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Profundă recunoștință pentru remarcabila operă
de dezvoltare si modernizare a localităților patriei,
angajament ferm de a înfăptui exemplar politica
partidului si statului
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O sarcină economică prioritară:

ȚĂRII - CIT MÂI MULT CĂRBUNE!
Și o cerință de actualitate: CREȘTEREA
FIABILITĂȚII UTILAJULUI MINIER
Nu mai trebuie, credem, argumente pentru a demonstra că economia
noastră are nevoie de cît mai mult cărbune. Mai mult cărbune pentru
satisfacerea cerințelor centralelor electrice, mai mult cărbune pentru
asigurarea materiei prime pentru industria cocsului și, in sfîrșit, mai
mult cărbune pentru Completarea nevoilor de combustibil.
De aici și sarcina mereu actuală pusă de conducerea partidului în
fața minerilor de a asigura sporirea continuă a producției de cărbune,
de la un an la altul, de la un trimestru la celălalt și chiar de la o
lună la alta. Chiar dacă sînt excepții, ni se paie demn de relevat că
sint unități unde în 1989 se vor realiza producții duble comparativ cu
cele înregistrate anul trecut. Desigur, pe baza unei dotări corespunză
toare, prin organizarea mai bună a întregii activități, prin buna folosire
a utilajelor din dotare. Se poate spune că la ora actuală, ținînd seama
de gradul înalt de mecanizare în minerit, producția de cărbune depinde
in mbd hotărîtor de gradul de folosire a utilajelor ; iar acesta depinde
la rindul său de calitatea fiecărei piese, a fiecărui subansamblu. Bună
oară, fiecare oră de staționare a unei benzi transportoare poate în
semna, în condițiile înlănțuirii pe flux a celorlalte mașini, pierderi în
sumate la sute și sute de tone de lignit.
Există o experiență bună în ce privește concepția și execuția utilajului minier. Sînt remarcabile eforturile făcute în ultimii ani pentru
dotarea tuturor unităților extractive cu mijloace tehnice dintre cele
mai moderne, fabricate in țară sau importate. Proiectarea și execuția

Cea mai importantă re
zervă — potențialul neutili
zat al excavatoarelor. Mate"
matic, aproape, se poate demonstra
legătura directă existentă între
indicele de folosire a utilajelor
și gradul de realizare a pianului, atit
in unitățile celor două mari combi
nate miniere — Motru și Rovinari —
din bazinul Gorjului, cît și în uni
tățile mai nou deschise in Vîlcea și
Mehedinți. Acolo unde excavatoare
le, celelalte utilaje sint folosite ju
dicios, pe toată durata timpului dis
ponibil planificat, cu randamente su
perioare — exemplul întreprinderilor
miniere Lupoaia și Pinoasa, ambele
aflate în fruntea întrecerii și în 1988,
și pe patru luni în acest an — de
pășirile la zi însumează sute de mit
de tone masă minieră. La polul celălăit se situează întreprinderile miniere Jilț și Peșteana, ca să ne
referim doar la acestea, unde nu se
realizează indicii intensivi și exten
sivi de folosire a utilajelor, acestea
aflîndu-se mai tot timpul imobiliza
te în reparații costisitoare și unde
tot in sute de mii de tone se mă-

soară producțiile, dar cele... restante.
Nu mai surprinde, așadar, faptul
că, fără excepție, specialiștii și ca
drele de conducere cu care am dis
cutat sînt convinși că, practic, cea
mai mare rezervă de sporire a pro-

ducției de lignit se află, în momen
tul de față, imobilizată in potenția
lul neutilizat al excavatoarelor, al
benzilor transportoare și al altor
utilaje care funcționează, in mod
nejustificat, mult sub nivelul cerin
țelor, defectindu-se, uneori, la nu
mai citeva ore de la punerea in
funcțiune sau imediat după repa
rație.
în 1988, de exemplu, la Combina
tul Minier Rovinari, timpul disponi
bil neutilizat al excavatoarelor în-

Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

cu forțe proprii a excavatoarelor cu rotor, a variantelor îmbunătățite
de mașini • de haldat, a altor asemenea utilaje complexe reprezintă
realizări de prestigiu ale industriei noastre constructoare de mașini.
Producțiile tot mai mari de cărbune, ritmurile înalte stabilite in ultimii
ani la extracție sint tocmai rezultatul acestei dotări superioare cu ma
șini și utilaje a întreprinderilor miniere.
Avind în vedere eforturile pe care întreaga economie le-a făcut
pentru mecanizarea lucrărilor de extracție și sporirea pe această bază
a producției de cărbune, se pune întrebarea : corespund pe deplin
utilajele miniere cerințelor deosebite ale activității din unitățile car
bonifere ? Sau, mergînd mai departe, ce se întreprinde pe filiera proiectant-constructor de mașini-cariere de extracție pentru continua
îmbunătățire a calității mașinilor și utilajelor ? Asupra acestor aspecte
de strictă actualitate ne vom concentra atenția in ancheta de față,
efectuată, deopotrivă, in unități miniere, unități de proiectare și con
structoare de mașini. Amintim, în acest sens, sarcina de o deosebită im
portanță subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., sarcină potrivit căreia
asigurarea calității trebuie să constituie problema numărul unu in toate
domeniile, în fiecare întreprindere producătoare impunîndu-se întărirea
ordinii și disciplinei tehnologice, desfășurarea unui control riguros în
toate fazele de fabricație, spre a se asigura buna funcționare a utilajelor
înainte de a fi expediate beneficiarilor.
sumează cîteva zeci de mii de ore,
iar la Combinatul Minier Motru, în
aceeași perioadă și la un număr mai
mic de utilaje, se înregistrează alte
zeci de mii de ore întreruperi, da
torate defecțiunilor mecanice, elec
trice și de altă natură. Ce înseamnă

aceste ore ca pierderi la nivelul am___
belor combinate ? înmulțind numărul total al orelor de staționare
cu 600 metri cubi și tone masă minieră — capacitatea orară medie
minimă realizată pe cele două tipuri de excavatoare aflate în dotarea unităților — ajungem Ia cifre de
ordinul a zeci de milioane tone și
metri cubi masă minieră. Nici pe
patru luni în acest an lucrurile nu
s-au schimbat în bine. Dimpotrivă,
media lunară a timpului neutilizat

Complexitatea si urgenta lucrărilor din agricultură impun

BENĂ ORGANIZARE A MUNCH ORDINE ȘI
DISCIPLINĂ 1N ÎNTREAGA ACTIVITATE

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România
între așezările care, în temeiul
Legii privind îmbunătățirea orga
nizării administrative a teritoriu
lui Republicii Socialiste România,
au dobindit statut de orașe se află
Si localitățile Lehliu-Gară. județul
Călărași. Basarabi. Negru Vodă și
Ovidiu din județul Constanta.
în cadrul plenarelor comitetelor
orășenești de partid și sesiunilor
consiliilor populare orășenești care
au avut loc, în numele tuturor lo
cuitorilor noilor centre urbane,
participanta au dat expresie sim-

ca urmare a defecțiunilor în cele
două combinate Înregistrează o
creștere deloc neglijabilă față de
perioada corespunzătoare a anului
trecut. Din nou, o pierdere netă,
concretizată in milioane de tone
cărbune nerealizate, pierdere echivalind, în fapt, pe primele 4 luni cu
producția planificată pe acest an la
Combinatul Minier Motru.
Pierderi la fel de mari, raportate
la capacitățile aflate in funcțiune,
se înregistrează, ca urmare a dese
lor defecțiuni ale utilajelor, în toate
celelalte întreprinderi miniere care
au exploatări de suprafață. Se pun
în mod firesc două Întrebări : ce
se întimplă cu aceste utilaje in care
se investesc anual zeci de milioalei 7 Care
sînt verigile de
nede
__ ____
____ ______
concepție, «Tehnologice, de organizare
sau de exploatare ignorate ?
Considerăm de bun augur că pe
tot parcursul anchetei noastre, atit
minerii, cît și constructorii de mașini
și-au manifestat convingerea că așa
cum industria noastră a demonstrat
că poate fabrica utilaje complexe și
agregate de mare randament, care
se comportă bine in exploatare,
neîndoielnic dispune și de capacitatea
necesară pentru eliminarea tuturor
neajunsurilor din acest domeniu și
punerea lucrurilor pe făgașul cel
bun. Dar se cunoaște oare precis
cine, unde și cum anume trebuie ac
ționat ?
în mod surprinzător, la aceas
tă întrebare. atit minerii, cit
și constructorii de mașini, cei
mai mulți dintre ei simțifldu-se fiecare vizat într-o mare măsură, sar
ca... arși?) orice problemă ridicată
însemnind parcă o acuzare gratuită.
„De vină sint numai utilajele, din
ce in ce mai slabe" — spun minerii.
„Și nu numai utilajele în sine, ci și
o serie de materiale, precum cablu
rile de tracțiune, covoarele de cau
ciuc. rulmenții rolelor de susțide la benzile transportoare,
se deteriorează de cîteva ori
repede decît prevăd normati
vele". La rindul lor, chiar neintrebind de cauzele defecțiunilor, din
capul locului, în discuțiile purtate,
cei mai mulți constructori de utilaj
minier pasează și ei răspunderea,
susținind că utilajele sînt bune, dar
că ele sint prost întreținute și ex
ploatate. Acesta ar fi unicul motiv
pentru care utilajele se defectează

(Continuare în pag. a IH-a)

țămintelor de profundă dragoste și
recunoștință pe care le nutresc
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru grija permanentă ce o
poartă dezvoltării și modernizării
tuturor zonelor și localităților pa
triei, creșterii necontenite a nive
lului de trai material și spiritual
al întregii noastre națiuni socia
liste.
în încheierea
plenarelor și
sesiunilor,
participanții au adresat telegrame tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se expri
mă hotărîrea fermă a oamenilor
muncii din aceste orașe de a ac
ționa stăruitor pentru înfăptuirea
exemplară a planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-socială a localităților lor, aducîndu-și astfel contribuția la ridica
rea țării pe noi trepte de civiliza
ție și progres.

Telegramele adresate de participanțiî la plenarele comite
telor orășenești de partid și sesiunile consiliilor populare
orășenești Lehliu-Gară - județul Călărași, Basarabi, Ne
gru Vodă și Ovidiu - județul Constanța
IN PAGINA.A V-A

Spiritul revoluționar
și formarea omului nou
în contextul îmbogățirii creatoare
a teoriei revoluționare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu acordă o impor
tanță deosebită problematicii edifi
cării personalității omului nou, pro
ces prin care se asigură corelația șl
concordanta dialectică dintre schim
barea condițiilor de existență socia
lă si materială a oamenilor cu
schimbarea omului însuși. „în esen
ță, noi, comuniștii, ne propunem, de
fapt, să venim — dacă se poate
spune astfel — în sprijinul natu
rii. care a sintetizat in om forma
superioară de organizare a materiei,
actionind prin toate mijloacele pen
tru stimularea însușirilor celor mai
nobile ale acestuia, pentru dezvol
tarea sensibilității sale, a dorinței
și voinței de autodepășire, pentru
amplificarea continuă a cunoașterii
sale, pentru împlinirea visurilor sale
celor mai cutezătoare de progres,
dreptate și fericire — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Aș
putea spune că, in fond, și în acest do
meniu acționăm in spiritul materia
lismului dialectic și istoric. Ințelegînd și stăpinind legile naturii, ac
ționăm totodată pentru a le pune
în serviciul omului — adică a tot
ce a creat mai bun natura. Noi
ne propunem acum să perfecționăm
produsul cel mai înalt al naturii —
omul, creatorul a tot ce există in
societate". O asemenea direcție stra
tegică de acțiune pe termen lung o
găsim încorporată in însuși concep
tul de societate socialistă multilate
ral dezvoltată și în Programul ideo
logic al partidului care pornesc de
la teza fundamentală potrivit căreia
formarea omului nou, cu o înaltă
conștiință socialistă, cu un larg ori
zont de cultură, reprezintă un factor

de prim ordin în întreaga activitate
de transformare revoluționară a so
cietății, de edificare a socialismului
și comunismului.
Conținutul nou al conceptului de
conștiință revoluționară, de spirit
revoluționar s-a deslușit mai lim
pede în conexiunea sa cu reelaborarea unei alte teze fundamentale,
aceea a revoluției socialiste, respec
tiv a noii teze privind continuita
tea procesului revoluționar, potrivit
‘căreia revoluția socialistă nu se în
cheie cu preluarea puterii, ci abia
cu acest moment încep în mod
efectiv marile și profundele trans
formări de esență socialistă în struc
tura și suprastructura societății.
Cum însă cbnținutul acestor prefa
ceri nu este și nu poate fi înțeles
doar ca evoluție, ca acumulări sau
creșteri liniar-ascendente, ci ca un
amplu și multilateral proces revolu
ționar de acumulări și transformări
calitative, de soluționări ale contra
dicțiilor, de permanentă înnoire și
reînnoire, de eliminare a vechiului
și de proiectare a perspectivei, nici
conștiința acestei realități nu poate
să nu reflecte calitatea și conținutul
revoluționar al unor asemenea
transformări, să nu se afirme și să
nu dobîndească ea însăși calitatea
de a fi o conștiință revoluționară.
Atît timp cît revoluția socialistă a
fost înțeleasă și definită aproape ex
clusiv ca forma superioară a cuceririi puterii, ca salt sau moment istoric în sfera relațiilor politice. conștiința revoluționară, spiritul revoluționar nu puteau să
nu se circumscrie și să nu reflecte
în esență conținutul și formele spe
cifice de înfăptuire a acestui obiectiv social-istoric. De aici și aplati-

zarea treptată a termenilor de „re
voluționar", conștiință și spirit re
voluționar, și plasarea lor cumva
doar în trecutul luptei pentru
socialism. Cu alte cuvinte, revo
luția nu ar avea un conținut
și caracter constructiv, iar con
strucții socialistă nu ar avea un
conținut și
caracter revoluționar.
Redimensionarea conceptului de re
voluție socialistă prin fundamenta
rea tezei continuității procesului
revoluționar conferă implicit si con
științei revoluționare o dimensiune
politică și filozofică nouă, cores
punzătoare proceselor și realităților
pe care le reflectă.. depășind accep
țiunea și sfera ei de cuprindere ante
rioară. Așadar, conștiința revoluționa
ră, spiritul revoluționar le înțe
legem astăzi ca trepte istoricește su
perioare ale acestor conținuturi con
turate în etapele anterioare ale des
fășurării revoluției și construcției so
cialiste, ca avînd un conținut și forme
de obiectivare specifice actualului
context și cadru de evoluție istorică.
Nu poate fi deci vorba de o „reedi
tare" a unor conținuturi și forme
istoricește depășite, nici de o „redescoperire" a unor filoane de energie umană părăsite sau neglijate
cîndva, ci de o autentică regindire
și reelaborare creatoare de că1tre partidul nostru, de către
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a raportului dia
lectic dintre existența socială socia
listă și conștiința socialistă, a catpgoriilor și conceptelor specifice acestui raport.
Dimensiunile conceptului de con-

(Continuare în pag. a IV-a)

• reportaje • însemnări •

G Dezvoltarea puternică a culturilor,
favorizată de ploile din ultima perioadă,
impune în fiecare unitate agricolă parti
ciparea amplă a tuturor cooperatorilor,
mecanizatorilor și a celorlalți locuitori
de la sate la executarea în timp optim
și de bună calitate a lucrărilor de între
ținere la plantele prășitoare.
® în zonele afectate de excesul de
umiditate cauzat de ploile abundente,
sînt necesare acțiuni imediate pentru
evacuarea apei de pe terenurile culti
vate prin efectuarea de șanțuri, rigole și
folosirea motopompelor.
® Stadiul mai avansat al vegetației
cerealelor păioase obligă, cu deosebire
în toate județele din sudul și vestul ță
rii, la urgentarea încheierii tuturor pre
gătirilor — repararea combinelor și a

preselor de balotat punerea ia punct a
spațiilor de depozitare etc. — pentru
desfășurarea într-un timp cît mai scurt
a campaniei de seceriș.
• in atenția tuturor unităților agri
cole trebuie să se afle organizarea te
meinică a recoltării și depozitării fura
jelor în conformitate cu programele sta
bilite, astfel încît, pe lîngă consumul
curent, să se asigure încă de pe acum
stocurile de nutrețuri prevăzute pentru
perioada de stabulație.
® în scopul reducerii consumului din
furajele ce trebuie depozitate, pretutin
deni trebuie să se acționeze cu maximă
răspundere pentru respectarea normelor
care stau la baza organizării pășunatului, precum și a celor referitoare la
îngrijirea animalelor în condițiile speci
fice funcționării taberelor de vară.

Recent s-au înscris două
noi momente de seamă în
epopeea energetică a Ol
tului. La
hidrocentrala
Voila, prima dintr-o cas
cadă de 5 hidrocentrale
care se ridică la ora ac
tuală pe cursul superior al
riului, intre Voila și in
trarea în defileul Carpaților. s-a pus în funcțiune
primul turboagregat. Isto
ria acestui nou obiectiv apărut pe harta energetică
a țârii — hidrocentrala de
la Voila — nu se deose
bește, in mare, de cea a obiectivelor energetice con
struite pe alte riuri ale pa
triei noastre : Bicaz, Ar
geș, Oltul inferior etc.
Primii constructori au so
sit aici cînd grosul efecti
vului brigăzii numărul 1.
din cadrul Antreprizei de
Construcții Hidroenergeti
ce Olt-Superior, mai lucra
încă la finalizarea lucrări
lor celor 'două hidrocen
trale ridicate de ei : Turnu
și Călimănești.
Rememorind momentele
de început, inginerul Mi
hai Ghinghină. adjunct al
șefului de brigadă, spu
ne :
— Față de celelalte hi
drocentrale pe care le-am
ridicat pe Olt. aici, la
Voila, am avut de intîmpinat anumite greutăți. Unele dintre ele au ținut de
natura terenului. A trebuit
să lucrăm într-un pămint
moale, sub care se află un

strat argilos, ceea ce a fă
cut ca utilajele si oamenii
să se miște foarte ane
voios. cu eforturi înzecite.
Dar încercările cele mai
grele au fost provocate de
apele Oltului și de... timp,
în urma ploilor și a topirii
zăpezilor în munți, apele
Oltului s-au umflat peste

cu Bicazul și continuînd cu
Argeșul, Porțile de Fier I
și II. Experiența și tena
citatea cîștigate pe aceste
adevărate șantiere-școală
le-a aplicat și la Voila.
Exemplele ? Nu sînt puți
ne. Iată unul. La puțin
timp după începerea tur
nării betonului in radierul

tru. din care învingători
au ieșit constructorii, și nu
forțele naturii. A fost o
bătălie în care eroismul
oamenilor și-a spus un cuvint greu. Toți membrii
brigăzii ar trebui numiți
pentru abnegația lor, in
frunte cu inginerul Gheor
ghe Grigore, șeful brigăzii,

File noi în epopeea
energetică a Oltului
măsură incit amenințau tot
ceea ce realizasem pînă atunci. Digurile de protec
ție erau asaltate direct si
exista pericolul să fie
inundate incintele prote
jate. unde se lucra la excavații. în acele momente,
întregul
nostru colectiv
s-a mobilizat în mod exemplar, muncind zile și
nopți la rind. invingînd
furia apelor.
Acesta a fost Insă doar
unul dintre momentele cele
mai grele, hotăritoare pen
tru munca acestui brav co
lectiv, călit și încercat pe
marile șantiere hidroener
getice ale țării, începind

centralei.
temperatura a
început să scadă brusc,
ceea ce periclita continua
rea betonării. Or, tehno
logia nu permitea întreru
perea procesului de betonare. Pentru depășirea acestui moment critic, efor
tul întregii brigăzi s-a
concentrat în acțiuni teh
nice cu totul deosebite
pentru continuarea, fără
întrerupere, a betonării.
Aici a intervenit capacita
tea profesională a oameni
lor. manifestată prin nu
meroase propuneri și su
gestii, puse imediat în aplicare. Rezultatul : succe
sul întregii operații. A fost
o bătălie contra cronome-

și cu inginerul Gheorghe
Matei, șeful punctului de
lucru centrală-baraj. Ace
leași cuvinte de laudă le
merită cu prisosință lăcă
tușul Gheorghe Pieptine.
care a montat cazanul
pentru asigurarea apei cal
de necesare preparării ,betoanelor intr-un timp-record, veghind apoi ca acesta să funcționeze fără
întrerupere, sau laborantul
Vasile Costinel, care a ur
mărit ziua și noaptea ca
betoanele să se încadreze
în parametrii optimi de ca
litate,
— Trebuie evidențiată, de
asemenea, și munca montorilor — apreciază ingi-

nerul loan Ciungara, șeful
secției de exploatare, care
se găsește pe șantier încă
de la începutul lui. Iar
___
dintre ei, cei din formația
condusă de Dumitru Drăghici s-au întrecut pe ei
înșiși. Meritul lor este cu
atit mai mare cu cît. aici,
la Voila, au avut de mon
tat primele două turboagregate dintr-o serie des
tinată echipării hidrocen
tralelor de pe Oltul supe
rior, cu caracteristici dis
tincte de cele montata
pină acum. Cartea de vi
zită a muncii, priceperii și
competentei acestor montori este turboagregatul
numărul 1, care, de la co
nectarea lui la sistemul
energetic național, funcțio
nează ireproșabil. Cuvîntul
cel mai greu în toată această muncă l-a avut
chiar șeful de echipă Du
mitru Drăghici, de care
am amintit, un vețeran al
șantierelor hidroenergetice
și care, numai pe Olt. a
montat împreună cu cole
gii lui de formație nu mal
puțin de 12 asemenea echi
pamente, printre acestea
aflindu-se cele montate la
Rimnicu Vîlcea, Rîureni
sau Brădișor. cu o putere
de 57,7 MW.
Din partea superioară a
centralei ni se oferă privi
rilor o splendidă panora-

(Continuare în pag. a Il-a)
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
atestat al muncii fiecărui comunist
în prima parte a acestei dezbateri, la care au participat 20 de secre
tari de comitete de partid și de birouri de organizații de bază din
județul Gorj, apărută în ziarul „Scînteia"
din 5 mai a.c.,
ne-am
ocupat de modul de programare a rapoartelor, de criteriile ce se au în
vedere la planificarea acestora. Astăzi facem loc altor opinii și comen
tarii vizînd răspunsurile la alte două întrebări în legătură cu această
temă atît de importantă pentru activitatea fiecărui comunist, pentru per-,
fecționafea vieții de organizație, pentru afirmarea tct mai puternică a
democrației de partid.
1. Care este gradul de cuprindere a comuniștilor în graficul de
prezentare a rapoartelor de activitate și ce concluzii se desprind din
acest grafic ?
2. De ce se pun Întrebări puține cu ocazia prezentării rapoartelor
și ee anume trebuie făcut ca „obișnuitul monolog" să devină efectiv un
dialog despre perfectionarea activității fiecărui comunist ?,

O explicație care „expli
că” multe.
fi așteptat ca
răspunsurile la prima întrebare să
reprezinte argumente convingătoare
ale participanților la dezbatere. Dar.
cu două excepții, majoritatea celor
solicitați să explice gradul de cu
prindere în graficul de raportare s-au
scuzat că „nu și-au extras asemenea
date din dările de seamă statistice"
și că sînt nevoiți să „apeleze la apre
cieri generale". Care, oricît de apro
ximative ar fi. spun și ele multe.
Patru secretari de partid — doi de
comitete, doi de organizații de bază
— au opinat că. în organizațiile lor.
circa 75 la sută din comuniști pre
zintă în decursul anului rapoarte. E
mult, e puțin ? Tovarășul Aurică
Olaru. secretarul
comitetului de
partid de la Combinatul pentru Pre
lucrarea Lemnului Tîrgu Jiu, a pro
pus un mod de interpretare nestatis
tic : „Oricît am pleda pentru preocu
parea noastră de a conferi raportu
lui comunist eficiența necesară —
spunea el — ea trebuie corelată, în
primul rind. cu rezultatele obținute
de comuniști, de colectivele în care
activează in producție. Nici la noi
media anuală de prezentare a ra
poartelor de activitate de către co
muniști nu depășește 80 la sută. Poate
că această medie e... bună. Dar fap
tul că ne-am înscris în anul trecut
cu importante nerealizări ale planu
lui, că și în primele patru luni ale
acestui an înregistrăm unele restan
te atestă că nu putem vorbi de o
eficiență pe măsura cerințelor a ra
poartelor personale de activitate
ale comuniștilor".
Relația dintre calitatea si ritmicita
tea raportului de activitate al co
munistului si calitatea muncit sale
avea să ne apară în adevărata ei lu
mină in răspunsul secretarului co
mitetului de partid din cadrul plat
formei energetice Turceni — Ion
Ceaureanu : „Anul 1988 a fost pen
tru noi un an deosebit >de greu. S-a
desfășurat o muncă fără preget pen
tru a produce o cantitate mai mare
de energie — și am reușit, deși nu
ne-am Încadrat pe ansamblu în pre
vederile olanului. E posibil ca. în
iureșul preocupărilor pentru proble
mele presante ale producției, să fi
scăpat din mină «graficul rapoarte
lor» de activitate ale comuniștilor.
Constat pe baza situației pe care '0
am in față că anul trecut si in pri
mele trei luni din acest an au pre
zentat rgpoarte abia 40 lă sută din
numărul total al comuniștilor. Am
crezut că procentul a fost calculat
greșit. Dar. recalculindu-1. s-a re-,
confirmat că nu-i nici o greșeală".
Desigur, rapoartele de activitate
prezentate de comuniști se cer să fie
urmărite nu numai prin Prismă sta
tistică, prin cantitatea lor. S-a ce
rut și se cere ca ele să aibă o ase
menea ritmicitate incit sâ cuprindă
cit mai multi comuniști, de regulă pe
toți, dar totodată sâ aibă un aseme
nea conținut incit să reprezinte efec
tiv un examen asupra muncii și vieții
comunistului, a organizației In an
samblul ei. Ele trebuie să dea un
răspuns mai ferm la observația atît
de îndreptățită a secretarului gene
ral al partidului, care-i privește în
primul rlnd pe comuniști, că „exis
tă o anumită râminere in urmă a
dezvoltării conștiinței revoluționare,
a nivelului ideologie și politie fată
de dezvoltarea forțelor de produc
ție". Or. in cazul la care ne referim,
este clar că nu s-a asigurat nici
ritmicitatea necesară și nici conținu

