, majoritatea tineri. Pe
piața ilegală a drogurilor din
S.U.A. se „consumă" ceva mal mult
de jumătate din narcoticele pro
duse în lume. Ademeniți de cîștigurile „ușoare" realizate prin pro
ducerea și comercializarea ilegală
de stupefiante, zeci și zeci de mii
de persoane sînt atrase în vasta
rețea a traficanților „morții albe".

Iar profiturile realizate de cei care
dirijează aceste rețele ajung la
cifre fabuloase.

Proporțiile
în continuă creștere
ale unei „epidemii”
fatale
Numărul deceselor înregistrate în
EUROPA
OCCIDENTALA
dm
cauza abuzului de droguri, in spe
cial heroină, a sporit considerabil
— relata agenția de presă spanio
lă Efe, citind datele unui raport
al Consiliului internațional pentru
controlul narcoticelor, cu sediul la
Viena. Traficanții — continuă ra
portul — au profitat de strinsele
legături economice și sociale exis
tente intre America Latină și Spa
nia pentru a face din această țară
punctul de tranzit pentru cea mai
mare parte a drogurilor destinate
„pieței" din Europa occidentală.
Potrivit statisticilor C.E.E., ÎN
CELE 12 ȚARI VEST-EUROPENE
MEMBRE ALE PIEȚEI COMUNE,
numărul consumatorilor de stupe
fiante este de 1,5 MILIOANE.
în 1988, numărul victimelor con
sumului de droguri s-a ridicat la
700 în Italia. 420 in R.F.G., 162 in
Spania și 152 în Danemarca.
în unele țări, ca R. F. Germania,
totalul persoanelor decedate din
cauza drogurilor, in ultimii doi ani,
aproape s-a dublat, in timp ce în
Elveția aceste decese au sporit cu
56 la sută.
Sociologii vest-germani susțin că
între șomaj și narcomanie există o
strinsă legătură, celă două feno
mene creînd un cerc vicios din
care cu greu se poate ieși. Potri
vit unui raport special („DrogenReport"), în 1987, circa 40 la sută
din pacienții clinicii de dezinto
xicare de la Oldenburg erau șo
meri. Toxicomania — se arată în
raport — este „o epidemie mai
groaznică decit ciuma in evul
mediu".

Drogurile - sursă
a violenței
Experțit sînt unanimi în a apre
cia că „drogurile reprezintă prin
cipala sursă a violenței". într-o

statistică a Consiliului internațional
pentru controlul narcoticelor se
arată că în țările capitaliste dez
voltate „circa 90 la sută din delicte
sint comise de persoane care au
luat droguri. Practic, orice toxico
man comite zilnic cel puțin unul
din următoarele delicte — con
sumă droguri, fură, falsifică re
țete. excrochează. La acestea se adaugă actele de violență și crimele
săvirșite sub influența drogurilor
sau in războiul perpetuu la care se
dedau, intre ei, pentru -împărțirea
pieței», traficanta de droguri".
într-o declarație făcută ziarului
„FRANCE SOIR", ministrul de in
terne al Franței, Pierre Joxe, pre
ciza că aproape jumătate din cri
mele comise în această țară au la
origine, într-un fel sau altul, dro
gurile. în aceste condiții, a apre
ciat el, „combaterea criminalității
presupune in mod obligatoriu com
baterea drogurilor".
La Miami, New York, Chicago,
Los Angeles, Detroit — relatează
„NEWSWEEK" — aproape zilnic
se înregistrează ciocniri între ban
dele de traficanțl. S-a calculat,
spre exemplu, că, la Chicago, nu
mărul celor organizați în bandele
angajate in traficul de stupefiante
se ridică la 13 000. Numai in ora
șul Los Angeles, în 1988, numărul
omuciderilor comise de bandele
care se ocupă cu traficul de dro
guri a fost de 400.

„Cea mai rentabilă
afacere a secolului”
Traficul de stupefiante este con
siderat de revista „TIME" drept
„cea mai rentabilă afacere a seco
lului XX". Pe filiera de la sursă
la consumatori, prețul drogurilor
crește adesea cu 20 000 la sută! Ast
fel se explică — scria la rindul său
săptămînalul „U.S. NEWS AND
WORLD REPORT" — vastele po
sibilități ale marilor traficanți de
a corupe și cumpăra pe unii re
prezentanți ai autorităților, pentru
a închide ochii în fața operațiilor
ilegale pe care aceștia le desfă
șoară.
Este adevărat, pentru combaterea
acestui flagel sînt folosite cele mai
moderne metode, o întreagă apa

ricane de pe teritoriul Greciei, în
tărirea controlului național asupra
acestora, în perspectiva lichidării
lor. Membră a „Grupului celor
șase" țări de pe diferite continente,
inițiatoare ale unor acțiuni pentru
dezarmare și pace. Grecia acționea
ză statornic In sprijinul unor mă
suri eficiente de reducere a arsena
lelor militare, de dezarmare nuclea
ră, de întărire a securității inter
naționale.
Politica Îndreptată spre progresul
economic și social, ca și politica ex
ternă constructivă a guvernului
elen, poziția sa în favoarea dezvol
tării relațiilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea socială, au ex
tins temelia relațiilor de prietenie
și colaborare româno-elene, relații
cu vechi și bogate tradiții.
La întărirea acestor raporturi o
contribuție de cea mai mare însem
nătate au adus și aduc întîlnirile și
convorbirile la nivel înalt românoelene. Documentele încheiate și în
țelegerile la care au ajuns pre
ședintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. și premierul
elen Andreas Papandreu au deschis
largi perspective dezvoltării colabo
rării pe plan politic, economic, cul
tural. în alte domenii de interes re
ciproc.
întărlndu-șl colaborarea pe pla
nul vieții internaționale, în efortul
pentru asigurarea păcii și înțelege
rii în Europa și în întreaga lume.
România și Grecia acordă o însem
nătate deosebită transformării Bal
canilor intr-o zonă a păcii, bunei
vecinătăți și conlucrării, fără arme
chimice și nucleare. în vederea im
pulsionării procesului în direcția
înfăptuirii acestui obiectiv, cele
două țări se pronunță pentru orga
nizarea. la București, a unei reu
niuni la nivel înalt a statelor bal
canice.
Dezvoltarea continuă a relațiilor
de colaborare româno-elene este in
interesul ambelor popoare, al înțe
legerii. păcii și cooperării în Bal
cani. în Europa, ca și în întreaga
lume.