Sincer vorbind, ar fi fost de dorit
ea prezenta documentare să nu
ducă la rezultatul bănuit. Cu
aproape
trei
luni
in
urmă
(„Seînteia" din 19 februarie a.c.),
în articolul „Despre «efectele»
tolerantei șl importanta receptivi
tății" era comentată scrisoarea
unui inginer dintr-un „oraș de
munte", care semnala diferite as
pecte social-gospodăreștl.
făcind
mențiunea, că la-ar fi formulat la
„Tribuna democsației", numai că în
localitatea respectivă nu se- tin ma
nifestări de acest gen. Afirmația
stirnea îndoieli, .știută fiind im
portanța pe care o au in societa
tea noastră, dialogul viu. concret,
permanent intre reprezentanții in
stituțiilor și cetățeni. funcționarea
efectivă a tuturor . metodelor și
modalităților democrației socialiste.
în cadrul acestora, un rol aparte
îl are „Tribuna democrației", iniția
tă' acum un deceniu, la îndemnul
secretarului general al partidului.
Acolo unde organismele locale ale
Frontului Democrației și Unității
Socialiste — cărora le revine sar
cina organizării manifestărilor dg
acest gen — au dovedit înțele
gerea profundă a importanței ei,
preocupare și interes, „Tribuna
democrației" s-a afirmat ca o im
portantă formă de educație și autoeduoație civică, de formare și afirmare a opiniei publice, de ini
țiativă și control gospodăresc. „în
cadrul «Tribunei democrației» să se
asigure ca
oamenii muncii să-și
poată spune larg părerile asupra
tuțuror problemelor
dezvoltării
societății noastre 1“ — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUSESCU in
importanta Expunere din 28 noiem
brie 1988, Accentuind deplina actua
litate a acestei activități in contextul
general al muncii politico-educative,
de formare a conștiinței revoluțio
nare. secretarul general al partidu
lui arăta : „Toate aceste mijloace
trebuie să aibă un rol tot mai activ
în lichidarea lipsurilor, in comba
terea stărilor de lucruri negative șl
in perfecționarea întregii activități,
in promovarea noului, ca una din
cerințele revoluționare ale mersului
înainte".
In deceniul care s-a scurs de cînd
„Tribuna democrației" a fost iniția
tă și se organizează cu regularitate
și eficientă în numeroase localități.
„Scînteia" a publicat o seamă de
articole consacrate experiențelor
bune ce s-au conturat, ca și articole
de atitudine împotriva unor aspecte
de formalism, de birocratizare sau
de ignorare a acestui gen de mani
festări. Este poziția de pe care a

tul politico-organizatoric așteptat.
Atita
vreme
cît termocentrala
continuă să nu-și realizeze sarci
nile de olan, atita vreme cit comu
niștii înșiși nu au reușit să adop
te soluțiile așteptate, atita vreme
cit organizația de partid nu exer
cită un control politic eficient asu-

VIAȚA
DE
PARTID

în organizațiile de partid
din județul Gorj

pra activității organelor de con
ducere colectivă din platformă. Chiar
dacă nu explică. totul, această expli
cație spune multe...

Vă place să ascultați monologuri ? ”In desfășurarea ra
poartelor. de activitate ale comuniști
lor încep să-și facă loc in unele or
ganizații de bază — afirmă Nicolaa
Miloșescu, secretarul comitetului de
partid de la Combinatul de Lianți și
Azbociment Tîrgu Jiu — o practică Pe
cit de nestimulatoare, pe atit de dău
nătoare :■ transformarea ’ rapoartelor
intr-un simplu monolog. 'Comunistul
iși prezintă raportul ca și cum s-ar
afla in fața unei oglinzi in care —
ca să ne exprimăm sugestiv — nu
mai el se aude, numai el se vede. Va
trebui ca birourile organizațiilor de
bază, secretarii acestora, care con
duc de regulă adunările generale, să
determine și pe ceilalți comuniști
să-și spună părerea, sâ intre in dia
log atiț cu cel care raportează, cit și
cu biroul organizației de bază. în
fond, calitatea raportului prezentat de
comunist, chiar dacă se referă ex
clusiv la activitatea sa personală. îl
exprimă nu numai pe el. ci și exi
gența organizației față ele el".
Remarca de mal sus ne-a determi
nat să adresăm celor prezenti ■ Ia
dezbatere întrebarea : „De ce cre
deți ci se pun întrebări puține celor
care prezintă rapoarte de activita
te 7", Iată cîteva din răspunsurile
primite. Vasile Chirteș,’ secretarul
biroului organizației de bază, schim
bul B. eariera Tismana I de Ia I. M.
Rovlnași : „Avem de obicei proble
me multe la ordinea de zi și comu
niștii «evită» să mai pună întrebări

fost examinată și scrisoarea invo
cată anterior. Faptul de a nu se fi
purces de îndată la verificarea ei pe
teren corespundea speranței că cei
vizați vor recunoaște
„orașul de
munte" și vor lua, cel puțin după
apariția articolului, măsurile de ri
goare. Dar membrii Consiliului Oră
șenesc Cimpulung al F.D.U.S. nu
S-au simțit vizați. De ce 7
Deoarece, după părerea unora din
tre tovarășii respectivi, sprijinită pe
cîteva hlrtii, „Tribuna" ar fi fost or
ganizată din cînd în cind șl oare
cum. Atit de „convingător", atit de
„eficient", atit de „cu largă rezonan
ță" incit, in prinia zi a documen

ca să nu lungim adunarea". Nicolae
Mocioi. secretarul biroului organiza
ției de bază din secția mecanosudură a întreprinderii de Mașini-Unelte
pentru Presare si Forjare Tîrgu Jiu :
„S-a creat o impresie ireală că drep
tul de a pune întrebări revine numai
celor din prezidiu sau unor activiști
care participă la adunările generale".
Grigore Cojocaru. secretar al comi
tetului de partid de la Centrul Industrial-Agrar Motru : „Cred că
există și o altă explicație : unii nu
pun întrebări, pentru a fi și ei. atunci
cînd le vine rîndul să prezinte ra
poarte. «scutiți» de interpelări".
Poate că acestea sînt cauzele, poate
că altele. Cert este că în multe locuri
rapoartele prezentate de comuniști
continuă să însemne doar... monologuri. Care, nu o dată, sînt și lungi,
si obositoare, si ineficiente.

Opțiuni ferme pentru ca
litatea raportului. Prezent u
desfășurarea dezbaterii de față, tova
rășul Nicolae Badea, secretar al Co
mitetului Județean de Partid Gorj, a
punctat, în finalul eiv cîteva cerințe
și preocupări legate de creșterea efi
cientei raportului de activitate al co
munistului. ce se «.vor afla în etapa
următoare in atenția organelor și or
ganizațiilor de partid: „în conducerea
întregii activități in acest domeniu
trebuie să avem drept ghid permanent
cerința exprimată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., care subliniază,
că pentru a răspunde mai bine sarci
nilor complexe ce ne revin in etapa
actuală trebuie să ridicăm necontenit
nivelul muncii politico-organizatorice, să conferim adevărata valență ?!
eficiență democrației de partid, răs
punderii personale a comuniștilor.
Iată de ce, în prim-plan trebuie să
situăm mai mult decit pînă acum ne
cesitatea înțelegerii în mod superior
a locului si rolului raportului de ac
tivitate J.n viata si munca comuniș
tilor. in viața organizațiilor de partid.
El reprezintă o dublă valoare. Pe de
o parte, pentru comunist, a cărui ac
tivitate este examinată anual de to
varășii săi de muncă si orientată spre
o continuă perfecționare. Pe de altă
parte, pentru biroul organizației de
bază, care are posibilitatea să cu
noască mai bine capacitatea comu
niștilor. să capteze propunerile si
ideile lor. să (ia operativ «pulsul
*
propriilor deficiente și să le corec
teze.
Argumentele din cadrul acestei
dezbateri ne-au determinat să ne
propunem efectuarea pină la sfirșitul
semestrului I a unui control tematic
in toate organizațiile de partid din
principalele sectoare-industriale ale
județului — minerit, energie, petrol,
materiale de construcții, economia fo
restieră s-a. — privind preocuparea
organelor și organizațiilor de partid
pentru ritmicitatea si calitatea ra
portului prezentat de comuniști, pre
cum si pentru examinarea relației
dintre această calitate și rezultatele
’obțtiiute în' activitatea 'de producție.
O asemenea întrebare he-am pus-o
și va trebui să ne-o punem și înxontinuare : Ce fel de eficiență au ra
poartele prezentate de cadrele de
conducere, de ceilalți comuniști din
unele sectoare importante ale econo
miei județului — în special din mi
nerit si energie — dacă activitatea
acestora nu se înscrie de mai mult
timp in parametrii planului, ai exi
gențelor formulate de conducerea
partidului î Toom n i pentru aceasta
ne propunem ca rezultatele controlu
lui amintit să facă obiectul unor
dezbateri în cadrul Instruirilor, pre
cum și al altor analize pe care le
vom întreprinde".
Așadar, opțiuni fermo pentru îm
bunătățirea calității raportului co
munist. Opțiuni în spiritul orientări
lor și cerințelor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, cu privire Ia
exercitarea de către organizațiile de
partid a unei conduceri politice efi
ciente in toate domeniile de activi
tate.

Constantin PRIESCU

se țină Ia date, ore și în locuri cu
noscute de toată lumea, nemaifăcindu-se vreo convocare specială ;
desfășurarea să nu fie limitată prin
ordine de zi prestabilită : din par
tea organizatorilor să se asigure pre
zența acelor factori care să fie com
petent! să răspundă ori să se înves
tească pe loc cu oferirea răspunsu
lui la orice întrebare.
Pretinsele acțiuni „Tribuna demo
crației" s-au desfășurat in zilele de
luni 4 aprilie, joi 30 iunie, joi 7 iu
lie șl marți 18 octombrie anul tre
cut. Lasind la o parte periodicitatea
lor precară — trimestrial, în Ioc de
lunar, cum este firesc — ce regulă

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• „în repetate rînduri, conducerea
partidului a subliniat că dezvol
tarea economico-socială. ridicarea
nivelului general al patriei sînt
strîns legate de apărarea mediului
înconjurător, de asigurarea unor
condiții ecologice cît mai burțe —
ne scrie cititorul Ghiță Constantin,
în cele ce urmează doresc să mă
refer la un fapt din care rezultă
că nu peste tot se acordă atenția
cuvenită acestei probleme de ma
ximă importantă. Prin comuna
Cornești, din județul Dîmbovița,
riul Ialomița iși are un vad de o
frumusețe rară, aș zice chiar pito
rească. Pe timpul verilor, sute șl
sute de bucureșteni vin in timpul
liber pentru destindere și plajă pe
nisipurile de pe malurile acestui
riu. La Bilciurești, comună vecină
cu a noastră, se află un mare com
plex de creștere și ingrășare a
porcilor, de unde dejecțiile sint
dirijate, printr-o conductă, direct
în riul Ialomița, la circa 100 m de
barajul I.C.A.B. Bilciurești. într-o
zi din prima decadă a lunii martie,
la acest complex s-a efectuat pro
babil vreo dezinfecție cu substanțe
toxice, care, luînd drumul Ialomiței, a făcut ca î n nici o jumătate
de oră să moară numeroși pești,
care puteau fi luati pe alocuri cu
lopata, pentru ea după 2—3 zile să
degaje un miros greu. Precizez că
acest lucru s-a mai întîmplat si în
anii trecuțl".
în încheiere, autorul scrisorii
roagă „să se verifice cazul sesizat
Si cel vinovați să fie sancționați
conform legilor statului nostru".
Ca atare organele județene com
petente sint chemate să examineze
această stare de lucruri și să adop
te măsurile necesare. .
© Colectivul de conducere al Caset
de odihnă a sindicatelor din Căciulata, județul Vilcea — ne infor
mează corespondentul nostru vo
luntar Ion V. Marin — manifestă
o preocupare deosebită pentru îm
bunătățirea permanentă a condi
țiilor de odihnă și tratament din
această unitate " balneară. Printre
acțiunile mai recente se află mo
dernizarea bazei de tratament.
S-au executat lucrări care asigură
o utilizare mai largă a anei geotermice lă întreaga gamă de trata-

Trecul și prezent într-o localitate minieră
Corespondentul nos
tru voluntar Pompiliu
Comșa. lăcătuș la în
treprinderea Minieră
Vulcan, ne-a trimis de
curind o scrisoare in
care relatează fapte
despre munca si viața
din trecut și de azi ale
minerilor din această
localitate a țării.
Sint aici, pe raza
orățului Vulcan —
scrie
corespondentul
— două dintre cele
mai mari mine din
Valea Jiului, cu o semeție
împrumutată
parcă din cea a mun
ților care le înconjoa
ră. In 1779 apare in
mal multe documente
localitatea
Vulcan.
Abia in 1840 se trece
la extracția cărbune
lui in acest perimetru.
Asuprirea și exploa
tarea erau crunte pe
atunci. Minerii erau
siliți să lucreze în
condiții inacceptabile
din punctul de vede
re al securității mun
cii. Ziua de muncă
ajungea la 14 ore,
uneori și mai mult.
Straturile de cărbune
erau exploatate, ca
pe tot cuprinsul Viii
Jiului, haotic, prefe
rențial, pentru a se
obține profituri mari
ți fără nici o grijă
pentru protecția zăcdmîntului.
De altfel, după ma

rile greve din 1929 ale
minerilor din Valea
Jiului a urmat închi
derea
mai
multor
mine, printre care și
aceea de la Vulcan.
Au trebuit să treacă
mai bine de două de
cenii pentru ca la 9
aprilie 1951 să se ex
tragă din nou prima
tonă de cărbune de
aici. Azi sintem min
ări ci muncim in
a doua mină ca mă
rime din Valea Jiu
lui. Din 1964 ni s-a
alăturat o nouă între
prindere in vestul ora
șului, mina Paroșeni,
de unde, la 7 noiem
brie 1966, în pre
zenta tovarășului
Nicolae Ceauțescu, a
fost extrasă prima
tonă de cărbune.
La 23 de ani, uni
tatea. din Paroseni are
cel mai înalt grad de
mecanizare din toată
Valea Jiului, fiind ți
singura onorată
cu
înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste".
Anul trecut, ortacii
de la această mină au
realizat cea mai mare
producție din istoria
întreprinderii
(peste
un milion o sută de
mii de tone, cu 50 100
tone în plus față de
anul precedent), lansind ți chemarea la în
trecere pe anul 1989

mente hidroterapeutice. Instala
țiile improvizate au fost Înlocuite
cu un modern complex hidroterapeutic ce dirijează apa. în funcție
de nevoi, la fiecare procedură în
parte. Acum, tratamentele hidro
terapeutice se fac ireproșabil, in
condițiile în care și capacitatea
procedurilor a sporit cu 18 la sută.
Oamenii muncii veniți aici la odih

----------------------------

• Comitetul Municipal București al P.C.R. : O
amplă scrisoare adresată redacției semnala nereguli
si abuzuri in activitatea lui Ion Oprițescu, director la
intreprinderea „Romvared". Din răspunsul primit din
partea Comitetului Municipal de Partid București
rezultă că faptele sesizate in scrisoare au fost cerce
tate de activiști de partid și cadre de specialitate,
confirmindu-se . temeinicia acestora. în legătură eu
stilul de muncă adoptat de director in relațiile cu
secretarul comitetului de partid, cu celelalte cadre de
conducere din unitate, s-au constatat o serie de ani
mozități cu implicații directe asupra bunului mers al
activității întreprinderii. într-o serie de domeriii, cum
ar fi încadrări în muncă, solicitări de transferuri și
aplicarea de sancțiuni disciplinare, directorul acțio
nează unilateral, fără a se consulta cu organele de
partid sau alte cadre de conducere. El a acordat cu
ușurință unor persoane din unitate transferul in inte
resul serviciului^ fără analizarea rezervei de cadre,
lășind astfel unele compartimente fără o coordonare
corespunzătoare.
în adunarea generală a oamenilor muncii, desfășu
rată în luna august 1988, o serie de participantă care
au încercat să aducă critici la adresa stilului de
muncă al conducerii întreprinderii, au fost întrerupțl
și împiedicați de directorul unității să-și prezinte
punctul de vedere. în mod frecvent. în ședințele
organului de conducere colectivă, secretarul comite
tului de partid și directorul întreprinderii discută în
contradictoriu, își manifestă și mențin puncte de
vedere diferite, creind confuzii și îngreunînd procesul
de adoptare a unor hotărîri corespunzătoare. De alt
fel, secretarul comitetului de partid, Florica Ionescu,
nu a adoptat permanent o poziție fermă, intransigentă
față do neajunsurile existente în activitatea de con
ducere a întreprinderii, nu le-a supus analizei comi
tetului de partid și nu a luat măsurile ce se impu
neau față de unele încălcări ale dispozițiilor legale,
față de stilul de muncă necorespunzător al unor cadre
de conducere.
Ținind seama de cele constatate, s-a holărit ca
directorul Ion Oprițescu să fie sancționat pe linie de
partid cu „vot de blam cu avertisment" : Florica
Ionescu să fie eliberată din funcția de secretar al

tori, cum probabil că a și fost, in
fond, manifestarea respectivă.
Celelalte trei acțiuni au avut în
mod și mai pronunțat caracterul de
ședințe eu scop determinat, depen
dent de sarcini „la zi", și nu decurgind din menirea „Tribunei de
mocrației" de a se asigura un cadru
permanent organizat al întrebărilor
adresate in mod public de cetățeni
celor In drept. După cum, cu ones
titate. s-a consemnat în ședința din
4 aprilie, „aceasta s-a convocat pen
tru a se preciza sarcinile ce revin
în această primăvară pentru buna
gospodărire și înfrumusețarea ora
șului". La fel cea din 30 iunie —

(Urmare din pag. I)

„pentru dezbaterea sarcinilor ce re
vin in continuare consiliului popular
pentru buna gospodărire și înfrumu
sețarea orașului", iar cea din 18 oc
tombrie — „pentru analiza modului
cum s-au pregătit centralele termi
ce" și „in legătură cu realizarea fon
dului de stat de produse agroalimentare". Nimeni nu contestă utili
tatea unor asemenea dezbateri. Dar
ele s-ar fi ținut și fără să fi fost
instituită „Tribuna democrației".
Etichetindu-le cu (sau, mai bine zis.
și cu) denumirea acesteia, s-a abandonat In fapt organizarea „tri
bunei" propriu-zise.
Principalele consecințe sint limitaDea de la sine a numărului opinenților. La ședința din 4 aprilie au
luat cuvintul președintele unul co
mitet de cetățeni, președintele con
siliului oamenilor muncii de la in
treprinderea de autoturisme, un de
putat și vicepreședintele consiliului
popular al orașului ; la cea din 30
iunie — doi deputați și președintele
unui comitet de cetățeni ; la 18 oc
tombrie — directorul exploatării de
gospodărie comunală, o deputată,
președintele unei asociații de loca
tari și un administrator de bloc. Oa
meni care au dat glas propunerilor
și preocupărilor lor, neîndoielnic se
rioase, neîndoielnic pertinente, dar
ținind strict de ordinea de zi a celor
trei manifestări : ședințe obișnuite

*
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SITUAȚII Șl MĂSURI EVIDENȚIATE DE O ANALIZĂ IN ORAȘUL CIMPULUNG
s-ar putea desprinde in legătură cu
data convocării, in așa fel incit ea
să fi fost unanim cunoscută, prin
puterea obișnuinței 7 Nici una. Dar
nici nu se întrevede dorința unei
asemenea notorietăți, a unei cit mai
largi participări.
Cine a compus
asistența la cele patru acțiuni 7
Deputății, conducătorii de întreprin
deri și instituții, președinții și ad
ministratorii asociațiilor de locatari,
președinții comitetelor de cetățeni,
funcționarii consiliului popular și„.
cîțiva cetățeni fruntași. Dacă se
compară numărul consemnat al asis
tenților cu totalul celor ce dețin
funcții sau atribuții din categoriile
enunțate, se observă că numărul ce
tățenilor fără funcții, fie ei și frun
tași, a fost egal cu zero.
Excepție a făcut manifestarea din
7 iulie, ținută in cartierul ChiliiBărbușa, la care au participat 62 de
cetățeni. Reprezentanții orașului —
secretarul biroului executiv al con
siliului popular și deputatul circum
scripției — au tratat problema spo
ririi livrărilor de produse agroalimentare la fonjlul de Stat. Au luat
cuvintul trei participanți I Primul
și-a exprimat acordul cu sporirea
livrărilor, al doilea a propus pie
truirea citorva drumuri, iar al trei
lea suplimentarea buteliilor de ara
gaz. Probleme tipice ale unei întilnlrl curente între deputat șl alegă

FILE NOI IN EPOPEEA
ENERGETICĂ A OLTULUI

nă și tratament se bucură și de o
bună cazare, de masă cu meniuri
consistente. O contribuție însem
nată la buna aprovizionare a can
tinei aduce gospodăria-anexă a
unității, care numără mai mult de
250 de porci. Pentru satisfacerea
consumului de apă în gospodăriaanexă, s-a forat un puț al cărui
debit acoperă integral necesitățile.

comitetului de partid al întreprinderii și sancționată
pe linie de partid cu „vot de blam" ; Ștefana Dinu,
inspector principal de personal, să fie eliberată din
funcție și sancționată pe linie de partid. De aseme
nea, s-a hotărît anularea concursului pentru ocuparea
postului de șef birou contabilitate. întrucît organi
zarea și desfășurarea acestuia s-au făcut cu incălcarea dispozițiilor legale. S-a decis, totodată, ca
direcția de organizare și control din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor să efectueze o verifi
care asupra legalității tuturor încadrărilor și promo
vărilor în muncă la t „Romvared" îp anul 1988 și să
adopte măsurile corespunzătoare față de persoanele
vinovate, iar secretariatul comitetului de partid al
sectorului I să instituie un colectiv care să îndrume,
să sprijine și să controleze activitatea comitetului de
partid și a consiliului oamenilor muncii de la între
prinderea „Romvared".
• Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de
Producție Prahova : După cum se știe, sarcina prin
cipală a conducerii oricărei unități economice este
să apere și să dezvolte avutul obștesc — se afirma
intr-o scrisoare adresată redacției. Dar la cooperativa
agricolă de producție din comuna noastră, Măneciu,
județul Prahova, lucrurile se petrec altfel. Cu ocazia
recensămintului efectuat la începutul acestui an s-a
constatat o lipsă, nici mai mult nici mai puțin, de
806 ovine, vinovat făcindu-se în primul rind pre
ședintele unității.
Părea de necrezut ! Să dispară mai bine de 28 la
sută din efectivul de ovine al cooperativei agricole
era prea de tot. Și totuși, In răspunsul sosit de
curind la redacție, din partea Uniunii Județene a
Cooperativelor Agricole de Producție Prahova, se
confirmă veridicitatea afirmației. Drept pentru care
președintele C.A.P., Traian Coșerea,
contabilul-șef,
Maria Joenel, și brigadierul zootehnic. Gheorghe
Popa, au fost scoși din funcție pentru mari neglijente
in păstrarea avutului obștesc. Totodată, biroul comi
tetului județean de partid a aprobat cercetarea aces
tora de către organele de stat, potrivit legislației
noastre socialiste.

despre Înfrumusețarea orașului res
pectiv și despre rețeaua de termoficare. Unde au fost masa onlnentilor și noianul întrebărilor de tot fe
lul 7 Cum s-a realizat rostul „Tri
bunei democrației" de a asigura
exercitarea dreptului la opinie al
fiecărui cetățean 7 Dar menirea ei
de a completa alte metode și mo
dalități de formare a opiniei civice,
de creștere a conștiinței gospodă
rești, prin ascuțișul dialogului viu,
direct, al angajării spontane și con
vingătoare ? Sint întrebări care con
țin, prin insăși formularea lor, răs
punsul.
Conform Legii presei, am păstrat
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tării, nici interlocutorii noștri din
conducerea orașului nu-și aminteau
de ea. Abia a doua zi au apărut
patru informări, „dovadă" că „Tri
buna democrației" s-ar fi organizat,
totuși, de patru ori... in cursul anu
lui trecut.
Numai că, in loc să confirme or
ganizarea „Tribunei", cele patru ac
țiuni denotă contrariul, și anume că
„Tribuna democrației" nu a existat
decit ca o denumire strict conven
țională aplicată unui număr de pa
tru ședințe oarecare, reunite in alt
cadru, cu alte scopuri și alt mod de
desfășurare decit ceea ce s-a bifat
prin informări.
Pentru susținerea acestei aprecieri,
să reamintim ceea ce au consacrat
practica, experiența bună a organis
melor F.D.U.S. in sensul respectă
rii profilului, conținutului și deci
rostului „Tribunei democrației" ca
și al evitării paralelismelor cu alte
manifestări, a alunecărilor spre ru
tină și birocratizare. Există în acest
șens cîteva repere definitorii : la ma
nifestări poate participa absolut ori
care cetățean, indiferent de calita
tea sa ; în cadrul „Tribunei" se pot
■ adresa orice Întrebări ; răspunsurile
trebuie oferite pe loc sau cel mal
tîrzlu la manifestarea următoare.
Aceste cerințe presupun, la rîndul
lor, cîteva elemente specifice de or
ganizare : „Tribuna democrației" să
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„Tribunei democrației” - o frecventă
mai mare și un conținut mai profund!
”

către toate unitățile de
extracție a cărbunelui
din subteran. In ve
derea sporirii pro
ducției de cărbune in
Valea Jiului, și tova
rășii mei de muncă
de la mina Vulcan
sint hotăriți să ridice
țtacheta
realizărilor.
Si o vor ridica,
pentru că mecani
zarea stăpinește ăproape peste tot. Cu
vintele pe care le
schimbăm zilnic sint
puține,
lămuritoare.
Precizia ne-a devenit
obișnuință.
Inactivi
tatea în șut te face
si roșești mai ales
cînd vezi fețele trans
pirate, dar luminoase
ale ortacilor. Cărbu
nele înnegrește fețele,
dar întinerește ini
mile. Mina este pen
tru toți o minunată
scoală muncitorească
de policalificare pro
fesională. Poate de
aceea ne considerăm
oamenii
temerității.
Cuvintul
„imposibil"
lipsește aproape de
tot din limbajul tova
rășilor mei. Cînd apa
re o dificultate, ni
meni nu stă cu bra
țele încrucișate. Inte
ligența creatoare, ba
zată pe știință, caută
și aproape întotdeau
na găsește soluții de
rezolvare.

------------------------------

discreție pe parcursul documentării
asupra numelui autorului scrisorii.
El a fost insă imediat „ghicit" de
interlocutorii de la consiliul popu
lar și etichetat drept un cîrcotaș. Nu
este exclus să fie așa. Dar „Tribuna
democrației" nu pretinde trăsături
de caracter aparte și merite sociale
recunoscute pentru posibilitatea cui
va de a Întreba ce-l preocupă. Și
ce-1 preocupa pe autorul scrisorii ?
Bunăoară, el ar fi dorit să Întrebe
de ce nu e mai bine organizată re
cuperarea materialelor refolosibile :
conform
evidențelor
consiliului
popular, planul la acest capitol a
fost realizat în proporție de 3 509 la
sută ! înseamnă că viziunea „circotașă“ ori ar fi fost pusă Ia punct, cu
argumentele realității, ori ar fi slu
jit la o mobilizare și mai bună a
resurselor, ajungindu-se la o depă
șire de... 6 000 la sută ! (șau, mai
firesc, la o dimensionare corectă a
planului...).
Tot prin scrisoare s-au transmis
întrebări legate de funcționarea re
țelei comerciale : de ce se vind pro
duse de băcănie la prețuri de ali
mentație publică și de ce persistă
impolitețea și incorectitudinea unor
lucrători comerciali ? Ne-am con
vins pe viu de oportunitatea lor.
La mesele din fața restaurantelor și
cofetăriilor centrale se vindeau, concurîndu-se neloial alimentarele și

băcăniile, pină și ingrediente sim
ple ca esența de vanilie și praful
de copt. Oare ce șansă pentru co
rectitudinea comerțului oferă ase
menea practici, conform cărora, prin
simplul joc al repartiției mărfurilor,
unul, și același produs — de exem
plu, pachetele de cite 200 g ca
fea amestec, avind prețul de
„alimentara" 24 lei, se desfac,
in funcție de rangul cofetăriei
sau restaurantului, cu 39,15 lei,
CU 40 sau eu 51,35 lei?!
La o oră a dupâ-amiezei cind ma
gazinele se închid, mai mulțl cetă
țeni se îndreptau spre o ulicioară
sugestiv denumită
„str. Umbrei".
I-am urmat, descoperind o incintă
fără nici o firmă șau alt semn de
identificare decit repetatele apelati
ve ale solicitanților către presupu
sul gestionar. Cel mai frecvent, nu
mele era rostit în contexte ca : „Păi
bine, nea Mitică, așa procedezi ?“,
„Lasă, nea Mitică, te-om aranja
noi !“, „Să știi, nea Mitică, de data
asta chiar scriem la București I Să
vină la fața locului și..." Cum tot
eram „la fața locului", am stat deo
parte studiind tactica sus-numitului
de a produce în mod premeditat îm
bulzeală, dezordine, o dependență anormală de bunăvoința și expeditivitatea lui și a ciracilor masați lin
gă cintar. Asociind observațiile cu
altele asemănătoare, ne-am întrebat
cu cît s-ar împuțina ele dacă pre
zența organizatorilor comerțului lo
cal ar fi simțită mai aproape decit...
Bucureștiul. Iar pentru starea nor
mală de receptivitate iontinuă. foar
te folositoare ar fi și întîlnirile cu
rente cu cetățenii în cadrul „Tribu
nei democrației", posibilitatea per
manentă oferită acestora de a sesi
za, în acest cadru și la acest nivel,
aspectele -perfectibile din viața lo
calității. Dind viață acestui gen de
manifestări în adevăratul lor spe
cific, șl nu în maniera formalismu
lui pur, asigurind desfășurarea rea
lă a „Tribunei democrației", și nu
doar împrumutarea denumirii ei
pentru diferite alte ședințe, care s-ar
ține oricum, cu rostul și cu specifi
cul lor.
N-am nominalizat interlocutorii
datorită asigurărilor că, de acum În
colo, și manifestările de acest gen
se vor bucura de atenție, vor fi no
torii la Cimpulung, asigurări înso
țite de invitația de a reveni în „orașul de munte" tot inopinat, in
ziua. Ia ora și in locul unde toată
lumea va ști că «re loc „Tribuna
democrației".

Sergiu ANDON

mă a Întregului complex de lu
crări executate. Impresia este
puternică. în această zonă. Oltul
a fost imblînzit și pus să pro
ducă lumină. Terenurile agri
cole nu vor mai avea de suferit
de pe urma viiturilor năprasnice
ale riului. In total, cam 2 000 de
heotare numai in zdna celor 5
hidrocentrale in curs de con
strucție vor fi scoase de sub
pericolul inundațiilor. Cînd lu
crările de construcție a digu
lui sting vor fi încheiate, apele
lacului de acumulare vor ajunge
pină in pragul orașului Făgăraș.
Noile construcții ale orașului iși
vor oglindi chipul in ele. In fi
nal. lacul va totaliza peste 12
milioane de metri cubi de apă.
Lucrurile, deci, s-au mai potolit
pe șantier. Parte dintre con
structori — și aiei ne referim
la dulgheri, fierari-betoniști. zi
dari etc. —■ au plecat pe celelal
te șantiere, din aval, unde dau
o mină de ajutor la finalizarea
cu un ceas mai devreme și a acestor obiective de pe Oltul su
perior. Restul lucrează mal de
parte aici, la Voila, la execu
tarea contracanalului mal-stîng.
Acesta colectează toate cursurile
de apă carp vin. dinspre lanțul
munților. Făgăraș.
îțitr-un, stadiu avansat se află
șt lucrările pe șantierul hidro
centralei Viștea, cea de-a doua
unitate atacată pe Oltul supe
rior. Lucrările de construcții la
centrală și baraj au fost practic
finalizate, iar în prezent se lu
crează la canalul de fugă și di
guri, urmind ca peste puține zile
apele Oltului să fie și aici de
viate prin baraj. Forțe impor
tante sînt concentrate și la mon
tajul echipamentelor energetice,
în special al primului turboagregat, în așa fel incit el să poată
pulsa primii kilowați-oră în
sistemul energetic național in
cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a eliberării patriei. într-un
ritm din ce in ce mai intens se
lucrează și pe restul șantierelor
hidroenergetice de pe Oltul su
perior: Scoreiu, Arpaș șiAvrig.
...în zilele „fierbinți" cînd la
Voila se Pregătea punerea, in
paralel a primului turboagregat. la numai trei kilometri in
amonte de Făgăraș se deschi
dea o nouă filă în „Cartea
Oltului". Aici soseau primii
constructori și utilaje grele —
basculante, buldozere, macarale
etc. — care se pregătesc intens
să atace lucrările la cel mai
important obiectiv hidroenerge
tic de pe Oltul superior : „Amenajarea hidroenergetică com
plexă a riului Olt pe sectorul
Făgăraș — Hoghiz". lucrare de
referință In domeniu. Va fi cel
mai important obiectiv hidro
energetic de pe Oltul superior.
Și aceasta deoarece centrala
va avea o putere instalată dublă
față de cele de la Voila și
Viștea. lai- in al doilea rind
pentru că acumularea Veneția,
care se va întinde de la Făgă
raș pînă la Hoghiz, distantă de
circa 30 kilometri, va avea cel
mai maro volum de apă de pe
întregul curs al Oltului — 375
milioane de metri cubi. O dată
cu finalizarea acestei lucrări, va
putea fi irigată o suprafață de
120 000 hectare teren agricol in
zona Oltului inferior ; va fi asigurat. de asemenea, un debit
suficient pentru alimentarea cu
apă industrială si potabilă a
obiectivelor economice de pe
cursul
Oltului.
Amenajarea
va atenua efectele negative ale
inundațiilor de pină mal ieri
produse asupra < localităților,
căilor de comunicații, terenuri
lor agricole și obiectivelor eco
nomice și sociale ; va micșora
procesul de colmatare a lacu
rilor din aval și, bineințeles, va
asigura menținerea unui debit
constant pe întregul curs al
Oltului in aval de Făgăraș, fapt
deosebit de important pentru
valorificarea optimă a poten
țialului lui energetic. Ceea ce
se mai poate spune este că
hidrocentrala de la Făgăraș va
fi a 6-a — in ordinea atacării
lucrărilor — din cascada de hi
drocentrale de pe Oltul supe
rior.
Așadar, In aceste zile de pu
ternică activitate creatoare, pre
mergătoare celor două mari evenlmente ■politice din viata
poporului nostru — a 45-a ani
versare a actului istoric de la
23 August 1944 si Congresul al
XIV-lea al partidului —. și aici,
pe Oltul superior, constructorii
de hidrocentrale acționează cu
un vibrant patriotism pentru a
transpune în viață sarcinile tra
sate de partid în domeniul amenajării
hidroenergetice a
acestui riu atît de drag româ
nilor, prin realizarea unei noi
„caseade de lumină",

Nicolae MOCANU

corespondentul „Scînteii"
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Complexitatea și urgența lucrărilor din agricultură impun:

BUNA ORGANIZARE A MUNCII, ORDINE
ȘI DISCIPLINA IN ÎNTREAGA ACTIVITATE
Din însărcinarea secretariatului
comitetului județean de partid, la
•primele ore ale zilelor de luni,
miercuri și uineri — în prezenta ac
tiviștilor de partid si de stat care
au primit în răspundere directă
comune si unitâti agricole —. se
face analiza programelor de îngri
jite a culturilor prăsitoare. „Este
una din măsurile ce ilustrează atentia ce se acordă întreținerii cultu
rilor, verigă tehnologică ce hotă
răște, în mare măsură, nivelul pro
ducțiilor agricole — a tinut să pre
cizeze tovarășul
Radu Zezeanu,
secretar al comitetului județean de
partid. Organizarea riguroasă și
urmărirea permanentă a stadiului si
calității întreținerii culturilor prăsi
toare reprezintă acum acțiunea prio
ritară. in agricultura județului, mai
ales că precipitațiile din ultima pe
rioadă au dus la o adevărată explo
zie vegetală".
Se poate aprecia că prin măsu
rile stabilite la nivelul iudetu- .
lui și prin creșterea răspunderii în
muncă a specia
liștilor. mecani
zatorilor si coope
ratorilor. ritmul
îngrijirii culturi
lor
prăsitoare
este intr-o con
tinuă dinamică,
inclusiv sub ra
port
calitativ.
Astfel, pină luni
seara, cele 14 821
hectare cu sfeclă
de zahăr au fost
prăsite manual iii
totalitate, aprooiindu-se
de
sfirsit si prăsitul
mecanic. Pe cele
133 616 hectare cu
porumb s-a apli
cat prima prasilă
manuală, iar cea
mecanică s-a efectuat oe aproa
pe 80 la sută, in timp ce floareasoarelui a fost prăsită manual pe 75
la sută din suprafață, iar mecanic pe
60 la sută. Dar să vedem care este
stadiul ..la zi“ al acestei lucrări în
Consiliul Agroindustrial Poiana Mare.
Documentarea noastră în două unități
agricole de bază — cooperativele
agricole Poiana Mare si Tunarii Vechi •
— din acest consiliu nu a fost deloc
intîmplătoare. Anul trecut, bună
oară. deși pe ansamblul consiliului
agroindustrial s-a obtinut o produc
ție de porumb superioară mediei
pe județ, cele două unități vecine
ca așezare s-au aflat la mare dis
tantă în ceea ce privește nivelul
producțiilor. Un exemplu : in timp
ce cooperativa din Tunarii Vechi a
obtinut o producție medie Ia hec
tar de 9 530 kg porumb, vecinii lor
de la Poiana Mare au realizat doar
4 839 kg la hectar. Cauzele acestui
decalaj s-au datorat. în principal,
nerespectării tehnologiilor prevăzute.
Inclusiv a numărului de nrașile
stabilite și a calității lor. Deci nu
se justifică. în primul rînd. prin
condițiile naturale nefavorabile, ci,
îndeosebi, prin modul în care au
muncit oamenii. Dar cum se acțio
nează acum pentru îngrijirea cultu
rilor. îndeosebi a celei de porumb,
an în care cele două unități au
prevăzut să realizeze o producție de
peste 18 000 kg porumb știuleti la
hectar ? Ce garanții există că se vor
obține aceste producții ?
Redăm mal intîi opinia lui Du
mitru Prundeanu, inginerul-șef al
Consiliului Agroindustrial Poiana
Mare : „Anul acesta. întreaga su
prafață de 4 128 hectare cu porumb '
am amplasat-o numai în zonă iri
gată. am folosit soiuri și hibrizi mai
productivi, am asigurat o densitate
bună la semănat, plantele au ră
sărit uniform, sînt viguroase, iar
întreținerea lor se execută ca la
carte. Comparativ cu anul trecut am
repartizat toate lucrările in acord

unor fisuri în organizarea muncii
să nu se realizeze ritmurile stabi
lite. Verificînd însă a doua zi la di
recție, am constatat că cifrele au
rămas cele estimative ! Ce concluzii
s-au desprins in timpul documen
tării ?
Un prim aspect, valabil pentru am
bele cooperative agricole de produc
ție, este acela că aproape la toate
punctele de lucru pe unde am trecut
întreținerea mecanică și manuală se
făcea numai sub supraveghere? șe
filor de fermă, respectîndu-se astfel
calitatea lucrărilor cînd fermierul
„stă de veghe" si procedîndu-se in
vers în lipsa acestuia. Să exempli
ficăm. Mecanizatorul Ion Vîrban in
trase. fără ordin de lucru, cu culti
vatorul. în cultura de porumb, nu
tocmai bine reglat și echipat, fapt ce
făcea ca prășitul mecanic să se facă
necorespunzător. Șeful fermei nr. 4,
inginerul Constantin Tudora, a in
tervenit imediat și împreună cu
mecanizatorul a reglat corespunză
tor echipamentul de administrare a
îngrășămintelor chimice, si dispozi
tivele de la sapa rotativă atașate la
cultivator pentru a lucra zona de
protecție dintre rinduri. De altfel,
această metodă de lucru — aplica
rea concomitent cu prima prașilă
mecanică la porumb și a unei doze
bine stabilite de îngrășăminte chi
mice solide sau lichide — se folo
sește pe terenurile ambelor coopera
tive agricole, fiind un procedeu ce nu
a fost aplicat anul trecut. Ce se poa
te întîmpla însă în lipsa specialistu
lui ? Pe terenurile fermei nr. 5 a
Cooperativei Agricole Poiana Mare,
vreo 10 cooperatori răreau sfecla,
fiecare cum se pricepea. „Au se
mănat-o deasă rău" — ne zice Sevastica Tencu. „Dar ce distantă lă
sa ti între plante î“ „Păi. eu știu ?
Dumneavoastră cit ziceți ? Dacă
rup nouă și las două e bine... ?“

Auzim
adeseori spunîndu-se că
este mai ușor să ajungi în frunte
decit să te menții în această poziție.
Remarcă perfect valabilă si în cazul
Trustului Antrepriză Generală de
Constructii-Montaj Timișoara. După
ce timp de patru ani consecutiv s-a
situat pe primul loc în întrecerea
socialistă, fiind distins pe merit, în
anul 1986, cu înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste", iată că trus
tul timișorean a inregistrat un ade
vărat recul în activitatea sa, culminind cu rezultatele necorespunză
toare obținute pe ansamblul anului
trecut. Beneficiul planificat nu a fost
realizat cu circa 13 milioane lei, cre
ditele nerambursate au atins și ele
un nivel exagerat de ridicat și, ce
e mai grav, nu au fost terminate
aproape 300 de apartamente prevă
zute în plan. In fata acestei situații,
evident nemultumitoare, se pune în
mod firesc întrebarea : să fi intrat
trustul din Timișoara în „derivă" ?
întrebarea este cu atît mai justifi
cată cu cît această scădere de „su
flu" în activitatea desfășurată de
constructori nu a apărut peste noap
te, ci s-a conturat treptat încă din
cursul anului 1987.
Din capul locului trebuie să spu
nem că este greu de acceptat o ase
menea ipoteză. Cadrele de condu
cere care coordonează activitatea
trustului, specialiștii care acționea
ză în cadrul lui, personalul munci
tor care lucrează pe șantiere sint,
practic, aceiași care, cu numai trei
ani în urmă, au asigurat trustului,
printr-o muncă susținută și spirit de
inițiativă, un binemeritat prestigiu
și faima de unitate-etalon între în
treprinderile cu acest profil din țară.
Și, ca să ne dăm și mai bine sea
ma de capacitatea tehnică a acestui
colectiv, să amintim doar faptul că,
în ultimii trei ani, constructorii ti
mișoreni au obtinut nu mai puțin
de 36 de brevete de invenții, la care
se adaugă un număr considerabil de
inovații in domeniul lor de activi
tate. Toate materializate .în crește
rea gradului de industrializare a
unor întregi categorii de lucrări, în
economii importante de manoperă
și de materiale, și, amănunt deloc

neglijabil, în îmbunătățirea sistema
tică a calității construcțiilor execu
tate. Cum se împacă atunci aceste
preocupări notabile cu rezultatele
nesatisfăcătoare
despre care vor
beam ?
Explicații există, totuși, iar ele nu
sînt greu de găsit. Unele le-am aflat
din discuțiile purtate cu specialiști
și cadre de conducere din trust, al
tele le-am descoperit niai tîrziu, în
timpul documentării noastre.
Dar
să-l ascultăm, mai intîi, pe ingine
rul Aurel Zăvolan, directorul trus
tului :
— Sub presiunea sarcinilor de pro
ducție nu am acordat o atenție per
manentă evoluției rezultatelor economico-financiare ale unității. Deși
semnale de alarmă in această pri
vință nu pot spune că nu au existat.
E adevărat, au intervenit și unele
diferente între prețurile cerute de
unii furnizori și cele din devizele
de materiale, frecvente schimbări de
soluții care au dus la scumpirea
unor lucrări, transporturi neeconomicoase de materiale, efectuate pe
distanțe mari cu mijloace auto, din
cauza faptului că unii furnizori nu
au putut să ne asigure expedierea
acestora, vagonabil, pe calea ferată.
Cert este că trebuie să întărim func
țiile economice ale întreprinderii.
— Și cum acționați in acest sens ?
l-am întrebat pe interlocutorul
nostru.
— Avem în vedere mai multe di
recții de acțiune, ne-a răspuns acesta. în primul rînd, scurtarea dis
tantelor pentru aprovizionarea ma
terialelor de bază, în al doilea
rînd, reducerea personalului indirect
productiv și redistribuirea lui pe
șantiere : in fine, deoarece avem
stocuri destul de însemnate de ele
mente prefabricate, aprovizionate
pe seama unor proiecte ieșite din
uz, ne-am propus să le refolosim
printr-o reproiectare adecvată. De
sigur, în funcție de situația concre
tă. vom mai adopta si alte măsuri,
dar vreau să subliniez că numai
prin acțiunile amintite vom obține
economii de aproape 11 milioane lei.
Acesta este un prim aspect. Alti
specialiști ne-au vorbit despre mai

global pe formații mixte de mecani
zatori și cooperatori, iar în cadrul
echipelor am stabilit sarcini concre
te pe fiecare lucrător în parte.
Cîmpul e împînzit de oameni si de
cultivatoare. Vă invit să-1 vedem".
Ceea ce și facem.
...Era aproape ora 10 și înainte de
a pleca în teren ne interesăm de
stadiul prasilelor pină în seara zilei
trecute. „De ce așa ? Vă pot spune
de acum cît facem pînă diseară, în'trucît pînă la ora 14 comunic la di
recția agricolă situația — ne spune
Elena Puncioiu, planificatorul con
siliului agroindustrial. Inginerii-șefi
mi-au, comunicat azi dimineață că la
Poiana Mare se vor prăși azi me
canic 60 hectare cu porumb și 20
hectare manual". „Și dacă nu se vor
realiza aceste suprafețe ?“ întrebăm
noi. „Revin dimineață cu un telefon
la direcție și fac rectificarea, dar
pînă acum nu s-a întîmplat așa
ceva...". Numai că s-a întîmplat ca
în ziua documentării noastre din
pricina unor rafale de ploaie și a

DOLJ

Dacă e bine sau nu ar trebui să
fi răspuns cei care aveau datoria
de a asigura respectarea cu stric
tețe a tehnologiilor de producție sta
bilite.
Al doilea aspect, de asemenea de
ordin general, se referă la faptul
că angajarea lucrărilor în acord
global s-a făcut in fapt individual
pe fiecare cooperator și mecanizator
— ceea ce are darul de a stimula
și mai mult activitatea în cîmp. Un
argument. Pe terenurile fermei nr. 3
a Cooperativei Agricole de Produc
ție Tunarii Vechi erau in cîmp toți
cei 112 cooperatori. în frunte cu
șeful de fermă și cu economista.
Una din șefele de echipă, cooperatoarea Adelina Stanciu. ne spune :
„Fiecare dintre, noi am semnat con
tractul de acord global. Știm ce su
prafețe avem de lucru, precum și
cît porumb vom lua la toamnă dacă
vom face planul, cantitate ce va fi
mai mare cu 700—800 kg fată de cît
am luat anul trecut, si aceasta drept
urmare a majorării retribuției in
natură. Asta ne
ambiționează și
mai mult și ne
obligă să muncini cu toată grija
fiecare palmă. de
pămînt".
Desigur,
este
prematur de a
evalua
de
pe
acum producțiile
de porumb pe
care le vor obți
ne cooperativele
agricole din Poia
na Mare și Tuna
rii Vechi. Față .de
anul trecut, ' în
ambele
unități,
plantele sint mai
viguroase, răsă
rite uniform, la
densitatea
pre
văzută, și pină
acum sînt bine
întreținute. Pe ogoarele Coopera
tivei Agricole din Tunarii Vechi
erau însă mai multi cooperatori
la lucru, deși numeric sînt mai pu
tini decît la Poiana Mare. Greu de
explicat ni s-a părut însă un alt as
pect de ordin organizatoric. In vre
me ce activiștii comitetului județean
de partid sînt obligati să raporteze
de trei ori pe săptămînă despre
mersul lucrărilor de întreținere, la
comitetul comunal de partid Poiana
Mare se manifestă o totală in
diferentă fată dp lucrarea de căpătîi,
a acestei perioade. Lăsînd la o parte
lipsa unor analize in. cadrul comite
tului comunal de partid privind
modul în care se desfășoară activi
tatea în agricultură, atit primarul
comunei. Petre Simion. ce răspunde
de unitatea din Tunarii Vechi, cit
și vicepreședintele biroului executiv
al consiliului popular, Sterie Geamănu, ce răspunde de cooperativa
din Poiana Mare, nu au putut fi
găsiți. La primărie ni s-a spus că.
sînt în cîmp. Or, la punctele de
lucru, la prășit, nu au fost văzuti.
Cum la fel nu au fost văzuti nici
președintele și inginerul-șef al Coo
perativei Agricole de Producție din
Poiana Mare. De ce nu se respectă
indicația dată ca la sediile consi
liului agroindustrial, comitetului co
munal de partid și al unităților agri
cole să ser găsească afișate progra
mele zilnice de activitate ale
cadrelor de conducere, punctele de
lucru unde pot fi găsiți ? Răspunsul
trebuie să-l dea factorii repartizați
să îndrume și să controleze activi
tatea unităților agricole din acest
consiliu agroindustrial, care dincolo
de acest răspuns au datoria de a
asigura buna desfășurare a lucrări
lor de întreținere în fiecare unita
te, în fiecare fermă vegetală.