ratură electronică ultrasensibllă în
vederea detectării drogurilor
și
sînt concentrate unități polițienești
specializate. S-a înăsprit, totoda
tă, legislația împotriva comerțului
cu droguri, în Statele Unite, de
pildă, prevăzîndu-se. în anumite
cazuri, pedeapsa cu moartea.
în ciuda acestor măsuri, business-ul narcoticelor nu numai că
nu a putut fi stăvilit, dar este în
continuă extindere. Pentru că —
ceea ce se feresc să menționeze
publicațiile amintite — nu se mer
ge pînă la rădăcină, fiind ignorate
cu bună știință rațiunile fundamen
tale care stau la baza fenomenului
toxicomaniei.

Necesitatea
de a curma răul
din rădăcină
Intr-adevăr, așa cum se sublinia
într-un raport al Comisiei O.N.U.
pentru narcotice — „numai măsu
rile de reprimare a traficanților
sau ameliorarea mijloacelor de
tratament al toxicomanilor nu vor
putea rezolva această problemă.
Pentru a găsi o soluție eficientă tre
buie să existe o preocupare mai se
rioasă in legătură cu cauzele pro
funde — sociale și economice —
care favorizează și determină re
curgerea la droguri".
Interpolul
a
întreprins, cu
citva timp în urmă, o anchetă în
diverse țări occidentale, din care
s-a desprins cu cea mai mare
limpezime care sînt aceste cauze :
șomajul, adîncirea procesului de
pauperizare a unor pături ale popu
lației ; hărțuielile permanente ale
vieții cotidiene ; lipsa de perspec
tive. Cu alte cuvinte, principalele
cauze care determină milioane și
milioane de oameni să caute scă
pare în lumea himerelor sint pro
prii societății capitaliste.
Tocmai aceste realități determină
cercurile democratice și progresis
te din țările capitaliste să apre
cieze că pentru stirpirea flagelului
sînt necesare nu numai simple mă
suri polițienești, dar și modificări
de structură, care să ofere oame
nilor alt orizont, mai multă încre
dere în ziua de rnîine.

facă o comparație Intre situația me
diului înconjurător al planetei Înain
te de revoluția industrială și cea ac
tuală, atunci ar fi evident că țările
industrializate sînt principalele vino
vate pentru starea de lucruri din
prezent.
în consecință, tehnicile șl criteriile
necesare pentru evaluarea Costurilor
și avantajelor programelor de con
servare trebuie să fie stabilite în
mod corespunzător, a adăugat vorbi
torul. _ Evident, costurile trebuie să
fie plătite de către țările industria
lizate. a precizat el. adăugind că nu
este just ca țările în curs de dez
voltare să fie cele care trebuie să
plătească prețul unei situații ce a
fost creată de alții.

S.U.A.: Accentuarea
polarizării bogățiilor
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Decalajul dintre săraci și bogati este
in continuă creștere in Statele Unite,
relevă un studiu elaborat de Con
gres.
Luînd în considerare indicele in
flației. venitul mediu al unei familii
incluse în cincimea săracă a popu
lației a scăzut cu 6.1 la sută între
1979 și 1987. I.a polul opus, america
nii cei mai înstăriți au înregistrat
venituri cu 11,1 la sută mai ridicate
în același interval.

JAPONIA : Reducerea
puterii de cumpărare
a oamenilor muncii
TOKIO 24 (Agerpres). — In ve
derea ofensivei de primăvară a oa
menilor muncii niponi vizind îmbu
nătățirea condițiilor lor de muncă si
viață. Federația sindicatelor din in
dustria textilă, de confecții, chimică
și industriile auxiliare (Zesendomel)
a elaborat un studiu comparativ in
ce privește nivelul de trai al munci
torilor japonezi și din alte țări. Prin
cipala constatare a studiului este de
teriorarea în continuare a acestuia
datorită fluctuației valorii venitului.
Studiul relevă, de asemenea, redu
cerea puterii de cumpărare a oame
nilor muncii mai ales în perspectiva
introducerii taxei de 3 la sută asupra
produselor de consum si serviciilor.

FRANȚA: Acțiuni

revendicative
ale lucrătorilor
din domeniul sanitar
PARIS 24 (Agerpres). — în Franța
s-a desfășurat joi o zi de acțiune a
cadrelor medicale. în sprijinul reven
dicărilor lor de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și de viată. Orga
nizată la chemarea sindicatelor fran
ceze. ziua de acțiune a cuprins greve
si demonstrații, mitinguri si alte ma
nifestări. in cursul cărora a fost evi
dențiată situația grea din sectorul
sanitar din Franța. Noul val de pro
teste. relevă ziarul „l’Humanită",
demonstrează că în domeniul asis
tentei sanitare continuă să se mani
feste o situație de criză.
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