Oamenii harnici îngrijesc
bine culturile, alții cultivă...
justificări

IALOMIȚA

La recoltarea furajelor, decalajele
dintre unități - grabnic Înlăturate!
Primele zece zile din luna mai
au coincis. în unitățile agricole din
județul Ialomița, cu intensificarea
ritmului la recoltarea și depozitarea
furajelor, ritm atestat de creșterea
substanțială a suprafețelor de pe
care s-au strîns și transportat nu
trețurile pentru fin și însilozare. în
unitățile în care combinele de re
coltat plante furajere au funcționat
bine, iar această lucrare a fost co
relată cu transportul, cantitățile de
pozitate au crescut de la o zi la
alta, inscriindu-se în programele sta
bilite. Acolo unde s-a înțeles că
stocurile de furaje pentru viitoarea
perioadă de stabulatie trebuie crea
te de pe acum, cantitățile depozi
tate sînt de ordinul miilor de tone.
Concret : în primele trei zile ale
acestei săptămini s-au depozitat in
medie peste 2 500 tone de sucu
lente și 1 200 tone de fîn pe zi.
ritm care in următoarele zile va fi
simțitor îmbunătățit. De altfel, pină
în seara zilei de 7 mai. în bazele
furajere din județul Ialomița au
fost depozitate 19 500 tone siloz si
6 800 tone fin de lucernă. Strînsul
furajelor a fost simțitor impulsio
nat, alături de combinele de recol
tat participînd si formații de cosași,
iar la adunatul si transportul nu
trețurilor sînt prezente importante
forte umane și se folosește un nu
măr mare de atelaje.
Situația operativă întocmită la ni
velul direcției agricole indică faptul
că. spre deosebire de anii trecuți,
cantitățile de furaje depozitate, ra
portate la aceeași perioadă, sînt
mult mai mari. Se urmărește, în
primul rind, ca pînă la sfirsitul
acestei săptămini toate suprafețele
* cultivate cu masă-verde să fie însilozate. Urgentarea acestei lucrări
este necesară deoarece pe suprafe
țele respective, imediat după stringerea plantelor de nutreț, trebuie
însămințate culturi de bază, cores
punzător prevederilor de plan pe
acest an. In ce privește recoltarea
lucernei, această lucrare s-a reali
zat pe 6 400 hectare din cele 13150
hectare aflate în cultură. în mai
.multe unități din consiliile agro
industriale Grivița, Gîrbovi. Movila.
Andrășești, Cosîmbești și Cocora. s-a
dovedit clar că acolo unde combinele
de recoltat au fost bine pregătite si
au funcționat corespunzător pro
gramului stabilit, cantitățile de su

culente și de fîn depozitate sînt mult
mai mari. Un exemplu în acest sens
îl oferă cooperativele agricole de
producție din Gîrbovi, Grivita. Miloșești, Movila, Săv,eni, Gheorghe
Doja, Grindu și Cosîmbești. unde
cantitățile însilozate sînt cuprinse
între 1 000—1 200 tone, iar cantită
țile de fin depășesc cu mult rea
lizările anului trecut. Aceasta și
datorită faptului că 80 la sută din
lucerna cosită a fost depozitată, și
numai în cazuri cu totul izolate ea
a fost consumată în stare proaspătă.
Adevărul este că realizările puteau
fi mult mai bune dacă în toate
unitățile se acționa cu răspun
dere pentru îndeplinirea sarcinilor
stabilite prin program. Este de ne
înțeles faptul că în unele consilii
agroindustriale, precum cele din
Fetești, Bordușani, Horia și Gura
lalomiței, s-au însilozat si depozitat
cantităti foarte mici de nutrețuri.
Așa, bunăoară, în Consiliul Agroin
dustrial Fetești au fost depozitate
150 tone suculenta și 30 tone fin. în
consiliile agroindustriale Gura Ialomiței și Horia. cantitățile depozi
tate sînt nesemnificative. Fată de
această
situație.
comandamentul
județean pentru agricultură a hotărit
ca în aceste consilii să fie trimiși,
pentru a impulsiona recoltarea și
depozitarea furajelor, cei mai buni
specialiști de la județ, în scopul re
dresării grabnice a acestei situații.
Pentru intensificarea recoltării lu
cernei. pe suprafețele unde au fost
precipitații mai mari și unde combi
nele pot. deteriora cultura s-a luat
măsura folosirii formațiilor de cosași.
In acest fel se procedează în co
operativele agricole de producție
din Gheorghe Doja, Munteni-Buzău,
precum și în întreprinderile agrico
le de stat Ograda si Stelnica.
în județul Ialomița s-a stabilit
ca, în acest an. pentru fiecare vită
adultă să se depoziteze cel puțin
1,2 tone de fîn și 10 tone de suculen
te, cantităti care vor asigura hrana
necesară tuturor efectivelor de ani
male pe timpul iernii. Iar acum,
cînd se poate face o evaluare a pro
ducției de furaje din prima jumă
tate a acestui an, se poate sjfune că
acest obiectiv este pe deplin posibil
de realizat.

Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scînteii"

Importante sînt soluțiile,
nu JUStificârile. AscuItînd te
menea opinii, ai impresia că între
producătorii de utilaj minier și be
neficiari se înaltă un zid de netre

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii”

buna organizare, sub aspect tehnic
și organizatoric, a activității din
acest an, lucru ce se reflectă de alt
fel și in rezultatele obținute. în
primul trimestru au fost turnați cu
aproape 20 000 metri cubi betoane și
montate cu 8000 bucăți de prefabri
cate mai mult decit în perioada co
respunzătoare a anului trecut. Ca
urmare, s-a obtinut și un spor deloc
neglijabil de producție de construcții-montaj. „Iar, în plus, avem per-

(Urmare din pag. I)
atit de des, după opinia unor proiectanti și specialiști din uzinele
constructoare.
Dar să exemplificăm, nu atit pen
tru a dezvolta și în paginile de față
polemica bizară pe această temă,
formalismul în care a intrat de la
o vreme dialogul dintre constructo
rii de utilaje și mineri, ci pentru a
delimita poziția total „afară din
joc", ' cum se spune în sport, pe
care se situează, în acest dialog pe
tema fiabilității utilajului . minier,
mai toti cei care de fapt ar
trebui să colaboreze strîns în vede
rea eliminării tuturor neajunsurilor
semnalate. în bazinul Gorjului, pre
cum și în celelalte zone unde ligni
tul se exploatează la suprafață, uti
lajele cele mai importante sînt ex
cavatoarele cu rotor, asimilate și fa
bricate, in cea mai mare parte, la'
întreprinderea Mecanică Timișoara.
O parte dintre subansamblele nece
sare montării acestor giganti pe șe
nile sînt realizate la întreprinderea
Mecanică Bocșa, la întreprinderea
„1 Mai" Ploiești, la „Progresul"
Brăila, „Neptun" Cîmpina și in alte
citeva unități. Dar iată, concret, citeva opinii, poate cele mai autoriza
te dintre nenumăratele consemnate,
în legătură cu fiabilitatea acestor
utilaje :
Ing. Gheorghe Cornea, director
electromecanic la Combinatul Minier
Rovinari : „Avem foarte multe pro
bleme cu utilajele. Cele mai grele
sint datorate unor greșeli de con
cepție. Consider că proiectanților le
lipsesc noțiuni specifice profesiunii
noastre, legate de mecanica rocilor,
de tehnologia de extracție. Așa cum
se știe, in cazul fabricării unui cal
culator, el are nevoie pentru a
funcționa corect de un microclimat,
de condiții speciale. Așa și în cazul
excavatoarelor, al utilajelor miniere
în general, trebuie avute in vedere
condițiile deosebite in care vor lucra.
Minerul are tot interesul ca utilajul
să meargă — și facem totul în acest
scop —, dar sint situații cînd proble
mele ne depășesc, așa cum se intîmplă acum la Ruget, unde un ex
cavator de 1 400 mc. care trebuia
pus în funcțiune pînă la 31 martie,
urmează a fi demontat, deși nu a
funcționat nici un singur ceas, uti
lajul „căzînd" în timpul probelor.
Ing. Mircea Popa, șeful serviciu
lui C.T.C. de la întreprinderea Meca
nică Timișoara :„Am fost de multe
ori în cariere și am văzut la lucru
excavatoarele noastre. Vreau să spun
că, deși aceste utilaje costă foarte
mult — milioane și milioane de lei fie
care — nu sînt exploatate cu răspun
dere. Am făcut și investigații în acest
sens și am găsit muncitori necalificati lucrind pe aceste mașini, care
ar trebui date în grija unor oameni
atestați special. Noi lucrăm aici in
uzină cu microni și în cariere se dă
cu... barosul".
Ing. Dumitru Ungureanu, director
tehnic al întreprinderii Miniere Jilt :
„Este de neînțeles de ce nu urmă
resc furnizorii fiabilitatea utilajelor
executate. Avem sute de exemple
de subansamble care s-au defectat
in primele ore de funcționare. Pri
mim apoi, reductoare și alte aseme
nea componente care nu se potri
vesc pe șasiul excavatorului, găurile
de prindere — ca să mă opresc la
un lucru elementar și tocmai de aceea atit de nefiresc — fiind mult
deplasate, și de aici un șir de im
provizații care nu pot conduce decît
la alte avarii".
Ing. Nicolae Dumitrescu, șeful
compartimentului asistență tehnică
din cadrul Centralei Industriale de
Utilaj Minier și Mașini de Ridicat
Timișoara : „Avem oameni pe fie
care platformă de montaj. Realizăm
permanent măsurători și intervenim,
de fiecare dată, cu promptitudine,
atunci cînd sîntem solicitați. In ce
privește problemele care apar în pe
rioada de post-garanție, trebuie să
arăt că minerii nu vor să încheie un
contract de asistență tehnică și deci
să plătească. Beneficiarul cere asis
tență tehnică în continuare, pri
vind-o ca pe o obligație a furnizo
rului, cînd de fapt excavatorul se
strică din vina exploatării necores
punzătoare".

sînt un „rău necesar", iar remedie
rea acestora poate fi amînată sine
die. Faptul că există și la ora ac
tuală un număr apreciabil de apar
tamente, unele dintre ele terminate
cu ani in urmă, dar fără să aibă fă
cută recepția finală, pune în lumină
o anume doză de formalism în tra
tarea sarcinilor încredințate. Ca să
se facă recepția finală a acestor apartamente. este necesar, mai intîi,
să fie executate o serie de reme

iectare, „IPROTIM", iar facultatea
de construcții este, de asemenea,
renumită pentru înalta pregătire
profesională a cadrelor ei didacti
ce ? Nu se poate oare stabili, și in
această problemă, o colaborare efi
cientă, așa cum s-a întîmplat în nu
meroase altele? Deschidem o paran
teză. Recent, din inițiativa comitetu
lui județean de partid, s-a desfășu
rat la Timișoara un amplu schimb
de experiență, cu participarea pro
iectanților, constructorilor și specia
liștilor în construcții de locuințe din
13 județe ale țării. Prilej cu care,
ca să reținem un singur exemplu,
constructorii din Iași au prezentat
pe larg
realizările în construcția
blocurilor înalte. Ce concluzii prac
.......
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j
tice au desprins colegii lor din Ti
mișoara pe marginea acestei expe
riențe
? Un răspuns precis și angaLa Trustul Antrepriză Generală de Construcții-Montaj Timișoara
jant ar trebui să-1 dea însusi con
siliul popular județean, căruia îi re
vine sarcina de a coordona direct
activitatea de construcții de locu
ințe din județul Timiș. Din păcate
însă, această coordonare nu s-a ri
dicat întotdeauna la înălțimea aș
teptărilor, trustul din Timișoara întîmpinînd mari dificultăți în obține
rea la timp a amplasamentelor și
documentațiilor, precum și în des
chiderea finanțării pentru o serie de
lucrări.
Comentariile sînt de prisos. Nu
sînt însă de prisos cîteva concluzii.
spectiva certă, ne spune inginerul
dieri mărunte, în special la finisajul
ment și eficiență, trustul din Timi
Colectivul trustului de con^trucțiiAurel Zăvolan, ca, în cursul acestei
interior. Constructorii însă nu se
șoara ezită totuși să se angajeze
montaj are capacitatea de a-și îm
luni, să predăm toate apartamentelegrăbesc, deoarece • aceste lucrări
cu hotărire în construcția blocurilor
bunătăți radical activitatea pe care
planificate. Ceea ce nu este puțin
costă bani, implică manoperă și ma
înalte și unicat, prevăzute în plan.
o desfășoară, de a o ridica la ni
lucru".
teriale suplimentare. Pierd însă din
— Stadiul pregătirii execuției avelul atins in anii anteriori, cînd s-a
Intr-adevăr nu e puțin lucru, dar
vedere un lucru extrem de impor
cestor blocuri nu este încă suficient
situat în fruntea întrecerii socialiste.
este, totuși, insuficient în compara
tant, și anume acela că activitatea
de bine pus la punct, ne precizează ** Rezultatele obținute în primul tri
ție cu capacitatea de acțiune dove
lor nu constituie un scop în sine, ci
maistrul Ion Graure, secretarul co
mestru atestă un reviriment, care
dită în atîtea rînduri de constructo
este destinată satisfacerii în condiții
mitetului de partid al trustului. Tre
trebuie însă consolidat prin adop
rii timișoreni, dar, mai ales, cu sar
cît mai bune a unor cerințe sociale.
buie achiziționate o serie de maca
tarea și punerea în aplicare a unui
cinile substanțial sporite din acest
Mult mai firească decît poziția adop
rale de capacitate mai mare decît
program precis de măsuri tehnice și
an. Pentru că lor le stau la îndetată ar fi punerea la punct a
cele de care dispunem în prezent,
organizatorice. Măsurile inițiate pînă
mînă mult mai multe pîrghii de ac
unei autentice strategii a lucrului
elaborate proiecte de tipare și rea
acum, binevenite în sine, nu trebuie
țiune. Ne referim, bunăoară, la ne
bine făcut, menită să prevină gre
lizate aceste tipare, aspecte care nu
privite decît ca un început, ca un
cesitatea de a executa integral, așa
șelile in procesul de execuție. Stra
sînt încă definitiv soluționate.
prim pas în această acțiune de re
cum se prevede de altfel și în pro
tegie din care să nu lipsească măsu
S-ar putea să fie așa. Dar nu se
dresare și, deci, se cer completate
iecte. toate lucrările începute. Or,
rile privind respectarea riguroasă a
poate ocoli întrebarea : de ce tre
cu altele noi, în funcție de situația
și aici la Timișoara, ca și în alte
disciplinei tehnologice, folosirea ra
nează găsirea celor mai adecvate so
locuri, am întîlnit mentalitatea po
reală, care poate surveni pe par
țională a timpului de lucru, întări
luții tehnice intr-un oraș în care
trivit căreia greutățile în construcții
rea ordinii și disciplinei în muncă,
există un puternic institut de pro
curs. Efiaienta lor depinde insă și
„vinovate" de calitatea slabă a unor
lucrări. Că nu este vorba de un
efort prea mare o demonstrează ex
periența cîștigată de-a lungul ani
lor, recunoscută de altfel, lucrările
de foarte bună calitate realizate.
Este un domeniu în care organiza
ția de partid a trustului
trebuie
să-și facă simțită mult mai activ
prezenta.
Paradoxal, promotor al unor teh
nologii de execuție de mare randa

ÎN INVESTIȚII - RITMURI SUSȚINUTE DE LUCRU!

REVIRIMENTUL ACTUAL
POATE FI CONSOLIDAT

cut. Fiecare și-a învățat bine lecția
și o spune cu o dezinvoltură cuceri
toare. Așa se face că în sprijinul ce
lor subliniate mai sus. fiecare dintre
interlocutori a prezentat argumente
aparent indubitabile. La Combinatul
Minier Rovinari am putut consulta
mai multe albume cu fotografii ale
unor piese și subansamble deterio
rate, unele metamorfozate in sim
ple grămezi de șpan sau de așchii
metalice. Mai avem apoi la indemină sute de pagini ale unor studii și
analize, care au necesitat, se înțe
lege, timp pentru întocmire, pentru
culegerea datelor, pentru urmărirea
problemelor — doar a celor care au
convenit fiecăruia insă — la fata lo
cului. La întreprinderea Mecanică
Timișoara am consultat, de aseme
nea. o așa-zisă „notă informativă"
privind deficiențele constatate in
exploatarea utilajelor aflate in ga
ranție, precum și un studiu privind
analiza fiabilității operaționale a
utilajelor miniere. Faptele, realita
tea ne Îndeamnă însă să credem că
toate aceste date, documentele la
care ne-am referit au fost strinse
doar în ideea de a avea justificări,
de a susține o cauză dinainte pier
dută și nu pentru a folosi la îndrep
tarea situației. Adevărul este lim
pede pentru toti și nu trebuie decit
să deschizi ochii pentru a-1 vedea și
a lua măsurile care se impurț.
Asupra acestei idei vom reveni
însă. La un moment dat ai impre
sia că pînă la un punct, adică pină
acolo de unde se văd doar greșelile
celuilalt, și nu în totalitate, pe acest
lung și adevărat lanț al slăbiciuni
lor, fiecare dintre părți crede că are
in felul ei dreptate. Astfel, deficien
tele constructive sau de concepție
sint o realitate de care nu poți să
nu ții seama. Așa cum tot la fel da
adevărat este că nivelul de pregă
tire profesională al unor oameni
din diferite unități miniere este ne
corespunzător. Multe 'dintre defec
țiuni sînt datorate furnizorului, ne
glijenței cu care au fost executate și
montate unele subansamble, lipsei
controlului, a standurilor de probă.
Iată de ce, subliniind că asigurarea
calității trebuie să reprezinte pro
blema numărul unu a activității în
toate
domeniile,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut, la
recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
să se ia, în continuare, măsuri,
ferme pentru întărirea discipli
nei tehnologice, pentru întărirea
controlului în toate fazele de fabri
cație, pină la recepția finală, asigurindu-se realizarea unor produsa
competitive, la nivelul celor mai avansate cuceriri ale noii revoluții
tehnico-șt’iintifice. Așa cum trebuie
asigurate ordinea și disciplina, un
înalt nivel de pregătire profesiona
lă al minerilor, toate acele condiții
necesare unei exploatări corecte a
utilajelor — domeniu unde in mo
mentul de față se înregistrează mari
deficiențe, care conduc, împreună cu
lipsa unor dispozitive de protecție și
siguranță, la defectarea repetată a
instalațiilor.
Fată de problemele pe care le-au
pus, atît constructorului, cît și mi
nerilor, execuția și asigurarea bunei
funcționări a acestor excavatoare —
care se comportă bine în general și
care au ajuns la randamente de
peste 1 000 metri cubi și tone masă
minieră pe oră — sînt, oare, aspec
tele enumerate mai sus greutăți de
netrecut 1 Categoric nu ! Toate ex
cavatoarei? și celelalte utilaje pot’ fi
aduse la parametri cît mai înalți de
funcționare, cu condiția ca procesul
de perfecționare, impus și așteptat
de multă vreme, să înceapă cu per
fecționarea stilului de colaborare in
tre proiectanții, producătorii și be
neficiarii utilajului minier. încă de
Ia început, pe toată această filieră
trebuie să se adopte o colaborare
eficientă, ferită de orgolii și prac
tici birocratice, de ințelegere îngus
tă, o colaborare în care dominant să
fie interesul general al economiei.
Problemele legate de buna funcțio
nare a acestor excavatoare — ade
vărate uzine pe șenile —, de mo
dernizarea echipamentelor, de ridi
carea fiabilității și altele nu pot fi
rezolvate prin mii de telexuri, prin
adrese și note informative, ci prin
stabilirea unor raporturi firești de
lucru, printr-o colaborare și conlu
crare strînsă în vederea eliminării'
încă din fașă a defecțiunilor.
Dar asupra acestei probleme vom
reveni.

Nicolae MILITARU

de perfecționarea metodelor de or
ganizare și conducere a lucrărilor,
de creșterea capacității de adaptare
la situații mai puțin previzibile.
Concluzie formulată și cu prilejul
unei recente analize efectuate de
consiliul popular județean. Dator, la
rindul său — așa cum am mai spus
— să se implice cu hotărire în re
zolvarea acelor probleme ce depă
șesc capacitatea de soluționare a
conducerii acestui trust.
Si încă o problemă. Apartamente
le și blocurile ,se construiesc, desi
gur, cu materiale. Or, modul în care
sint livrate de unii furnizori este
total necorespunzător. Pe șantierele
trustului a sosit o cantitate de ci
ment si otel-beton cu aproape 10 la
sută mai mică decit cea contrac
tată. Ceea ce a ținut în loc execuția
la sute de apartamente. Insuficiente
sint și vata minerală, geamurile, co
voarele P.V.C., căzile de baie, con
ductorii din aluminiu, numeroase
alte materiale. Specialiștii trustului
au încercat să suplinească o parte
din aceste masive restanțe în livrări
adoptind măsuri ingenioase de eco
nomisire a cimentului, oțelului-beton, carburanților. Unele dintre aceste măsuri au constituit chiar
obiectul unor brevete de invenții,
cum ar fi hidrosonarea cimentului,
altele vizează utilizarea pe scară lar
gă a plastifiantilor și supraplastifianfilor la prepararea betoanelor
sau propun o instalație de re
cuperare a materialelor rezul
tate la spălarea autobetonierelor. Dar toate aceste eforturi nu pot
compensa integral materialele ne
primite. Lista furnizorilor este prea
lungă pentru a o menționa aici. Re
tine atentia însă faptul că. în ma
joritatea lor covîrșitoare, aceștia se
găsesc în alte județe, ceea ce pre
supune o participare mai activă, în
spiritul atribuțiilor ce-i revin, din
partea consiliului popular județean
pentru introducerea ordinii în
livrări.

Cristian ANTONESCU
Ovldiu ZAMFIRESCU
Cezar IOANA
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EXIGENȚE SPORITE IN FAȚA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
POLITICO-IDEOLOGIC
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pregătirea poli
tică temeinică a cadrelor, ridicarea
continuă a nivelului lor de cunoștin
țe teoretice și consolidarea unor de
prinderi și metode practice eficiente
în domeniul conducerii vieții economico-sociale constituie un obiectiv
de seamă al strategiei generale de
dezvoltare a țării noastre. „Totul
depinde de nivelul de pregătire al
oamenilor, de sus pină jos — si
subliniez — de sus pină jos, pentru
că și cadrele de conducere din
toate domeniile trebuie să-și ri
dice continuu nivelul de cunoș
tințe" — a relevat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la recenta Plenară a C.C.
al P.C.R.
în acest context, mai mult ca oricînd. cursurile învățămîntului poli
tico-ideologic pentru cadrele de con
ducere trebuie să răspundă, prin or
ganizare și desfășurare, unor exi
gențe sporite. Ele sînt chemate să
asigure cunoașterea aprofundată de
către toate cadrele de conducere a do
cumentelor programatice ale partidu
lui nostru, a expunerilor si cuvântă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.
însușirea temeinică a principiilor so
cialismului științific, a modalităților
de acțiune pentru înfăptuirea pro
gramelor privind modernizarea și or
ganizarea științifică a producției și a
muncii, dezvoltarea intensivă a eco
nomiei. creșterea calității și compe
titivității produselor, mai buna gos
podărire a resurselor energetice și a
materiilor prime, reducerea consu
murilor specifice pe unitatea de pro
dus — cu alte cuvinte a sarcinilor ce
le stau în față, pentru îndeplinirea
cărora trebuie să acționeze exemplar.
Avînd în vedere faptul că rezol
varea în condiții optime a problemelor deosebit de complexe pe care le
ridică dezvoltarea economico-socială
— actuală și de perspectivă — nu se
poate realiza fără o activitate de ca
litate și eficientă desfășurată de ca
drele de conducere. Comitetul Jude
țean Buzău al P.C.R. a inițiat, încă de
la organizarea acestei forme de învătămînt. o serie de măsuri și acțiuni
menite să contribuie la ridicarea ni
velului de pregătire polit.lco-ideologică și economică al cadrelor de con
ducere.
— Pornind de la ideea că îndatori
rea fundamentală a cadrelor de con
ducere constă'in a acționa ferm, com
petent și eficient pentru înfăptuirea
exemplară a politicii partidului și
statului nostru — ne spune tovarășul
Ion Ispas, directorul Cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică
șl politico-educativă —, prin temati
ca de dezbatere s-au urmărit înțele
gerea profundă de către cursanti a
esenței orientării științifice a politi
cii partidului, dezvoltarea capacită
ții lor de a descifra fenomenele si
procesele politice, economice și so
ciale. de a adopta un stil de muncă
dinamic, revoluționar pentru a se
înlătura din activitatea lor fenome
nele de rutină, închistare, inerție,

birocratism. Mai mult decît în anul
de studiu trecut, o deosebită atenție
a fost acordată creșterii nivelului de
cunoștințe economice. înțelegerii noi
lor modalități de perfecționare a me
canismului economico-financiar. de
aplicare cu eficiență sporită a prin
cipiilor autoconducerii, autogestiunii
și autoaprovizionării în profil teri
torial.
Cum se desfășoară și. mai ales, care
este eficiența acestor cursuri, ne-am
propus să aflăm la întreprinderea de
utilaj tehnologic, cea mai mare uni
tate industrială buzoiănă, și la Direc
ția comercială județeană. Concret, la
întreprinderea de Utilaj Tehnologic,
la cele două cursuri de învățămînt
politico-ideologic pentru cadrele de
conducere au fost stabiliți ca pro
pagandiști directorul, ing. Alexandru
Preda, și secretarul comitetului de
partid, maistrul Valeriu Plîngeanu.
Avîndu-se in vedere faptul că în

manent ca toți cursanții să -studieze
nu numai bibliografia recomandată,
ci șă vină la dezbateri cu elemente
noi. care vizează perfecționarea-acti
vității imediate și de perspectivă a
unității. Demn de remarcat este si
faptul că. prin stimularea inițiativei,
a combativității, a spiritului de răs
pundere și angajare al cadrelor de
conducere din această unitate — care
nu sînt numai cursanți. ci. la rîndul
lor. și propagandiști la organizațiile
de partid din care fac parte — s-a
asigurat o calitate nouă, superioară,
dezbaterilor din cele două cursuri, aproape fiecare dintre ele finâlizîndu-se cu propuneri concrete privind
îmbunătățirea activității productive,
perfecționarea sistemului de pregă
tire politico-ideologică și profesiona
lă a membrilor de partid și a celor
lalți oameni ai muncii.
Că în 1988 și în primul trimestru
din acest an a sporit eficienta acțiu-

ÎN MUNICIPIUL BUZĂU
primii doi ani ai actualului cincinal
unitatea nu a reușit să-și realizeze
integral indicatorii de plan — dato
rită nesoluționării la timp a unor pro
bleme tehnico-organizatorice. neasigurării permanente a necesarului de
materii prime și materiale, dar. mai
ales, ca urmare a neimplicării active
a unor cadre de conducere, care nu
și-au îndeplinit corespunzător atri
buțiile și sarcinile ce le reveneau —
comitetul de partid a propus și apli
cat. încă din anul de studiu trecut, o
serie de măsuri politico-organizatorice care să determine revigorarea
activității de perfecționare a pregă
tirii politico-ideologice a cadrelor
de conducere.
— Nu a fost deloc ușor să schim
băm unele atitudini de suficiență și
superficialitate în pregătire, unele
mentalități retrograde — relevă in
ginerul Alexandru Preda. Punînd însă
accentul pe întărirea disciplinei de
partid, eliminînd stilul rutinier din
cadrul dezbaterilor, cursul pe care-1
conduc a început să-și atingă eficien
ta scontată. Dezbaterile au fost orien
tate. în principal, spre aprofundarea
tuturor problemelor. în strînsă legă
tură cu aspectele concrete existente
în unitate, cu rezultatele obținute în
activitatea productivă. O atenție deo
sebită a fost acordată atribuțiilor ca
drelor de conducere în coordonarea
unitară a activității productive, accentuîndu-se ideea că aceștia trebuie
să fie nu numai buni specialiști și
organizatori ai activității la fiecare^
loc de muncă, ci și exemple perso
nale. demne de a fi urmate în viața
de zi cu zi. însușirea tezelor, ideilor
și orientărilor din Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu din no
iembrie 1988. activitatea pentru ma
terializarea lor constituie în conti
nuare o preocupare de maximă
importanță.
Așa după cum aveam să constatăm,
la cele două cursuri s-a insistat per-

nilor politico-ideologice organizate
de comitetul de partid, inclusiv a în
vățămîntului politico-ideologic pen
tru cadrele de conducere, o argu
mentează Și faptul că unitatea și-a
îndeplinit și depășit sarcinile de plan
la principalii indicatori, înregistrînd
importante creșteri la volumul ex
portului, productivitatea muncii și
nici un refuz de calitate la produ
sele livrate partenerilor externi.
— Deși rezultatele obținute în ul-timii doi ani de studiu atestă buna
organizare și desfășurare a acestor
cursuri, nu ne putem declara încă
pe deplin mulțumiți — ne precizează
Valeriu Plîngeanu. secretarul comi
tetului de partid. Ne mai confruntăm
cu unele neîmpliniri și neajunsuri.
Mal avem cadre de conducere — e
adevărat, puține la număr — care nu
înțeleg încă faptul că de felul în
care se preocupă de perfecționarea
pregătirii lor depind în bună măsură
modul și măsura în care își îndepli
nesc sarcinile la locul de muncă.
Pornindu-se de la premisa că efi
cienta cursului de învățămînt poli
tico-ideologic pentru cadrele de con
ducere depinde în mare măsură de
modul in care este organizat, comi
tetul de partid al Direcției comercia
le județene situează permanent în
centrul atenției pregătirea riguroasă
a dezbaterilor, respectarea strictă a
planificării temelor și abordarea tu
turor problemelor în strînsă concor
danță cu sarcinile specifice ce revin
din documentele de partid și de stat
celor 36 de cadre de conducere, uni
tăților comerciale și întregului per
sonal.
<
— Contribuind la perfecționarea
pregătirii politice șl profesionale a
cadrelor de conducere, dezbaterile or
ganizate s-au constituit, prin abor
darea teorettco-practică a probleme
lor în mod deschis, prin analiza cri
tică a felului în care sînt îndeplinite
sarcinile ce ne revin, intr-un util și

G1NDURI ÎNTR-0 BIBLIOTECĂ
Ne aflam cu puțin timp
în urmă in biblioteca
Liceului pedagogic din
Caransebeș. Admiram ți
nuta științifică in care
biblioteca a fost de curind organizată. O pri
mă sală
e
destinată
lecturii și audiției la
cască (peste 20 de locuri);
de jur împrejur, du
lapuri cu material in
formativ de primă utili
tate : dicționare, anto
logii,
enciclopedii, isto
rii literare, culegeri etc.
tn spate, fișierul, identic
cu cel al unei mari bi
blioteci, mai puțin, fi reste, dimensiunile. Un
catalog alfabetic, altul
sistematic, un catalog al
titlurilor si catalogul to
pografic (cu locul cărții
în depozit), pentru uzul
bibliotecarului, deși acesta
iți spune pe de rost,
după scurtă vreme de
acomodare, locul fiecă
rui format. O altă încă
pere. cuprinde depozitul
de cărți, in care volume
le sînt dispuse, așa cum
se obișnuiește, după di
mensiuni. Așadar, ele
mentele componente ale
unei biblioteci ordonate
după toate regulile bi
blioteconomiei. (Din pă
cate, fie si in paranteză
spus, tot mai puțină aten
ție acordă cei direct in
teresați acestei discipli
ne). La realizarea ei in
tr-un timp record au
participat, ne spunea bi
bliotecara Aitanga Ien-

ciu, cadre de specialita
te din Caransebeș si din
județ, de la Biblioteca
județeană din Reșița. Au
fost inventariate, cotate,
fișate in numai o lună
cele aproximativ 30 000
de volume. Nu pare și nu
este mult comparativ cu
fondul de carte al unei
biblioteci mari. Să păs
trăm insă proporțiile : ne
aflăm totuși într-un liceu.
intr-unui de mare tradi
ție, continuator, astăzi,
al vechii scoli care func
ționa la Caransebeș încă
in a doua jumătate a se
colului al XVI-lea (con
form „Paliei de la Orăștie“), legată, după cit se
pare, de activitatea unor
cărturari
ai
timpului,
Stefan Herța și Mihail
Halici. Fiul acestuia din
urmă, născut și el la Ca
ransebeș, posesor al une
ia dintre cele mai bogate
biblioteci umaniste (avea
cam toate cărțile celebre
în epocă si este singura
bibliotecă cunoscută in
amănunt pe teritoriul
țării noastre, pentru epo
ca respectivă, după un
inventar lăsat de insuși
proprietarul ei), e auto
rul primei ode scrise în
limba română cu carac
tere latine (tipărită la
Basel, in 1674).
Desigur, printre cele
30 000 de volume ale bi
bliotecii Liceului Peda
gogic din Caransebeș,
gazdă ireproșabilă a pri
mei olimpiade de peda

gogie si psihologie, pen
tru elevii claselor IX—
XII din liceele pedago
gice, există și cărți rare,
păstrate cu grijă, dar
puse la îndemâna cadre
lor didactice și a elevi
lor, nefiind doar simple
piese de muzeu. Biblio
teca este — cum ar tre
bui să- fie toate in licee
— și un centru de docu
mentare pentru întreaga
școală, cu atît mai func
țională cu cit e organiza
tă după toate normele.
Nu mică ne-a fost insă
mirarea să intilnlm prin
tre aprecierile făcute de
un grup de profesori care
vizitau recent școala citeva observații ce nu pot
fi trecute cu vederea.
Unii au obiectat că. struc
turată astfel, biblioteca
îngrădește accesul la raft
al elevilor. De-a dreptul,
neverosimilă
asemenea
observație, cind ne gindim că ea vine din par
tea unor cadre didactice,
oameni pe deplin fami
liarizați cu studiul in
tr-o bibliotecă ! $i totuși
a fost formulată... Să se
fi uitat faptul că a for
ma un tinăr, a pune pre
misele specializării sale
la nivelul cel mai înalt
atins de cunoașterea uma
nă înseamnă, printre al
tele, a-i crea cunoștințe
și deprinderi de studiu
organizat ? Că între aces
te deprinderi, știința și
ușurința de a consulta
fișierele unei biblioteci

pentru a cere personalu
lui calificat publicațiile
dorite, de a alcătui o bi
bliografie ș.a.m.d. sînt
prioritare 7 Avantajul de
a avea toate acestea in
școală nu e de neluat in
seamă și ar fi bine ca
toate liceele posesoare de
biblioteci cu dimensiuni
rezonabile (30 000 de vo
lume e, din cite am ob
servat, o medie a colec
țiilor de carte din licee)
să le structureze științi
fic. Puține, după cite
știm, au făcut-o. Printre
cauze, probabil, și „con
cepția" citată... Poate în
locui oare accesul liber
la raft cunoașterea unor
elementare norme biblioteconomice, de care
elevul se va servi toată
viața ?
Alții au formulat obiec
ția că intr-un depozit
de carte există și spații
lăsate libere, că fișierul
are și casete goale...
Probabil din „convinge
rea" că, o dată organizată,
o bibliotecă devine doar
o imagine a trecutului,
nu și un spațiu care aș
teaptă cu dragoste noile
apariții editoriale, un
spațiu viu, o lume în
mișcare. Poate tocmai de
aceea universul este. în
viziunea
unui ilustru
scriitor contemporan, o
imensă bibliotecă.

Costin TUCHILA
Ion D. CUCU

CE FEL DE CONCLUZII ?
Mi-a fost dat să parti
cip la reuniuni pe teme
de invățămint cu o înfă
țișare nu o dată aparte,
începutul
lor este mai
totdeauna promițător : se
oferă flori, florile își iau
locul, liniștit, in glastre
și iradiază lumini lim
pezi,
netulburate,
pe
cind zimbetele organi
zatorilor învăluie audi
toriul cu o atitudi
ne enigmatic-condescendentă, parcă-l interpelea
ză, ii propun să se măr
turisească și atunci simți
cum sala-ntreagă începe
să vibreze în așteptare,
în sfirșit, se anunță pro
gramul, încep comuni
cările ; rînd pe rînd, vor
bitorii se ridică și expun,
analizează, probează, op
tează pentru o soluție
sau alta, formulează pro
puneri...
Sigur, nu întotdeauna
cele spuse in asemenea
împrejurări se disting
prin noutate, părți în
tregi din unele comuni
cări oferă ascultătorului
impresia unor texte de
multă vreme cunoscute
ori auzite și cu alte pri

lejuri sub o formă ase
mănătoare, chiar dacă
atunci efau subordonate
altor teme Dar, la urma
urmei, și atare intervenții
configurează tot o opțiu
ne, o față a lucrurilor de
mai multă vreme cizela
tă, pe fondul căreia se
detașează cu atît mai
mult opiniile noi, rigu
ros închegate, expuse atit
de limpede și de convin
gător că te și miri cum
de nu și-au găsit încă
dreptul la... „stare ci
vilă".
Dar de la o vreme, ur
mărind dezbaterile, mi
rarea înaintează atît de
mult incit cu greu mai
poți face deosebirea între
ceea ce nu e și ar trebui
să fie. intre ceea ce e și
ar putea fi mult mai
bine, chiar și între opinii
care încep prin a se bate
.toate cap in cap și sfirșesc prin a fi aproape la
fel de legitimate și îm
brățișate ca atare de toa
tă lumea.
Iată un exemplu : din
tot ce spune o proaspă
tă absolventă a invățămintului superior, acum

profesoară la o școală
generală, simți cit de
mult suflet pune pentru
a demonstra însemnăta
tea materialului didactic.
Are unele greutăți in
procurarea lui, greutățile
sînt și ale colegilor, co
legii ii par insă a se fi
resemnat, dar ea nu re
nunță cu nici un chip. Și
bine face ! Nu poți să
nu-i dai dreptate. înșiși
membrii prezidiului dau
aprobator din cap.
Dar „replica" vine mai
repede decît te-ai fi aș
teptat, peste numai doi
sau trei vorbitori, cind ia
cuvintul un profesor cu
o experiență remarcabilă.
Explici de ce el a re
nunțat la cutare propu
nere, tot despre materia
lul didactic : a formula
t-o de atitea ori incit
crede nu numai inutil,
dar și de-a dreptul nefi
resc s-o mai reformuleze. Ce-ar zice cei ce-l
cunosc ? Că are o idee
fixă. Șt-i dai și lui drep
tate.
Chiar înaintea- primei
pauze apare și soluția
salvatoare. „Material di
dactic ?“ — se miră un

alt vorbitor. Cutare coo
perativă din județ... Din
materiale
refolosibile...
Chiar și prin virament...
E drept că unele piese
nu sînt riguroase, expe
riențelor, ca să reușeas
că, trebuie să le aduci
corecții, dar asta nu e o
problemă cind elevii văd
scris pe instrumente și
aparate : „pentru uz di
dactic".
Ecoul discuțiilor se pre
lungește in pauză și chiar
după pauză cind sala în
treagă parcă vibrează din
nou, in așteptarea con
cluziilor. A acelor idei
sintetizatoare, care să
limpezească
apele.
Si
lege binele de mai bine
și să le deschidă larg ca
lea. Sala-ntreagă țintește
privirea numai spre pre
zidiu. Dar tăcerea lăsată
dintr-o dată nedumerește,
în sfirșit, cineva se ridi
că, mulțumește celor prezenți și, la sfirșit, scurt,
.anunță tema reuniunii
viitoare. Să mai mire că
e aceeași temă cu a reu
niunii acum încheiate ?

Mihai IORDANES CU

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
Șl FORMAREA OMULUI NOU
(Urmare din pag. I)

valoros schimb de experiență, mai
ales pentru tinerii conducători —
tine să sublinieze Maria Gurgui, se
cretara comitetului de partid. Mal
mult decît în oricare alt domeniu de
activitate, cred că în comerț se im
pun întărirea disciplinei de partid,
a spiritului combativ, revoluționar
al cadrelor de conducere, respec
tarea riguroasă a legalității so
cialiste. Faptul că în rîndul unor ca
dre de conducere de la Întreprinde
rea Comercială de Stat-Mixtă Rîmnicu Sărat s-au înregistrat unele ati
tudini rutiniere, comportamente du
plicitare si chiar abateri de la nor
mele de conduită proprii lucrătorilor
din comerț — care au fost prompt
sancționate — îndreptățește aceas
tă convingere. Iată de Ce. raportîndu-ne permanent la cerințele și
exigențele actualei etape de dezvol
tare a tării noastre și. mai ales, la
faptul că membrii de partid cu func
ții de răspundere trebuie să fie în
întreaga lor activitate în primul rînd
conducători politici, ne-am propus să
determinăm toate cadrele de condu
cere să dovedească concret că pre
gătirea lor politico-ideologică și pro
fesională se regăsește în activitatea
practică a unităților, colectivelor și
compartimentelor pe care le conduc,
că prin capacitatea și puterea lor de
muncă, prin forța exemplului perso
nal argumentează răspunderea cu
care au fost învestite.
în acest context, merită a fi sub
liniat că pe lîngă principala formă de
perfecționare a pregătirii politice a
cadrelor de conducere de la Direcția
Comercială județeană — învățămîntul
politico-ideologic —, în acest an de
studiu au fost organizate lunar și alte
manifestări politico-educative (sim
pozioane. studii de caz. schimburi de
experiență, expuneri). Ele au vizat
direct prevenirea actelor de indis
ciplină. de încălcare a legislației și a
principiilor eticii și echității socia
liste, de neglijență față de bunurile
încredințate spre administrare, dez
voltarea răspunderii, a conștiinței
socialiste, revoluționare.
Din discuțiile purtate cu cursanții
de Ia aceste două unități am desprins
necesitatea obiectivă a asigurării
unității organice dintre activitatea
economico-organizatorică și cea po
litico-educativă. în acest sens, este
meritorie preocuparea constantă a
organelor și organizațiilor de partid
pentru ridicarea permanentă a cali
tății actului de conducere — sarcină
de seamă ce impune o temeinică pre
gătire politico-ideologică și profesio
nală a cadrelor. Ca atare, perfec
ționarea învățămîntului politicoideologic pentru cadrele de condu
cere reprezintă o cerință obiectivă,
o sarcină aflată în permanență la
ordinea zilei.

știință revoluționară, de spirit re
voluționar sînt in literatura noastră
de specialitate suficient de elabora
te și conturate — grație tezelor și
orientărilor de mare profunzime cu
prinse în documentele de partid și in
opera secretarului general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în același timp
însă, demersul dinspre teorie spre
practică pare ceva mai lent și mai
anevoios, mai complex și contradic
toriu, soluțiile și rezolvările unor
probleme de ordin educațional-formativ impunîndu-se a fi mai efi
ciente, mai semnificative. Și în cris
talizarea conceptului de conștiință
și spirit revoluționar ar mai putea
fi aduse unele clarificări și delimi
tări mal riguroase, tot așa cum în
analiza procesului de formare și
dezvoltare a conștiinței revoluționa
re s-ar impune răspunsuri mai per
tinente la unele posibile întrebări,
cum ar fi, de pildă : cît am înaintat
în realizarea proiectului de edificare
a omului nou, a conștiinței revolu
ționare, știut fiihd că, pe de o par
te, marile înfăptuiri ale progresului
nostru socialist sînt dovada cea mai
plauzibilă a prezenței acestuia in
societatea noastră șl că, pe de altă
parte, neîmplinirile. lipsurile, abate
rile, disfuncționalitățile și inefici
enta unor activități și mecanisme
ale vieții noastre sociale își au ră
dăcina de cele mai multe ori în in
suficiențele și carențele de ordin su
biectiv, ale conștiinței, în ce are ea
mai important : competența, răspun
derea, efortul de creație, militantis
mul și combativitatea.
Menținînd în focarul atenției pro
blematica edificării omului nou, a
conștiinței sale revoluționare, parti
dul nostru, secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fun
damentat în Programul ideologic un
amplu și complex program de ac
țiune concentrat pe această direcție.
Mai recent, Tezele din aprilie și
Expunerea la forumul democratic
din noiembrie 1988 situează cerința
formării și consolidării conștiinței
revoluționare între prioritățile stra
tegice determinante ale dezvoltării
noastre în actualul stadiu. „Să fa
cem in așa fel — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — incit, în cel
mai scurt timp, activitatea ideolo
gică, teoretică, politico-educativă, de
formare a conștiinței revoluționare,
a omului nou să devină o forță mai
puternică, să se transforme, dacă se
poate spune așa, intr-o adevărată
forță motrice a înaintării întregului
nostru popor pe calea socialismului

și comunismului". Regăsim aici atît
continuitatea și consecvența concep
ției și acțiunii P.C.R., ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu in domeniul fău
ririi conștiinței, a spiritului revolu
ționar, cît și noile accente, priori
tăți, direcții și sensuri ale modelă
rii profilului uman. Este semnifica
tiv în acest context că una din ce
rințele de la care trebuie să se por
nească în analiza și desfășurarea in
continuare a muncii de formare și
dezvoltare a convingerilor socialiste
este aceea a eliminării unei oare
care rămîneri în urmă a conștiinței
revoluționare față de dezvoltarea
forțelor de producție ale socie
tății noastre, a bazei sale tehnicoimateriale. De multe ori, in practică,
acest lucru este confundat cu activi
tățile extensive, cu cantitatea sau
numărul acestora și mai puțin cu
calitatea și eficiența lor, cu toate
consecințele ce decurg dintr-o ase
menea optică.
/
Complexitatea problemelor șl im
plicațiilor pe care le comportă abor
darea problematicii conștiinței revo
luționare impune eforturi și preocu
pări susținute atît în planul cunoaș
terii mai adînci a resorturilor In
terne ale subiectivității oamenilor,
a mobilurilor și motivațiilor care
stau la baza calității specific revo
luționare a conștiinței socialiste, cît
mai ales în planul mijloacelor și
căilor de formare șl consolidare a
el. Oricum, a devenit limpede că
modelarea calității revoluționare a
conștiinței nu poate face abstracție
de interacțiunea dialectică
dintre
teorie și practică, în sensul că o
conștiință revoluționară nu poate
exista în afara unei practici revo
luționare și invers. Calitatea revo
luționară a conștiinței socialiste
concentrează un ansamblu de pro
cese, factori și determinări de ordin
obiectiv și subiectiv, de conexiuni
și interdependente ale unor laturi
și dimensiuni noi ale existenței so
ciale, ale vieții spirituale. In acest
înțeles. în conținutul conștiinței re
voluționare sînt concentrate. într-o
sinteză subiectivă superioară, cel pu
țin următoarele dimensiuni specifi
ce : cea științifică — in sensul că Ia
baza conștiinței revoluționare stă
cunoașterea legităților care guver
nează procesele și fenomenele din
natură și societate ; cea politică —
în sensul că este o reflectare a ne
cesității acțiunii de organizare și
conducere, de mobilizare a forțelor
sociale în direcția transformărilor
socialiste si comuniste ; dimensiu
nea ideologică, prin care conștiința
revoluționară este partinică, patrio

tică și internaționalistă ; dimensiu
nea etică și ateistă, prin care reflec
tă colectivismul și noul orizont de
cunoaștere de care trebuie să bene
ficieze omul societății noastre (di
mensiune-circumscrisă și de normele
și principiile Codului eticii și echi
tății socialiste) ; și. corolar al acestor
dimensiuni — esența ei creativă și,
prin aceasta, implicit critică, promo
toare a noului. O rezultantă a multidimensionalității conținutului con
științei revoluționare ar evidenția,
totodată, cel puțin următoarele ca
racteristici definitorii ale ei : con
știința revoluționară este conștiința
trecerii la o calitate nouă, a conti
nuității procesului revoluționar în
toate domeniile existenței și activi
tății sociale ; are caracteristica de
a proiecta, de a devansa existența
socialistă prezentă, fiind astfel acea
parte a conștiinței socialiste care nu
rămîne în urma existenței, ci îi de
termină devenirea, dezvoltarea ; ea
nu este un rezultat automat al dez
voltării socialismului, ci. in primul
rînd, al educației într-un dublu înțe
les al acestui proces : cel al însu
șirii teoretice a valorilor cunoaște
rii științifice, ale culturii, a princi
piilor și normelor de existență so
cialistă și comunistă a oamenilor și
cel al practicii nemijlocite în și prin
care se modelează personalitatea
omului. Sînt. in acest sens, de maxi
mă actualitate și referință ori
entările formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Să dezvoltăm
puternic spiritul revoluționar in
muncă, în gindire, în toate domeniile,
sublinia secretarul general al parti
dului, să acționăm cu liotărîre
împotriva a tot ce este vechi
și perimat, a ceea ce nu mai
corespunde actualei etape și să
promovăm cu îndrăzneală noul, ceea
ce se afirmă ca o necesitate a dez
voltării societății, atît in ce privește
forțele de producție, cit și in știință,
în invățămint, în cultură, in întrea
ga
dezvoltare economico-socială".
Direcțiile de acțiune pentru edifi
carea conștiinței revoluționare sînt
deci multiple și ele se cer perma
nent corelate cu cerințele practicii
sociale, ale procesului istoric de edi
ficare a noii societăți. Esențial este
ca obiectivul major al formării omu
lui nou, cu o înaltă conștiință revo
luționară, să fie călăuzit de o stra
tegie științifică și unitară, strategie
riguros definită în documentele par
tidului. susținut în permanentă de
o multitudine de forme educaționa
le, cu un real impact formativ.

Conf. univ. dr. S. ANDREI

Universitatea clin Cluj-Napoca
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corespondentul „Scinteii"

Acțiunilor de orientare școlară și
profesională a viitorilor absolvenți
ai ciclului gimnazial li se acordă,
mai ales in această perioadă, o
importanță deosebită de către
toate școlile și inspectoratele șco
lare județene. La definitivarea
opțiunilor trebuie să participe
nu numai profesorii-diriginți și
familiile elevilor, ci toate cadrele
didactice din școli generale și licee,
toți specialiștii, alți factori răs
punzători. în imagine, elevi ai cla
sei a VllI-a de la Școala nr. 9 din
Oradea, îndrumați de prof. Marilena Timofte, in noul cabinet de
orientare școlară și profesională din
cadrul Inspectoratului școlar al ju
dețului Bihor, județ in care zilele
acestea are loc un interesant și util
schimb de experiență pe proble
mele orientării școlare și profe
sionale.
Foto : E. Dichiseanu :

Complexitatea eroului pozitiv
A reflecta cît mai cu
prinzător. dar. totodată, cu
sporită profunzime realită
țile contemporane, a con
semna mutațiile sociale,
morale petrecute, a milita
neobosit pentru transfor
marea revoluționară a lu
mii, condiționată. în pri
mul rînd. de făurirea unui
om nou. cu o conștiință
autentică, eu o viață su
fletească profundă, vie —
iată preocupări constante,
evidențiate și de citeva
din filmele apărute în ulti
ma vreme. Printre acestea
se remarcă în mod deose
bit ultima peliculă a lui
Andrei Blaier : „Vacanța
cea mare".
Filmul începe prin a ne
face cunoștință cu Radu
Neagu, inginer hidrotehnician,
„ce
scormonește
munții", autor de in
venții. și cu soția sa,
medic de țară, pe chipul
ridat, brăzdat și um
brit al cărora se ci
tesc. o dată cu uzura
timpului, strădaniile stu
diului. ale muncii de fie
care zi, deasupra cărților
tehnice sau medicale, dea
supra planșetei, pe șantier,
în căutarea unor noi solu
ții. sau cele izvorite din
lupta pentru sănătatea oa
menilor dintr-o circum
scripție rurală. Acest cuplu,
aflăm, se pregătește de o
vacantă în doi. copilul lor
rămînind încredințat unei
binevoitoare. Cei doi vor
să serbeze cu acest prilej,
în compania unor prieteni,
familie cu o vechime ase
mănătoare. împlinirea a
zece ani de la căsătorie. Și
iată că tatăl inginerului,
bătrînul Neagu. apare su
bit, pentru ca. îndată. înțelegind cît este de inopor
tun. să dispară la fel de
repede și misterios. Căzut
pe ginduri (ca să nu spu
nem urmărit de un senti
ment al culpei și. apoi, al
remușcării). fiul va părăsi
confortul hotelului cu ve
dere spre mare, ambianta
plajei Înveselite de amicii

joviali și va porni .în cău
tarea tatălui. Numai că te
lefonul acestuia nu figu
rează în agendă și nici in
Balta Albă — în opisul abonaților. Si. iată. nici
sora inginerului, cu care
bătrinul se mutase într-o
casă nouă, nu știa unde se
afla acum locuința aces
tuia. după cum pretinde
că nici nu știe de ce a
plecat de la ea...
Ne oprim aici cu dezvă
luirea subiectului care, să
recunoaștem, ar fi putut
alimenta și o peliculă de
factură mai banală. Nu
înainte de a sublinia că,
dimpotrivă, acesta este
fructificat de Andrei Bla
ier (care este deopotrivă
semnatar al scenariului șl
regiei) prin intermediul
unei „anchete" străine de
orice element senzațional
și melodramatic, în direc
ția unui film de profun
dă, expresivă
meditație
morală ; un film gravitind în jurul relații
lor dintre generații (cu
accent special pe unghiul
virstei a treia) si pledînd
convingător pentru culti
varea, întreținerea și „in
teriorizarea" valorilor vie
ții de familie — ca sursă
fundamentală a calității si
bogăției conștiinței con
temporane ; un film cu
atît mai Interesant cu cît.
vizînd. în cele din urmă,
situarea etosului într-un
orizont existențial, nu face
abstracție de condiționări
socioprofesionale ale unor
comportamente și atitudini.
Căutîndu-și tatăl, ingi
nerul face o călătorie în
spațiu, dar si o călătorie
înapoi în timp, parcurgînd
implicit etapele unei regă
siri de sine. Căci fabrica
unde se duce pentru a vor
bi cu tovarășii de muncă
ai tatălui, ca și vizita fă
cută foștilor vecini de ne
strada Avrig îi amintesc
de anii copilăriei, după
cum
memoria
sa
is
pitește. la rîndu-i. pro
priile-! evocări, emoțio
nante. în chip firesc, me

reu. în centrul acestora apare obsedant, într-o lu
mină nostalgică, dar ade
vărată, portretul, o vreme
uitat, ăl tatălui. Șl iată că
personalitatea acestuia se
încheagă concludent îna
intea
noastră,
propunînd atenției chipul (necu
noscut integral, chiar ce
lor , ce-i fuseseră aproape)
al unui om blind, liniștit,
capabil, modest, generos,
cu mîini de aur. cu mari
disponibilități de altruism,
generozitate, sensibilitate.
Fără jîndoială că „Vacan
ta cea mare" atinge prin
accente sobre, reținute și
tema nerecunoștințel filia
le, pe care o și amendea
ză. textual, printr-o repli
că, maistrul Bratu. fostul
ucenic al bătrinului. Fil
mul aduce în atenție și un
paradox mai greu de evi
tat. Departe de a purta
masca ingratitudinii sau
cea a cinismului și indife
renței, Radu Neagu ..uita
se" de părintele său așa
cum „uita" uneori și de
familie. Aceasta nu din
cauza irosirii timpiflui prin
baruri și restaurante („Aici
e viața !“, strigă cu dezin
voltură, într-o asemenea
ambiantă,
prietenul de
joacă din tinerețe, azi cantinier cu dare de mină si
relații, căci „dacă nu te
încurci, nu te descurci1.1,
zice el) ; nici acompaniind
pină la epuizare diverse amatoare de dans și antren,
ca străinul care face in
farct lingă ring. „M-am
luat cu viața", recunoaște
protagonistul, cu o fran
chețe ce îi face cinste, rememorînd „nici o zi liberă
în patru ani", ori săptămînile în șir în care lucra la
tunel, la inovațiile ce i-au
adus prestigiu, 16 ore
din 24. Acest om. ce s-a
dăruit profesiei, muncii,
performantei profesionale,
creativității tehnice atit
de utile social, este, fără
îndoială, un erou pozitiv,
însă un erou înfățișat cu
dramatismul inerent exis

tenței sale. El este un erou
al muncii — și pregenericul și genericul chiar asa
ni-1 sugerează, prin inter
mediul unui film de cineamatori, ca și prin inter
mediul secvenței străpun
gerii in devans a tunelului,
grație soluției pe care toc
mai o descoperise. „Vina"
lui constă într-o dramatică
„suspendare" a manifestă
rilor și responsabilităților
filiale, în neatenția fată de
existenta celor apropiati.
Dăruită pînă la sacrifi
ciu muncii, căutărilor crea
toare, „viața personală" a
unui astfel de erou se vede
sărăcită prin unilateralizare. Redescoperirea tată
lui este un eveniment de
natură să îl facă pe eroul
nostru (care seamănă atît
de mult cu cel ce i-a dat
viață !) mai bogat ; îl în
deamnă să retrăiască și să
aprofundeze
sentimentul
apartenenței la o familie,
ca și pe cel al legăturilor
cu el. ca și cu echipa to
varășilor de muncă, legă
turi ce împlinesc,și înfru
musețează existența. Această „regăsire" îi facili
tează intuirea unor repere
esențiale ale vieții și a
unor valori fundamentale
necunoscute, uitate sau ig
norate. A privi viața cu
conștiința rădăcinilor, dar
și din perspectiva inerentei
„vacanțe mari", care e
sfîrșitul ineluctabil ; a trăi
nu numai cinstit, ci și fru
mos, generos, altruist, atent și sensibil la cei din
jur — iată la ce îndeamnă,
invitind La meditație, mai
presus de orice îndemn
direct sau price argument
didactic, acest film.
Film despre „descoperi
rea familiei" (ca să folo
sim titlul unui roman de
Ion Brad, ecranizat la rîndu-i). „Vacanța cea mare",
care ia în discuție nivelul
și stilul de viață al unor
oameni
exemplari
sub
multe aspecte, este o ple
doarie pentru o superioară
„calitate a vieții". O cali

tate ce nu poate apărea
decît în urma strădaniei de
a-ți face „timp" și pentru
cel de lîngă tine, de a ar
moniza superior interesele
sociale cu îndatoririle per
sonale, valorile muncii cu
cele ale vieții sufletești. O
calitate specifică unei autorealizări ce exclude egoismul. indiferenta, uni
lateralitatea, ce cheamă și
conduce către o dezvoltare
multilaterală a personali
tății.
După un început mai
puțin captivant, cu secven
țe lungi, cam teatrale, in
suficient de nervos și con
cludent montate, cu sem
nificații întrucîtva redun
dante ori cu replici sărace,
repetative verbal (dialogul
rămînind un punct nevral■gic), filmul cucerește prin
adevărul și bogăția mate
rialului de viață care sti
mulează și amplifică re
flecția. Se cer remarcate,
totodată, portretele. ti
pologiile realizate suges
tiv in registru realist, gro
tesc sau pigmentate cu
umor negru — la care con
tribuie și originalitatea
distribuției, fie că e vorba
de protagoniști (Marcel
Iureș, Tamara Crețulescu),
fie de personajele cu ro
luri episodice (cei doi ve
cini — ea blindă, înțeleap
tă. calmă, el, Mișu. măr
ginit. meschin — interpreți
Maia Indrieș și Vasile
Grădinara). De altfel, toți
actorii, in frunte cu Marcel
Iureș, Victor Odilo Cim
bru, Dorina Lazăr, Virgil
Andriescu. Valentin Mihali, participă la cristali
zarea dominantei stilistice
ce conferă originalitate fil
mului ; o dominantă ce re
zultă din fina împletire a
notațiilor și descrierilor aparent reci, obiective. în
fond subtil nostalgice, cu o
subțire perspectivă ironi
că, distanțată.

Natalia STANCU
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Profundă recunoștință pentru remarcabia operă de dezvoltare
si modernizare a localităților patriei, angajament ferm de a înfăptui
exemplar politica partidului si statului
Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
DE PARTICIPANT» LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC LEHLIU-GARA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Mult stimate ți iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comuniștii, toți locuitorii orașului LehlluGară, dtnd glas sentimentelor ce ne animă in
aceste momente de importanță istorică pentru
localitatea noastră, vă exprimăm dumneavoas
tră, erou între eroii neamului, genial conducă
tor al partidului și țării, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, vii mulțumiri și
calda noastră recunoștință pentru declararea
comunei Lehliu-Gară ca oraș agroindustrial și
vă aducem un fierbinte omagiu pentru pilduitoarea viată și activitate consacrate cu nobilă
dăruire fericirii poporului, care iși zidește în
libertate grandiosul edificiu al comunismului.
Exprimăm, totodată, cele mai respectuoase

sentimente de gratitudine și Înaltă considerație
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaștere internațională,
pentru remarcabila contribuție la elaborarea și
Înfăptuirea programelor de accelerare a latu
rilor intensive și calitative ale economiei na
ționale, la afirmarea geniului creator al po
porului român in slujba progresului și păcii in
lume.
Inscriindu-se in cadrul larg al dezvoltării ur
banistice a patriei, localitatea noastră a cunos
cut și cunoaște, prin grija partidului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ample și profunde transfor
mări, inregistrind realizări deosebite pe plan
economic, social, edilitar, ce asigură locuitorilor
săi condiții tot mai bune de viață și muncă.
In aceste momente de deplină satisfacție ne

angajăm să milităm neabătut tn lumina indi
cațiilor șl orientărilor dumneavoastră, pentru
Înfăptuirea integrală și la un Înalt nivel cali
tativ a sarcinilor ce ne revin in acest an, atit în
industrie, cit și In celelalte domenii de activi
tate, pentru obținerea unor producții agricole
record, la nivelul cerințelor de conferire a Înal
tului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare",
întîmpinind astfel cu noi și tot mai mari succe
se Congresul al XlV-lea al partidului și a 45-a
aniversare a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
$1 CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC
LEHLIU-GARA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC BASARABI, JUDEȚUL CONSTANTA
Mult iubite ți stimate
tovarățe Nicolae Ceaușescu,
Evenimentul de însemnătate istorică pe care-1
trăiește in prezent localitatea noastră, devenită
așezare urbană, a stîrnit o profundă emoție în
inimile comuniștilor, ale tuturor locuitorilor,
care-și exprimă deplina recunoștință si cele mai
alese sentimente de stimă si prețuire față de
dumneavoastră, genialul ctitor al României so
cialiste moderne, vizionar strateg al înaintării
patriei noastre spre societatea comunistă.
Noul oraș Basarabi reprezintă o expresie eloc
ventă a politicii partidului și statului nostru
de amplasare judicioasă a forțelor de producție
pe tot cuprinsul tării și de dezvoltare armoni
oasă a tuturor localităților elaborată si înfăp

tuită în perioada deschisă de Congresul al IXlea al partidului.
Prin construirea Canalului Dunăre — Marea
Neagră orașul nostru a devenit unul din por
turile fluviale ale magistralei albastre. Indus
tria este reprezentată de întreprinderea de Uti
laj Greu, de unități de construcții și transpor
turi, de exploatarea minieră.
In continuare, în telegramă este adus un
cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru
contribuția sa deosebită la înfăptuirea programe
lor' de dezvoltare economică și socială a țării,
la înflorirea multilaterală a științei, învățăm'ntului și culturii românești.
In numele tuturor locuitoTilor orașului — se
spune în telegramă — ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru îndeplinirea exem
plară a planului in profil teritorial, astfel încît
in anul celei de-a 45-a aniversări a marelui

act revoluționar de la 23 August 1944 și în cin
stea celui de-al XlV-lea Congres al partidului
șă raportăm realizări remarcabile in toate do
meniile de activitate.
O dată cu prinosul nostru de recunoștință
față de tot ceea. ce ați făcut și faceți pentru
bunăstarea întregului nostru popor, vă adresăm
din adincul inimii, mult iubite si stimate to
varășe secretar general, urarea de viață înde
lungată și sănătate deplină, aceeași nesecată
putere de muncă pentru a ne călăuzi spre noi
izbînzi în opera de edificare a societății so
cialiste și comuniste pe pămintul scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă România.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC
BASARABI, JUDEȚUL CONSTANȚA

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC NEGRU VODĂ, JUDEȚUL CONSTANTA
Mult iubite ți stimate
tovarățe Nicolae Ceauțescu,

*

în aceste momente de emoționantă sărbă
toare și angajare revoluționară dăm expresie
celor mai alese sentimente de stimă, dragoste
și înaltă prețuire față de dumneavoastră, pen
tru neobosita activitate de militant revoluționar
și înflăcărat patriot pusă în slujba dezvoltării
multilaterale a patriei, bunăstării si' fericirii
poporului român.
Exprimăm, totodată. Întreaga noastră stimă
șl prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu,
pentru contribuția sa deosebită la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne șl externe a
partidului și statului, la progresul și afirmarea

științei. învățămlntului șl culturii noastre na
ționale.
In glorioșii ani de construcție socialistă ai
Epocii Nicolae Ceaușescu, ca urmare a aplicării
consecvente a politicii de repartizare rațională
a forțelor de producție în teritoriu, de dezvol
tare multilaterală, echilibrată a tuturor județe
lor și localităților țării, așezarea noastră â cu
noscut importante prefaceri pe plan economic,
social, cultural și edilitar-gospodăresc. S-au
construit noi si moderne locuințe, blocuri care
vor însuma în acest an 341 apartamente. Au
fost create noi capacități de producție ale micii
industrii, s-au extins prestațiile de servicii
către populație. în unitățile agricole de stat si
cooperatiste au crescut an de an producțiile.
Avem în orașul nostru 4 școli, liceu cu profil

agroindustrial, moderne unități sanitare și edi
ficii culturale.
Hotăriți să onorăm prin noi fapte de muncă
toate acestS minunate împliniri, care conferă
fostei comune Negru Vodă statutul de oraș
agroindustrial, vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom
precupeți nici un efort pentru transpunerea în
viață a planului pe acest an și pe întregul
cincinal, pentru a înttmplna cu noi șl deosebi
te rezultate cel de-al XlV-lea Congres al parti
dului și cea de-a 45-a aniversare a marii săr
bători naționale .de la 23 August.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC
NEGRU VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC OVIDIU, JUDEȚUL CONSTANTA
'
Mult iubite ți stimate
tovarățe Nicolae Ceauțescu,
în numele tuturor locuitorilor acestei stră
vechi și tot mai înfloritoare așezări, cu deose
bită stimă și respect vă adresăm un fierbinte
omagiu și vii mulțumiri pentru modul magistral
in care conduceți țara pe calea progresului și
civilizației socialiste și comuniste, pentru grija
permanentă ce o purtațl dezvoltării și prospe
rității tuturor zonelor și.localităților patriei.
în telegramă se dă expresie sentimentelor de
prețuire și înaltă considerație față de tovarășa
Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de
largă recunoaștere internațională, pentru contri
buția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea
politicii partidului și statului nostru, la dezvol

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeieznova — 18; (sala
Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala studio) :
„Tinerii și
marea literatură camerală". In pro
gram : lucrări de Vivaldi, Haydn,
Mozart, Beethoven, Dvorak, Enescu
șl Tudor Dumitrescu — 17,30; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : ion Baciu, Solist i Valentin
Gheorghiu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Travlata
— 18
• Teatrul de operetă
(ÎS 63 48) :
Vinzătorul de păsări — 18
O Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18,30
0 Teatrul Toarte Mic (14 08 05) ;
Bărbatul șl... femeile — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 18,30
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Cattnca fată bătrină — 18
0 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : De la
tango |a rock — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Cavalcada rtsulul — 18
© Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) ; Micuța Dorothy
— 15; Spectacol folcloric extraordinar
- 1»
0 Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) :
Romanțioșii — 9; Turandot — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
victoria) : Ileana
Slnziana
— 15;
(sala cosmonautllor, 11 12 04) : O fe
tița mai cu moț — 10; 15
0 Circul București (10 41 95) ; „Vede
tele Circului din Varșovia" — 19

tarea științei, Învățămlntului și culturii româ
nești.
în acest, moment de referință pentru istoria
sa, orașul Ovidiu se prezintă ca o unitate adminlstrativ-teritorială puternică, In plină ascen
siune. Volumul activității economice se ridică în
acest an la aproape 2 miliarde lei, localitatea
noastră avînd dotările social-culturale necesare
actualei etape de dezvoltare, un important fond
de locuințe. Constituie pentru noi un motiv de
profundă satisfacție faptul că teritoriul locali
tății cuprinde un tronson important al Canalu
lui Poarta Albă — Midia-Năvodari, ctitorie
emblematică a acestor ani de mărețe împliniri
socialiste, ridicată din inițiativa dumneavoastră,
construcție ce sporește importanța și puterea
economică a orașului nostru, unul dintre cele
mai tinere porturi ale țării.
Profund recunoscători pentru minunatele con

cinema

diții de viață și de muncă, pentru perspective
le deschise așezării noastre, membrii comite
tului orășenesc de partid, deputății consiliului
popular iși exprimă, In numele tuturor locui
torilor, hotăjrîrea de a munci cu dăruire, cu răs
pundere comunistă, în vederea realizării inte
grale a indicatorilor economico-sociali in profil
teritorial.
Vă Încredințăm, mult Iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, prin noi și semni
ficative fapte de muncă, vom intîmpina, ase
menea Întregii națiuni, marile evenimente din
acest an cu realizări deosebite în toate dome
niile de activitate.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC OVIDIU,
JUDEȚUL CONSTANȚA

Unități turistice în județul Prahova

0 Gobseck : LUMINA (14 74 16) — 8;

11; 13; 15; 17; 19
0 O vară cu Mara : VICTORIA
(16 28 79) — 8; lt; 13; 15: 17; 19. ME
LODIA (1H3 48) - 8; 11; 13; 15; 17;
19
© Program ipecial pentru copil și
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
0 Vacanța eea mare: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
i Marla șl Mlrabela tn Tranzlstoria :
TUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17;
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
0 Sosesc pisările călătoare ■ DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Francois Villon : POPULAR
(35 15 17) — 15; 19
Alo, aterizează străbunica : MUNA (21 50 97) — 15; 17; 19
0 Detașamentul 33 : SCALA (1! 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Cintecele lui Benny More: TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Agentul de legătură nr. 8 : GRIVIA (17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 lntilnire amînată : B U Z E Ș T I
(50 43 58) — 15; 17; X8
0 Unde este un „nofelet" 7 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
0 Zece negri mititei : COTROCENI
(81 68 88) — 18; 19
i caz cu caz nu se potrivește :
ALA MICA A PALATULUI — 17,15;
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
0 .Misiune specială: COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
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Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, viceprimminlstru al guvernului, a primit,
miercuri după-amiază, pe Majid
Ghasseml. guvernatorul Băncii Cen
trale din Republica Islamică Iran,
care efectuează o vizită în țara noas
tră.
In cadrul întrevederii au fost
abordate unele aspecte ale dezvoltării
relațiilor economice româno-iraniene.
La primire a participat Decebal
Urdea. Guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste România.
A fost de față Mohammad J. Goharl, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

★

Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a proclamării independenței Sta
tului Israel, ambasadorul acestei țări
la București, Yosef Govrin. a oferit,
miercuri, o recepție.
Au participat membri ai guver
nului, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, aiți
membri ai corpului diplomatic.

PLOIEȘTI : Un nou
tronson de tramvai

In aceste zile se desfășoară în Ca
pitală manifestări consacrate teatru
lui italian și colaborării româno-italiene în domeniile dramaturgiei și
artei scenice. Au loc conferințe, dez
bateri, expoziții, recitaluri actori
cești, cu participarea unor reprezen
tanți ai dramaturgiei italiene și ro
mânești, aceste manifestări contri
buind la mai buna cunoaștere re
ciprocă a vieții teatrale, la extin
derea colaborării cultural-artistice
dintre cele două țări.
La manifestări participă reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunii Scriitorilor,
Asociației Oamenilor de Artă din
Instituțiile Teatrale și Muzicale, alți
oameni de artă și cultură, precum
și membri ai Ambasadei Italiei la
București,
(Agerpres)
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este „Hanul roșu", cu ale sale te
renuri de sport și cu un lac special
amenajat pentru plajă și pescuit.
Transportul din oraș la han este
asigurat, de curlnd, de un minicar.
La rlndul său, hotelul „Ciucaș" —
situat in centrul orașului — iși lntîmpină oaspeții in actualul sezon
cu noi dotări, menite să le facă
sejurul plăcut și confortabil. El
dispune de 62 de camere confor
tabile, prevăzute cu încălzire cen
trală.
De la recepția hotelului se
pot cumpăra diferite cadouri și
amintiri, se pot
închiria diver
se jocuri logice. Inițiativele luate
pe , linia modernizării serviciilor asigură integrarea acestei unități in
intensul circuit turistic «l județu
lui Prahova.
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Istorie nouă la Techirghiol
Cum va fi ? Simplu 1 Se
va merge pe filonul de
adevăr al legendelor, care,
după cite știm, sint sa
vuroase. Vezi legenda lui
Techir și a calului său (nu
și-au lecuit ei durerile bălăcindu-se în ghiol ?). vezi
povestea vindecării mira
culoase a lui Mirza Said
Pașa... într-o casetă apar
te. la loc de cinste va fi
un fragment din firmanul
sultanului Soliman Magni
ficul către
domnitorul
Moldovei (1560), de fapt,
prima atestare documen
tară a localității ca „re
ședință de cază" (mai bine
zis de plasă). Apoi va
urma etapa empirismului
homeopatic — cu ilustrate
de epocă : primul hotel (a
lui Hagi Pândele — 1891),
prima instalație de băi
calde, promenade colorate
pe malul lacului ; chiar si
articole de prin 1894 în
care se pleda fierbinte —
dar fierbinte, de tot —
pentru
înființarea unui
„mare stabiliment", după
exemplul Franței, Angliei,
Italiei..., avîndu-se
în
vedere studiile și analize
le științifice asupra anei
lacului. Nu vor lipsi fo
tografiile primelor unități
sanatoriale
specializate
(1895—1896) — „Cernat",
„Ioachlm",
„Splendid",
„Oltina", ale Sanatoriului
pentru copii scrofulosi și
Stațiunii balneare (gîndite de arhitectul F. Xenopulo), ale Băilor Movilă
și
Azilului
Maritim
(1899)... Cu alte cuvinte, o
documentată
expoziție
permanentă închinată Techirghiolului — stațiune
„pilot" a
balneologiei
românești, bătrînului Te
chirghiol. în care, cu 90 de
ani în urmă, a luat ființă
deci vestitul Sanatoriu ! In
fine, sint adunate și expo
nate privind începuturile
balneoterapiei
pe
baze
medicale — de exemplu,

activitatea dr. I. N. Dona
—, se va" întocmi tabloul
comparativ (atit de ne
cesar) în care este eviden
țiată superioritatea curati
vă a nămolului și apelor
lacului Techirghiol față
de multe ape minerale si
nămoluri, analoge sărate,
bromurate din Europa, adăugindu-se, bineînțeles, re
cunoașterile Internationale
oficiale... Si. pentru di
vertisment, nu vor lip
si
curiozitățile :
cine
știe că vila „Scena" a fost
reședință estivală a unui
grup de mari actori români,
printre care Lucia Sturdza
Bulandra. Constantin Tănase. Constantin Ramadan.
Costache Antoniu, Aurel
Storin ? Sau că temeliile
actualului cinematograf din
Techirghiol au fost puse ca
urmare a strădaniilor, a
Inițiativei Iul Constantin
Tănase ? Șl. cite și mai
cite...
— întinerește Sanatoriul,
tovarășe doctor sau ni se
pare ?
— Nouăzeci de ani nu-s
chiar o glumă, asa că... ne
pregătim să „întinerim"
— recunoaște dr. Vlad
Moraru,
medic
princi
pal balneoterapie și re
cuperare medicală, direc
torul Sanatoriului balnear
Techirghiol. Anul trecut.
In martie, am făcut
—
spunem noi — pași Im
portanți. Am îmbunătățit
confortul cu dotări de mo
bilier. am
reamenajat
spațiul de tratament din
Sanatoriul de adulți. De
exemplu : s-a schimbat
microclimatul în Bază, prin
ventilația naturală și în
locuirea tîmplăriei metali
ce deteriorate de ani. dar
și de aburi sărați, s-au
diversificat
tratamentele,
s-a mărit numărul postu
rilor Ia duș subacval. de
asemenea numărul cabine
lor pentru kinetoteranie

individuală.
altele sint
acum condițiile la masaj
subacvp'. Apoi — plasa
rea aparaturii de electroterapie, cu sensibilitate
mare la agenti fizici (umezeala. in special săra
tă), intr-un spațiu bine
aerisit, luminos... Știți care
a fost valoarea tuturor
lucrărilor ? Două miliarde
lei, dintre care 70 la sută,
un procent . coiisiderabil.
fiind rezolvat cu oamenii
unității : medici, profesori
C.F.M., asistenți, nămolari,
meseriași.
brancardieri...
— mă rog, tot echipajul.
Ca șă nu mai spun că, de
curînd, am rezolvat pastelarea exterioară a Sanato
riului, am plantat nuci, o
pădurice de salcîmi și săl
cii, douăzeci de magnolii,
am reușit ca toată venti
lația interioară să fie nu
mai naturală etc... Toate
acestea pentru cel peste
£000 de pacienți care pot
fi numărați zilnic vara,
pentru cei 1 200 — care se
află chiar acum la trata
ment.
Techirghiolul, mal binezis vedeta orașului. Sana
toriul balnear iși îmbra
că. deci, haine de sărbă
toare. Se preconizează noi
proceduri, noi lucrări de
intimizare a
holurilor.
Chiar șl „școli". Da, școli
pentru suferinzi de coloa
nă, de șold, de umăr, de
genunchi... — adică
ex
punerea unor probleme de
anatomie și fiziologie, in
dicații de tratament, de
kinetoterapie la domiciliu.
Cea mai mare forfotă e
dimineața. Se circulă de
la o sal^ de tratament la
alta, de la o procedu
ră la alta. Ai nevoie
de sfatul medicului —
îl obții. Ai nevoie de
cuvintul asistentului — îl
ai. Ai nevoie de odihnă,
de liniște — nu-i proble
mă. Vrei cârti — găsești
la bibliotecă și ultimele

noutăți... Intr-un cuvint.
note de civilizație care nu
ar trebui să lipsească, fi
resc, dinnici o insti
tuție de
acest gen și
care nici
măcar nu ar
trebui să ne mire. Da. dar
ceva în plus, totuși, exis
tă. L-am remarcat cu
vreo doi ani în urmă,
l-am verificat vara trecu
tă. l-am verificat din nou.
de curînd... Este spiritul
de echipă, fără de care,
bineînțeles, această uzină
nu ar funcționa atit de
bine, in toate comparti
mentele ei. Anume : fieca
re iși cunoaște meseria si
și-o
împlinește conști
incios. Fiecare știe exact
care sint problemele la zi
ale sanatoriului și cele
de perspectivă. Vrei să
nptezi citeva nume de
medici, de asistenți ? Ti se
propune o întreagă listă.
Vrei să notezi performan
ta unuia sau a altuia ? De asemenea, ți se demonstrea
ză că este importantă in
tervenția oricăruia dintre
ei. De la ei am aflat, de
fapt, despre expoziția la
care se lucrează cu mare
sîrg — 90 de ani de la
înființarea
Sanatoriului !
— despre cele două albu
me voluminoase — un
„film" istoric al Techirghiolului. dar si al litora
lului românesc, pe care
oricine le poate răsfoi. Nu
de altceva, dar. fată-n
fată, băile reci de nămol
— ieri, băile reci de
nămol — azi. Sanatoriul
cu corturi — ieri, eleganta
clădire de azi și cochete
le vile de azi — toate
sînt semne ale devenirii,
ale contrastului in timp,
care aparțin fiecăruia și
tuturor laolaltă. Credeți că
fără toate acestea s-ar
putea scrie istoria de azi
a orașului ? în nici un
caz I

Smaranda OȚEANU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Sîmbătă — eveniment rugblstlc
la stadionul „23 August“ :
ROMÂNIA - ANGLIA
Sîmbătă. amatorii de rugbi din Ca
pitală vor lua parte la un eveni
ment sportiv — partida dintre echi
pele reprezentative ale României și
Angliei. Este cel de-al doilea mecitest dintre aceste formații (primul
s-a jucat în 1985, Anglia — România
22—15), el incadrindu-se in seria de
întilniri cu reprezentantele rugbiului
britanic.
Partida România — Anglia se va
desfășura pe cel mai mare stadion
bucureștean. „23 August", sîmbătă

de la ora 17. Subliniem inițiativa de
a se programa un joc și intre echi
pele de tineret ale celor două țări,
acesta urmind să se dispute in des
chidere, de. la ora 15,15.
Antrenorii
naționalei
noastre,
Theodor Rădulescu și Gheorghe Nica,
intenționează să înceapă jocul de
sîmbătă cu aceeași formație cu care
România a învins recent echipa Ita
liei. Despre lotul și formația Angliei
vom afla ultimele detalii
astăzi,
cînd englezii vor sosi in Capitală.

La campionatele europene
Tinerii gimnaști români
s-au comportat promițător
Fiecare dintre cei trei gimnaști ro
mâni au ciștigat cite o medalie la
recentele campionate europene: Cris
tian Brezeanu și Nicu Pascu — me
dalii de argint (la aparatele favori
te : „sol" si. respectiv, „bară"), iar
Marius Gherman — o medalie de
bronz, cu specificarea că liderul
glmnaștUor noștri s-a accidentat din
păcate chiar de la primul exercițiu
— entorsă la degetul mare al miinii
stingi — concurînd însă pină la ca
păt, eu tot acest dezavantaj impor
tant. După cum aprecia antrenorul
federal Adrian Stoica, s-a justificat
încercarea in competiție a foarte ti
nerilor Brezeanu și Pascu, care acum, după evoluții reușite, se reco
mandă pentru cite un loc in forma
ția reprezentativă in vederea cam
pionatelor mondiale din luna octom
brie. Ei au arătat nu numai o bună
pregătire -tehnică, ci și temperament
de concurs pentru competițiile tari,
neiăsindu-se influențați nici de con
diția specială a sălii din Stockholm
— înaltă de 70 metri. Antrenorul fe
deral este totodată de părere că si

altor gimnaști români le-ar fi fost
posibil să ciștige medalii dacă ax fi
fost selecționați Ia europene: Băjenaru (rezervă la Stockholm). Tobă,
Rizan sau Cătănoiu, fapt ce se ara
tă încurajator pentru alcătuirea unei
bune echipe de șase sportivi la vii
torul turneu mondial.
Desigur, acesta va fi mult mai di
ficil decit cel din Suedia, dată fiind
ponderea Însemnată a exercitiilor im
puse. Totuși, se poate spune că an
trenorii lotului nostru, Grecu și Albu,
dispun în prezent de un grup de
gimnaști nu numai cu talent, dar și
testați la mari întreceri internațio
nale.
Să mai notăm că proaspeții medaliați cu argint la europene, Nicu
Pascu (actualmente legitimat la Di
namo București), cit și Cristian Bre
zeanu provin din aceeași pepinieră
școlară — clubul Brașovia — a că
rei secție de gimnastică este coordo
nată de antrenorul Gheorghe Blaj.
Să le dorim tinerilor sportivi serio
zitate și muncă acerbă pentru per
formanțe viitoare.
V. M.

Peste 3 200 de copii în întreceri de judo

Așezarea geografică a județului
Prahova a permis și o puternică
dezvoltare a turismului. Către fru
moasele stațiuni climaterice de pe
Valea Prahovei se îndreaptă anual,
intr-un flux continuu, zeci de mii
de turiști atrași de frumusețea
locurilor. Toț atit de atrăgător este
șl traseul care urmărește Valea
Teleajenului și care are ca punct
de sosire stațiunile climaterice.
Cheia și Slănic-Prahova. In drum,:
un bine venit loc de popas pen
tru un sfirșit de săptâmină sau
pentru zilele de vacanță 11 oferă
Vălenii de Munte, oraș situat pe
Valea Teleajenului. Aici poate fi
vizitat Muzeul „N. lorga" și un
interesant muzeu etnografic. In
împrejurimi se pot face excursii la
Muntele de nisip șl în pădurea Cazacu. Un pitoresc loc de agrement

în municipiul Ploiești, pe ale că
rui principale artere de circulație
a fost introdus tramvaiul pentru
transportul călătorilor, consemnăm
acum finalizarea lucrărilor la cel
de-al treilea tronson.
După trecerea probelor tehno
logice, pe noul traseu ce leagă
centrul Ploieștiului de marea plat
formă a Combinatului Petrochimic
Teleajen, în lungime de 5,5 kilo
metri, tramvaiul a devenit o rea
litate cotidiană. Concomitent cu
lucrările de construcție ale noului
tronson, a fost modernizată și lăr
gită cea mai mare parte a arterei,
circulația făcindu-se acum pe pa
tru benzi. Prin darea în folosință
a noului tronson, lungimea totală
a liniilor de tramvai din municipiul
Ploiești însumează 17,5 kilometri
cale dublă. (Ioan Marinescu).

Etapa de zonă a Campionatului
național de judo, copii I si II. la
care s-a înregistrat în acest an un
număr record de participant! — pes
te 3 200 de judoka, activind pe lingă
cele 21 de cercuri de judo pionie
rești. precum si în. cadrul secțiilor
de judo ale unor mari cluburi spor
tive din tară — și-a desemnat finaliștli : primii trei clasați, care, la
categoriile de virstă si de greutate
corespunzătoare, iși vor disputa la
Bușteni, în zilele de 25—28 mai, ti
tlul de campion național.
La nivelul municipiului Bucu
rești, etapa a fost găzduită de
sala Rapid ; au concurat peste 300
copii, cei clasați pe locul I fiind
distinși cu titlul de campioni ai
municipiului București. Profesorul
Anton Muraru. secretarul Federației
Române de Judo, a ținut să salute,
cu acest prilej, debutul (cu rezulta
te deosebite centru primul lor an de
activitate) făcut de unii tineri an
trenori desprins! din rlndul celor
mai buni judoka de performantă.

intre care fostul campion balcanic
Ion Năstăilă de la clubul .,Dinamo"
(profesor coordonator Iacob Codrea),
care si-a calificat pentru Bușteni aproaoe jumătate din numărul de
copii ne care-i antrenează, obtinînd
si două locuri I : Cătălin Guică. de
la Clubul sportiv școlar nr. 1 (șef de
catedră prof. Radu Abălaru) — 5 finalisti. între care un campion mu
nicipal ; Marius ȘaPtelei — Clubul
sportiv sătesc Ilfov (2 finaliști); stu
dentul în anul III la IEFS Romeo
Boantă (5 finaliști). De asemenea,
reprezentantul federației a inmînat.
in cadru festiv. „Diploma de onoare"
pentru zece ani de activitate meri
tuoasă profesorului Dan Deliu de la
Clubul sportiv pionieresc „Voinice
lul" —- ICEMENERG care, an de an,
a dat tării campioni sl care, si’ de
această dată, a obținut cele mai
multe titluri de campion municipal
și a calificat cel mal mare număr
de judoka pentru finală. (A. Florescu).

FOTBAL. Cele șase meciuri dis
putate miercuri în etapa a 27-a a
campionatului diviziei A Ia fotbal
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — A.S.A. Tg. Mureș
5—0 (4—0). F.C. Inter — Steaua 0—3
(0—2). F. C. Bihor — F.C. Farul
Constanta 2—0 (0—0). S.C. Bacău —
Flacăra Moreni 1—0 (0—0). F.C. Ar
geș'— F.C.M. Brașov 0—0. Univer
sitatea — Dinamo 0—3 (0—2).
Partida Sportul Studențesc — Corvinul Hunedoara se va desfășura
astăzi, cu începere de la ora 18,00.
Meciurile Victoria București
—
Otelul Galați si Universitatea Cra
iova — F.C. Olt se vor disputa la
21 mai.
în clasament
conduce
echipa
Steaua, cu 50 puncte (un joc mai
puțin disputat), urmată de forma
țiile Dinamo — 49 puncte șl Victo
ria București — 40 puncte (un meci
mal puțin jucat).

• La Istanbul, în meci pentru
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa a 3-a euro
peană). selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 1—0 (1—0) forma
ția Turdei. Golul a fost marcat,
in minutul 41, de Mihailicenko.
CICLISM. Etapa a treia a „Cursei
păcii" desfășurată miercuri pe tra
seul Lodz—Wroclaw (197 km) a re
venit rutierului O. Jentzsch (R.D.G.)
în 4h51’27”. In clasamentul general
individual pe primul loc a trecut
Jentzsch. Pe echipe conduce U.R.S.S.
Astăzi are loc etapa a patra
Wroclaw—Poznan (187 km).

• Turneul international de Ia Komarno (Cehoslovacia) a fost domi
nat de pugiliștii români, clasați pe
locul I la 6 categorii. în finala ca
tegoriei semiușoară, Daniel Dumi
trescu, care a fost desemnat și cel
mai tehnic sportiv al turneului, l-a
întrecut la puncte pe Cnekno (Ceho
slovacia). La categoria mijlocie
mică, Rudei Obreja a ciștigat prin
K.O. in prima repriză în fata iugo
slavului Raznatovicl. Au mal obținut
victoria in finale pentru delegația
română : Petrică Paraschiv, Adrian
Mărcuț, Gianl Gogol șl Francisc
Vaștag.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 11 mal, ora 20 — 14 mai, ora 20 :
Vreme în general frumoasă, dar va
deveni ușor instabilă în a doua parte
a intervalului, în regiunile nordice.
Cerul va fi mai mult senin în sudul
țării șl variabil în rest. La sfîrșltul
intervalului, pe alocuri, în nord-vestul,
nordul și centrul țării, vor cădea ploi,
mai ales sub formă de averse. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări din sector nord-vestic, în
ultima zi, în estul țării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între' 6 și 14
grade, iar cele maxime între 22 șl 28
grade în jumătatea de sud și între 18
și 24 grade în rest. Noaptea și dimi
neața se va produce ceață, pe alocuri,
în zonele vestice și centrale, cît șl la
munte.
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Eliminarea armelor de distrugere în masă
necesitate stringentă

*

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager.pres).
. — Angajamentul eliminării
1 armelor de distrugere îp masă tre. buie
Ulllt; osăci. dluu
Ll 11 LaiaLtci
univuioait
aibă un
caracter universal.
\ și nu unul parțial și selectiv — a
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<? declarat
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1 cadrul Comisiei O.N.U. pentru
dezarmare.
Pe de altă parte, el a subliniat
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BONN 10 (Agerpres). — Mișca
rea pentru pace din R.F. Germania
a coptinuat acțiunile de protest
împotriva planurilor N.A.T.O. de
așa-zisă modernizare a rachetelor
cu rază scurtă de acțiune „Lance
,
**
informează agenția A.D.N. La baza

*

*

HELSINKI 10 (Agerpres). — La
Helsinki a avut loc o masă rotunr
dă la care au participat parlamen
tari din Finlanda și R.D. Germană,
pe tema „Dezarmare in Europa —
opinii și perspective
.
**
Potrivit agenției A.D.N., cu acest prilej par-
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armelor strategice ofensive
TOKIO 10 (Agerpres). — Luind
cuvîntul la Tokio, ministrul de ex
terne nipon, Sosuke Uno, s-a pro
nunțat pentru ca, în procesul ne
gocierilor de dezarmare, să se rea
lizeze cit mai curînd posibil un
acord sovieto-american privind re
ducerea cu 50 la sută a rachetelor
strategice ofensive. în context, el
a subliniat necesitatea reluării negocierilor
sovieto-americane în
problema respectivă, arătînd că
guvernul tării sale este dispus să
participe, în măsura posibilităților,
la realizarea de noi pași pe calea
dezarmării nucleare.
Pe de altă parte, dezvăluirea că
un avion american cu o bombă cu
hidrogen la bord s-a scufundat in
apele din apropierea țărmurilor ni
pone, în zona prefecturii Okinawa,
în 1965, a stârnit reacții de protest
în diferiteL părți ale arhipelagului

și Grecia
Declarația premierului turc
ANKARA 10 (Agerpres). — într-o
declarație făcută Ia Ankara, primulministru al Turciei, Turgut Ozal. a
afirmat că tara sa dorește să-si
îmbunătățească relațiile cu Grecia
prin promovarea „spiritului de la
*.
Davos'
(în localitatea Davos din
Elveția; premierul turc și primulministru al Greciei. Andreas Papandreu. au realizat. în ianuarie

*
*

I
I
I
I

Pentru realizarea unui acord privind reducerea

1988, o apropiere intre cele două
țări).
Premierul turc a relevat că în
trevederea pe care o va avea. în
cursul acestei luni, cu premierul
elen va constitui o componentă a
procesului initiat la Davos și va
avea o ordine de zi deschisă, părțile
puțind ridica orice problemă —
transmite agenția China Nouă.

Planul de demobilizare a forțelor „contras'
*
reprezintă un pas
important in procesul instaurării păcii in America Centrală

I
I
I
I

— apreciază Guvernul Republicii Nicaragua
MANAGUA 10 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua aprecia
ză elaborarea planului privind de
mobilizarea forțelor antisandiniste
aflate pe teritoriul hondurian ca un
pas important în procesul de instau
rare a păcii în America Centrală —

a -declarat ministrul adjunct de ex
terne nicaraguan. Victor Hugo Ti
noco. citat de agenția I.P.S. Admi
nistrația S.U.A., a spus el, ar trebui
să acorde sprijin acestui plan, care
este produsul consensului guvernelor
centroamericane.

*

nipon, transmite agenția Kyodo. \
Congresul Japonez împotriva Bom- l
belor Atomice și cu Hidrogen
(Gensuikin) a dat publicității o de- )
clarație în care condamnă S.U.A. i
pentru că a tinut „secret" acest ’
incident. Organizația cere guver-A
nului să-și clarifice poziția în le- ■
gătură cu faptul că armele nuclea
re nu pot fi admise în Japonia *
fără consultații prealabile- Pe de 7
altă parte, s-a anunțat o sesiune
extraordinară a adunării prefecturale Okinawa pentru a determina
adevărul în legătură cu incidentul
respectiv. O altă grupare antinu
cleară a trimis telegrame premie
rului nipon, Noboru Țakeshita, și
președintelui S.U.A., George Bush,
cerîndu-le să respecte principiile
nenucleare ale Japoniei sau să abolească
tratatul de securitate
S.U.A.—Japonia.

Fonduri pentru nevoile sociale, nu pentru înarmări

GENEVA 10 (Agerpres). — Luind
* cuvântul la cea de-a 42-a sesiune
a Adunării Mondiale a Sănătății,
ale cărei lucrări se desfășoară la
Geneva, Hiroshi Nakajima. direc
torul general al O.M.S.. a cerut să
se pună capăt cursei înarmărilor.
1 Fondurile eliberate pe această cale
* — a declarat vorbitorul — trebuie
ț utilizate în sfera ocrotirii sănătății
« _ _ _
_
_ _
_____ ___

ria. ridicate în memoria eroilor ro
mâni căzuți în timpul războiului de
la 1877—1878.
Au participat reprezentanți ai
conducerilor locale de partid și de
stat, organizațiilor de masă și ob
ștești, numeroși cetățeni din locali
tățile respective.

În sprijinul normalizării relațiilor dintre Turcia

î

din localitatea Grossengstingen,
unde sint staționate astfel de arme,
participanții au cerut guvernului
vest-german să împiedice stațio
narea de noi arme nucleare pe te
ritoriul R.F.G. Poliția a intervenit
*
arestind zeci de demonstranți.

ticipanții s-au pronunțat în favoa
rea continuării procesului de dezar
mare nucleară în Europa, creării
de zone denuclearizate în nordul
Europei și promovării încrederii și
securității.

P.C. din Israel cere guvernului să angajeze un-dialog
cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei

SOFIA 10 (Agerpres). — Cu oca
zia celei de-a 112-a aniversări a
proclamării independenței
depline
de stat a României, ambasado
rul țării noastre la Sofia a
depus coroane și jerbe de flori la
monumentele de la Plevna. Grivița,
Poradim, Oreahovo, din R.P. Bulga

i

Masă rotundă consacrată dezarmării în Europa
*

independenței de stat a României

Cinstirea memoriei eroilor români căzuți pe teritoriul
Bulgariei in războiul din 1877-1878

J
J

cu rază scurtă de acțiune

ORIENTUL MIJLOCIU

$

că inițiativele de dezarmare trebuie să pornească chiar de la ță
rile care posedă sisteme de arme
de distrugere în masă. La rîndul
ei. Organizația Natifmilor Unite
trebuie să îndeplinească un rol
eficient in realizarea si menține- )
rea securității, ca și în verificarea i
aplicării acordurilor de dezarmare. ’

Protest împotriva modernizării rachetelor

Cu prilejul aniversării proclamării

și în domeniul dezvoltării sociale, ț
în intervenția sa, directorul ge- i
neral al O.M.S. a arătat că un mi- )
liard de persoane trăiesc. în pre- l
zent. în condiții de sărăcie, iar alti 1
800 milioane de locuitori ai Terrei \
suferă de malnutriție. Inanitia și i
diferite epidemii — a arătat el —’
au provocat. începând din 1945. ț
moartea a 400 milioane de persoane.

GUATEMALA

Dejucarea unei tentative de lovitură de stat
CIUDAD DE GUATEMALA 10 (Agerpres). — în Guatemala, trupele
guvernamentale au dejucat, marți, o
tentativă de lovitură de stat, pusă
la cale de un grup restrîns de mi
litari și civili — informează agen
țiile de presă. Președintele statului.
Vinicio Cerezo, a anunțat că autorii

tentativei au fost arestați. Situația
in tară se află sub control.
Ministrul guatemalez al apărării
a precizat că între inițiatorii ten
tativei s-au aflat patru ofițeri scoși
din rîndurile armatei după partici
parea acestora la o acțiune simi
lară, în mai, anul trecut.

TEL AVIV 10 (Agerpres)l — P.C.
din Israel a adresat guvernului israelian un nou apel pentru angaja
rea unui dialog cu Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. într-o de
clarație a C.C. al partidului, se sub
liniază că nu poate exista o soluție
a conflictului din Orientul Mijlociu
fără includerea O.E.P. în procesul
de pace, relatează agenția A.D.N.

PARIS 10 (Agerpres). .— Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a
cerut oficial Organizației Națiunilor
Unite pentru Educație. Știință și
Cultură (UNESCO) ca Statul Pales
tina să fie admis ca membru cu
drepturi depline al acestei organi
zații internaționale. După cum re

levă agenția A.P.S., cererea în acest
sens a fost adresată de președintele
Statului Palestina directorului ge
neral al UNESCO.

★

Ca urmare a înrăutățirii serviciilor
medicale și sanitare, situația sănă
tății oamenilor în teritoriile arabe
ocupate este îngrijorătoare — se
afirmă într-un raport al unui co
mitet special de experti al Organiției Mondiale a Sănătății.
Documentul, aflat în fata participanților la lucrările celei de-a 42-a
Adunări Mondiale a Sănătății, pre
cizează că situația s-a deteriorat se
rios ince-pind din 1985, cind forțele
israeliene de ocupație au interzis
accesul reprezentanților O.M.S. in
teritorii.

Noi ciocniri armate în Liban
Demersuri pentru soluționarea situației din țară
BEIRUT 10 (Agerpres). — Duelu
rile de artilerie din ultimele 24 de
ore între milițiile rivale din Liban
au provocat moartea a șase per
soane la Beirut și rănirea altor 51,
accentuind, totodată, exodul popu
lației civile spre locuri considerate
mai sigure. Postul de radio „Vocea
Libanului" a informat că în cursul
ultimelor bombardamente au fost
atinse și două spitale aflate pe li
nia de demarcație care separă cele
două sectoare, de est și de vest, ale
capitalei libaneze.
Miercuri au fost înregistrate noi
tiruri de artilerie în capitala libane
ză. Mai multe obuze au căzut în sec
torul de est al Beirutului. în perime
trul palatului prezidențial Baabda, și
asupra porturilor Jounieh și Jbeil.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a avut la
New. York o întrevedere cu repre
zentantul Ligii Arabe la Națiunile
Unite. Clovis Maksoud. cu care a
analizat ultimele evoluții .ale situa
ției din Liban.
Exprimîndu-si profunda preocupa
re fată de deteriorarea situației la
Beirut si în împrejurimile acestuia,
Perez de Cuellar și-a reafirmat spri

jinul ferm și inechivoc fată de ini
țiativele Comitetului ministerial' al
Ligii Arabe pentru sprijinirea efortu
rilor de pace în Liban.
La rîndul. său, Clovis Maksoud a
anunțat că Liga Arabă va lansa un
nou apel la încetarea focului si că
o delegație a acestei organizații va
sosi la Beirut pentru a evalua si
tuația și a obține angajamentul tu
turor părților implicate în conflict
pentru o încetare a focului du
rabilă.
DAMASC 10 (Agerpres). — Vice
președintele Siriei. Abdel Halim
Khaddam, s-a întilnit, la Damasc,
cu Hussein El Husseini, președintele
Adunării Naționale a Libanului, și
cu Selim Al-Hoss. primul-ministru
interimar libanez. întrevederea a
permis o examinare a situației ac
tuale din Liban, marcată de conti
nuarea ciocnirilor între forțele opu
se, în ciuda eforturilor Ligii Arabe
în direcția încetării luptelor.

KUWEIT 10 (Agerpres). — Pre
ședintele „Comitetului celor șase" al
Ligii Arabe în problema Libanului,
Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, minis
trul de externe al Kuweitului, s-a
pronunțat pentru convocarea unei
noi reuniuni a acestui for, care să
analizeze ultimele evoluții ale situa
ției de pe teritoriul libanez.

Extinderea cooperării regionale — mijloc

de impulsionare a progresului economic și social

Orientări ale S.W.A.P.O. în perspectiva independenței
Namibiei
Declarații ale lui Sam Nuj orna
LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele
Organizației
Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nuj orna, a declarat că, o dată cu
independența Namibiei, preocupări
le pentru dezvoltarea economică a
teritoriului vor fi dintre cele prio
ritare. El a arătat că după proclama
rea independenței, S.W.A.P.O. inten
ționează să acționeze pentru crește
rea producției agricole, pentru a sa
tisface nevoile de produse alimentare
ale populației. Noi ne pronunțăm —
a spus liderul S.W.A.P.O. — pentru
ca locuitorii albi să rămînă în Na
mibia, iar pe bază de drepturi egale
să-și aducă contribuția la dezvolta
rea ei economică. S.W.A.P.O. consi
deră că țara nu poate fi indepen

dentă din punct de vedere politic
dacă nu dispune de independență
economică — a subliniat Sam Nujorna.

HARARE 10 (Agerpres). — Repu
blica Zimbabwe acordă întregul său
sprijin instaurării unui regim demo
cratic în Namibia, o dată cu accesul
la independență al acestui teritoriu.
Reprezentantul la Harare al Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) a declarat că studenți namibieni sînt pregătiți în in
stitutele. de învățărnînt superior
din Zimbabwe pentru a deveni ca
dre de nădejde pentru viitorul stat
independent, informează agenția
Ziana.

Lucrările reuniunii economice de Ia Lusaka
LUSAKA 10 (Agerpres). — La
Lusaka s-au deschis lucrările re
uniunii Comitetului comercial și
vamal al zonei preferențiale comer
ciale pentru Africa de est și aus
trală, consacrată analizării situației
comerciale din țările membre.
în cuvântarea de deschidere, mi
nistrul zambian al comerțului și

industriei, Otema Musuka, a arătat
că, din pricina uriașei datorii exter,ne, țările africaiie din această zonă
sint confruntate cu probleme economico-sociale grave, care trebuie so
luționate neîntirziat. El a cerut dez• voltarea cooperării regionale pentru
impulsionarea (progresului economic
și social al statelor membre.

Arestări în Coreea de Sud
Autoritățile intenționează să desființeze unele organizații
patriotice
SEUL 10 (Agerpres). — Autorită
țile sud-coreene au emis un ordin
special de arestare împotriva a 90
de studenți și conducători ai unor
organizații sindicale și democratice,
între care figurează președintele
Consiliului național al reprezentan
ților studenților și copreședintele

Alianței mișcării populare pentru
democrație și unificare — informea
ză agenția A.C.T.C. Scopul autorită
ților guvernamentale sud-coreene,
se arată, este de a desființa aceste
organizații patriotice, care au un rol
important în lupta pentru indepen
dență, democrație și reunificare.

Limite și implicații ale strategiei
salvării „scutului
**
de ozon
După decenii de distrugere in
ritm vertiginos a stratului de ozon
care protejează viata pe Pămint
de razele ultraviolete nocive, sta
tele lumii par a fi. in sfîrșit. de
cise să colaboreze pentru repara
rea daunelor, așa cum o arată de
clarația adoptată la încheierea re
centei reuniuni
ecologice de la
Helsinki. Cele 81 de țări partici
pante — 46 din ele semnatare ale
Protocolului de la Montreal și 35
cu statut de observatot — s-au an
gajat ca, încă înainte de sfîrșitul secolului, să elimine total
producția și consumul de gaze clorofluorocarbonice (cfc). sau freonice. cum li se mai spune. Aceste
gaze au un efect distructiv asupra
învelișului de ozon al Terrei, lăsind drum liber razelor ultra
violete. ce pot cauza cancerul pie
lii, pot afecta vederea, diminua
rezistenta organismului fată de in
fectai. reduce recoltele și calita
tea produselor. Descoperirea că
„scutul protector'
*
de ozon este
foarte vulnerabil datează de mai
mult timp, dar în ultima vreme
s-au înmulțit semnalele de alarmă
lansate de oamenii de știintă si
drept urmare s-au intensificat ac
țiunile preventive.
Protocolul de la Montreal, ur
mare a Convenției de la Viena in
acest domeniu, este primul acord
din lume care reglementează pro
blema protejării stratului de ozon.
El a fost negociat în 1987 sub aus
piciile Programului O.N.U. pentru
Mediul înconjurător si a intrat în
vigoare la 1 ianuarie a.c.
Rostul acestei prime reuniuni a
statelor semnatare ale protocolu
lui — majoritatea tari Industriali
zate — a fost de a discuta even
tuale amendamente atît la Con
venția de la Viena. cit și la acor
dul încheiat pe baza ei. respectiv
Protocolul de la Montreal. în
privința termenului, reuniunea a
corijat înțelegerile anterioare, care
prevedeau „înghețarea
**
producției
principalilor cinci constituent ai
gazelor clorofluorocarbonice la ni
velul anului 1986 și apoi reduce
rea produselor de acest fel cu 40
la sută pînă în 1998. în două etape.
Acum. în aproximativ același in
terval, se are în vedere stoparea
întregii, producții și a consumului.
Ca srt la celelalte reuniuni ecolo
gice (circa o duzină desfășurate în
ultimul an), și la Helsinki s-a re
marcat de către o serie de dele
gații că ocrotirea eficientă a me
diului ambiant are în zilele noas
tre un preț — adevărata problemă
fiind cine anume trebuie să-1 plă

tească și în ce proporție. Se ridi
că o asemenea întrebare fiindcă
la efortul de ameliorare ecologică
colaborează — sau sînt pe cale de
a o face — două categorii de țări:
pe de o parte, țările dezvoltate,
principalele vinovate de poluarea
atmosferică și. în genere, de dis
trugerea mediului' ambiant încă de
pe vremea primei revoluții indus
triale. iar. pe de alta, tarile in
curs de dezvoltare, a căror intrare
pe acest făgaș a fost, pe Ansam
blu. mult mai tîrzie și nici nu au
atins niciodată parametrii primei
categorii. Ca atare — s-a arătat
în cadrul reuniunii de la Helsinki
— statele industrializate nu au

rea, prin contribuțiile statelor in
dustrializate. a unui fond interna
țional în vederea acoperirii costu
rilor amintite mai sus.
Si la reuniunea de la Helsinki
a revenit în discuții ideea creării
unui fond specific, propus initial
de China, pentru finanțarea înlo
cuirii de către țările in curs de
dezvoltare ă gazelor freonice (fo
losite la instalațiile frigorifice, de
aer condiționat, la fabricarea unor
solvenți și ambalaje sintetice, pre
cum și a spray-urilor) cu gaze ne
vătămătoare pentru
stratul
de
ozon. Ideea creării unui fond in
ternational de acest gen a întîmpinat opoziția unor state industria

• Prețul tehnologiilor „curate" în balanța ade
văratei echități ® De la primejdia gazelor freonice
la perturbațiile climatice @ Consecințele înarmări
lor asupra mediului ambiant ® Prevenirea dezas
trului ecologic — o preocupare la scară mondială.
autoritatea morală să pretindă
celorlalte o contribuție
egală
la tributul medioambiental. La
ora actuală, diferențierea este
în principiu acceptată, dar re
glementările concrete ale diverse
lor ei aspecte s-au dovedit pînă
acum destul de anevoioase.
Dar nu numai „fișa morală
**
a
trecutului trebuie să cîntărească în
„dosarul ecologic
,
**
fișă pe care,
evident, nimeni nu o poate invoca
pentru o „revanșă
**
istorică, din
moment ce efectele nesocotirii ce
rințelor ecologice se răsfrîng ine
vitabil asupra tuturor. Un alt as
pect ce nu poate fi nicidecum ig
norat este incapacitatea statelor în
curs de dezvoltare de a face fată
costurilor ridicate pe care le pre
supune introducerea noilor tehno
logii nepoluante, cu atît mai mult
în condițiile datoriei externe enor
me. care secătuiește resursele fi
nanciare — și așa precare — ale
lumii sărace. în asemenea condiții,
principiul egalității formale în pri
vința contribuțiilor nu ar fi decît
un nou factor de adincire a de
calajelor economice.
La diversele reuniuni cu profil
ecologic desfășurate în ultima
vreme s-a afirmat tot mat mult
punctul de vedere, larg împărtășit
de țările în curs de dezvoltare, că
spiritul de echitate impune crea

lizate, începi-pd cu Anglia, pentru
ca în cele din urmă să se ajungă
la o soluție de compromis. Un
grup de lucru urmează să studieze
mecanismele de ajutorare a țări
lor în curs de dezvoltare, avîndu-se în vedere înlesniri în pri
vința accesului Ia noile tehnologii
și o finanțare internațională, fără
a exclude crearea unui fond spe
cial în această privință. în timp
ce un alt grup de experti va stu
dia aspectele neîndeplinirii Proto
colului de la Montreal si posibi
lele sancțiuni legate de aceasta.
în general, rezultatele reuniunii
de la Helsinki sînt privite de ob
servatori ca un pas înainte intr-o
problemă ecologică de indiscuta
bilă urgentă, deși nu lipsesc re
proșurile din partea unor cunos
cute organizații de apărare a me
diului înconjurător. în sensul că
termenul prevăzut pentru elimina
rea completă a clorofluorocarbonilor ar fi prea dilatat fată de gradul
și ritmul de deteriorare a stratului
de ozon. Un alt motiv de nemul
țumire se referă la formele destul
de evazive în care sînt îmbrăcate
angajamentele în ce privește ac
cesul la tehnologiile de înlocuire a
gazelor cfc. tehnologii de care
deocamdată dispun doar puține
țări. în fine. în pofida insistente
lor unor state în curs de dezvol

tare, reuniunea de la Helsinki, apredază comentatorii, a căutat să
se tină la oarecare distantă de
problemele create de evoluțiile cli
matice legate de așa-numitul „efect
de seră
,
**
deși s-a recunoscut că
subtierea stratului de ozon deter
mină in parte apariția unor astfel
de probleme. Țările industrializate
sint de părere că ajutorul tehnic
și financiar, deocamdată doar pro
mis lumii a treia, trebuie să fie
utilizat in mod concret pentru a
proteja stratul de ozon, urmind ca
problema „efectului de seră
**
să fie
tratată la o reuniune internațio
nală anume, separat de Protocolul
de la Montreal. Norvegia a fost
prima tară industrializată care s-a
oferit, sub rezervă ratificării par
lamentare a poziției guvernului, să
aloce 0,1 la sută din valoarea pro
dusului său national brut (100 mi
lioane dolari) pentru un „fond
climatologic international". in cazul
cind și alte tari adoptă o poziție
similară. Ea a fost urmată de Fin
landa. care a anunțat acordarea a
două milioane de dolari destinați
dezvoltării tehnologiilor alternative
pentru apărarea stratului de ozon.
Salutare în sine, asemenea ofer
te. condiționate încă, reprezintă
doar o picătură de apă într-un
ocean de nevoi. Aceasta fiindcă
oprirea distrugerii stratului de
ozon, ea însăși foarte costisitoare
dacă se tine seama de toate impli
cațiile pe care Ie are. constituie
doar o latură a marii bătălii des
fășurate pentru salvarea speciei
umane de primejdiile ecologice ce
o pîndesc. Este suficient să amin
tim doar asemenea fronturi ale
bătăliei, cum sînt oprirea, sau mă
car diminuarea, procesului de dis
trugere a pădurilor, cu deosebire
a celei amazonice. unde se pro
duce peste jumătate din oxigenul
nostru de toate zilele și clipele ;
găsirea unor soluții sigure pentru
problema reziduurilor toxice, care
în vremea din urmă au fost depo
zitate. deseori eludîndu-se regle
mentările existente.
într-un șir
de țări în curs de dezvoltare: apli
carea de proiecte privind comba
terea „efectului de seră
**
prin creș
terea ponderii combustibililor ne
convenționali, cu grad mai redus
de poluare : sporirea fiabilității
centralelor atomoelectrice : iniție
rea unor ample studii asupra pro
blematicii climatologice ; dotarea
țărilor sărace cu mijloace tehnice
antipoluante : promovarea între
gului complex de acțiuni menite
să amelioreze starea de mizerie
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| ÎNTREVEDERE CHINO — IRAI NI AN A. Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, a
avut o întrevedere cu Seyyed Aii
Khamenei, președintele Republicii Islamice Iran, aflat în vizită
oficială la Beijing. Au fost relevate, cu acest prilej, bunele relații
de cooperare dintre cele două țări,
precum și perspectivele amplificării lor în viitor, pe baza avantajului reciproc.

|
I

I ÎNTÎLNIRE LA VARȘOVIA. în
I capitala Poloniei a avut loc miercuri
o intrevedere între Wojciech JaruIzelski, președintele Consiliului de
Stat al R. P. Polone, și președintele
Italiei, Francesco Cossiga. care înItreprinde o vizită oficială în Po
lonia, Interlocutorii au abordat o
serie de probleme ale actualității
internaționale și ale relațiilor din| tre cele două țări.
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I
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|
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LA SOFIA s-au desfășurat lu
sesiunii Adunării Populare I
Iacrările
R. P. Bulgaria. Organul legislativ I
suprem a aprobat o serie de proiecte de legi, modificări la codul |
și altele. La lucrările sesiu- I
Ipenal
nii a participat Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P. C. Bul
președintele Consiliului de I
Igar,
Stat al R. P. Bulgaria.
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CONSULTĂRI IUGOSLAVO—E. GIPTENE. Marți au avut loc conI vorbiri -între Esmat Abdel Meguid,
I vicepremier și ministru al afacerilor externe al Egiptului, și Budimir
ILoncear. secretar federal pentru
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. sosit în vizită la Cairo.
Temele principale ale convorbirilor
se referă la relațiile bilaterale și
la modalitățile de întărire a mișcării de nealiniere. Vor forma, de
j asemenea, obiectul consultărilor
I egipteand-iugoslave ordinea de zi
a conferinței ministeriale a tărilor nealiniate de la Harare și pregătirile pentru conferința la nivel
înalt a mișcării de nealiniere de
la Belgrad.
| CONTACTE LA KABUL. în ca-
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pitala afgană s-au desfășurat conI vorbiri intre președintele Rep
blicii Afganistan, Najibullah.
Abdul Wali Khan, • președintele
Partidului Popular Național din
I Pakistan, cunoscută personalitate
| politică pakistaneză, susținător al
■ideii privind reglementarea pașni| că a conflictului afgan. în timpul convorbirii au fost discutate
* probleme privind situația din regiune. precum și aspecte legate de
1 menținerea păcii și a securității în
I lume.
| CONVORBIRI POLONO—CANAI DIENE. Ministrul afacerilor exteme al R. P. Polone, Tadeusz
. Olechowski, aflat in vizită oficială
I in Canada, a avut convorbiri la
I Ottawa cu omologul său canadian.
Charles Joseph Clark. Au fost
| analizate evoluția și stadiul Tela| fiilor bilaterale, precum și perspectivele extinderii acestora. Dintre problemele Internationale o
atenție specială a fost acordată
dezarmării și procesului C.S.C.E.
Ministrul polonez a fost primit, de
asemenea, de premierul Brian Mulroney.
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O REUNIUNE INTERNAȚIONA
LA. la care participă oameni i
• știință și experti din 32 de țări, se
desfășoară în insulele
Canare
(Spania). Pe agenda reuniunii figurează studierea posibilităților de
cooperare internațională în ce
privește utilizarea resurselor marine ale Africii occidentale de către țările riverane.
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I GREVĂ ÎN ITALIA. La chemaI rea celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L.
și U.I.L., — milioane de oameni ai muncii au declarat o
grevă generală de( protest împotriva creșterii costului asistentei
I medicale. în întreaga Italie, timp
I de patru ore, a încetat activitatea
în uzine si fabrici, s-au închis
I oficiile poștale si telegrafice.
băncile și magazinele, s-au între1 rupt cursurile în școli și universităti. In întreaga tară s-au desfă
șurat manifestații si mitinguri.
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COMBATEREA DROGURILOR.
O afacere de mare amploare de
trafic cu stupefiante a fost demascată de Tribunalul din Roma, care
■ a deferit justiției un număr de 15
persoane. Drogurile proveneau din
Orientul Mijlociu și, trecînd prin
. Italia, erau vîndute pe piața ilicită
I în mai multe țări vest-europene.
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MIȘCAREA
REVENDICATIVA
I DIN R.F.G. Mii de mineri din zo• nele carbonifere Ruhr și Saar din
R.F. Germania au participat la gre
ve, demonstrații și alte acțiuni de
protest împotriva politicii autori. tăților fată de industria minieră.
Prin aceste acțiuni, minerii își ex1 primă îngrijorarea față de accepI tarea de către guvern a unor recomandări ale Comisiei C.E.E. privind închiderea a numeroase mine
și efectuarea de concedieri în
masă.

I

I
din zonele sărace ale globului, știindu-se că in zilele noastre sub
dezvoltarea constituie o gravă for
mă de poluare.
Toate aceste aspecte ale proble
maticii ecologice necesită, firește,
fonduri uriașe. Dar oricare ar fi
dimensiunea lor_ acestea nu ar în
trece resursele financiare înghițite
de cursa înarmărilor (peste 1000
miliarde de dolari pe an). Or. în
pofida unor pași pozitivi în direc
ția stăvilirii cursei
înarmărilor,
deocamdată pe ansamblu nu s-a
înregistrat vreo scădere a cheltuie
lilor, aceasta și fiindcă unele re
duceri modeste ale arsenalelor tind
să fie compensate prin „modernizări“ și creșteri calitative.
Cursa înarmărilor, se știe, este
nu numai un factor de amenințare
a păcii și vieții popoarelor si de
irosire a resurselor naturale, ci si
o sursă ce prejudiciază direct me
diul de viată al omului. Nu se
poate face abstracție de trista
realitate că experiențele cu ar
mele nucleare reprezintă o teri

bilă poluare a mediului ambiant,
comportînd urmări dezastruoase
pentru viata oamenilor, plantelor
și animalelor. După unii specia
liști, acest gen de poluare ar fi
produs deja daune ireparabile pa
trimoniului genetic al umanității,
fără a mai vorbi de ceea ce ar
însemna un război atomic sau ce
urmări ar putea avea folosirea
armelor chimice si biologice.
Așadar, alături de celelalte un
ghiuri de abordare a dezarmării,
necesitatea ei stringentă, cu de
osebire a dezarmării nucleare, este
pusă în lumină și de preocupările
pentru evitarea unei
catastrofe
ecologice. Ecologia vine astfel să
ofere și ea argumente solide
în favoarea eliminării amenințării
pe care o reprezintă armele nu
cleare, celelalte arme de extermi
nare în masă. Cu alte cuvinte, mă
surile în direcția dezarmării ar în
semna și diminuarea amenințărilor
la adresa mediului înconjurător.

Vasile OROS

UN INCENDIU a izbucnit In
I camera mașinilor a unei nave
■ militare
americane,
provocînd
I moartea a șase marinari și
rănirea altor cinci, a anunțat Ministerul Apărării al S.U.A. Avind
baza navală în Insula
Guam,
vasul se afla în momentul incendiului in Marea Chinei de Sud.
în mod normal, această navă militară are un echipaj de 420 de
oameni.

I
I

I PARLAMENTUL GREC VA FI
I DIZOLVAT LA 12 MAI, în vederea desfășurării alegerilor legisla
tive de la 18 iunie — s-a anunțat
la Atena, în urma întrevederii dintre premierul Andreas Papandreu
I și
președintele
parlamentului,
* I. Alevras.

I

POPULAȚIA ISRAELULUI nuI mără în prezent 4,5 milioane locuitori. conform -datelor oficiale.
| Fată de anul 1988. precizează un
1 comunicat difuzat la Tel Aviv. s-a
I înregistrat un spor de populație
de, 1,7 la sută.
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