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PARTIDUL SI POPORUL
_______

în strînsă unitate pentru înfăptuirea politicii de dezvoltare

a patriei, de largă colaborare internațională
Numai cu un partid unit, puternic, cu o înaltă concepție revoluționară,
cu o activitate revoluționară de luptă continuă împotriva vechiului și de
promovare a noului putem asigura mersul ferm înainte spre societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, spre comunism!
NICOLAE CEAUȘESCU
Vizita de lucra a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună
.
cu tovarășa Elena Ceaușescu in județul
Mehedinți se înscrie in cadrul mo
mentelor politice cu puternice sem
nificații. înainte de toate se impune
a fi subliniat faptul că partidul si
poporul nostru au marcat recent evenimentul de deosebită Însemnăta
te a afirmării depline a independen
tei economice si politice a României,
lichidarea datoriei externe, pregătindu-se să intimoine cu noi infăptuirf a 45-a aniversare a revoluției
de eliberare socială si națională,
antifascistă __
____ și
si ______________
antiimperiaiistă
Congresul al XlV-lea al partidului.
Pe acest fundal, de înaltă bucu
rie si satisfacție, de puternică
angajare patriotică de a munci
mai bine, la un ridicat nivel
calitativ, de a asigura infăotuirea neabătută a Programului parti
dului. a obiectivelor Congresului
al XIII-lea si Conferinței Națio
nale. a avut loc noul și importantul
dialog de lucru al conducătorului
partidului și statului cu comuniștii,
cu importante colective de muncă
din industria și agricultura județului
Mehedinți. Și el s-a constituit, pe
parcursul celor două zile, prin ma
nifestarea plenară a strinsei unități
în jurul —
“J------1partidului,
al secretariilui. său general. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, intr-o expresie a
voinței unice a partidului și poporu
lui de înflorire continuă a țării, de

înfăptuire a Programului partidului
de făurire a, societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și
înaintare a
României spre comunism.
Momentul culminant al vizitei l-a
constituit importanta cuvintare ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin —
dată publicității ieri in presă. încununind un nou și fertil dialog al
secretarului general al partidului cu
comuniștii, cu oamenii muncii din
acest milenar colț de țară, cuvintarea a înfățișat in mod grăitor ta
bloul marilor realizări obținute de
poporul român, sub conducerea în
cercatului său partid, cu deosebire
în anii de după Congresul al TX-lea.
între principalele idei șl orientări
subliniate și cu acest prilej de se
cretarul general al partidului
se
impune atenției necesitatea de a se
acționa cu întreaga răspundere, cu
spirit comunist, revoluționar, pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
pe acest, an și pe întregul cincinal,
condiție fundamentală a progresului
continuu al patriei noastre. în acest
sens. tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „Am ajuns. intr-adevăr,
la un nivel inalt de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.
Am realizat ridicarea puternică a ni
velului de trai material și spiritual
ăl poporului. Am construit între
prinderi industriale, unități agricole
de stat și cooperatiste ; am construit

locuințe, spitale, școli, centre de educație și cultură — toate contribu
ind la dezvoltarea multilaterală a
patriei, la creșterea gradului de ci
vilizație. materială și spirituală, a
poporului. Ia ridicarea generală a
națiunii noastre la un nivel tot mai
inalt de cultură, de civilizație și
bunăstare 1“
Aceste remarcabile rezultate in
construcția socialistă au fost posibi
le și datorită faptului, arăta se
cretarul general al partidului, că
după Congresul al IX-lea s-a pus
capăt cu hotărire unor concepții
vechi, dogmatice, conservatoare și
rigide, împrumutate din alte părți
— și care se dovediseră, practic, an
tinaționale — concepții care promo
vau existența unui „model unic" in
construirea socialismului. In toți
anii care.au trecut de la Congresul
al IX-lea — adevărată bornă isto
rică in deschiderea cursului spre
promovarea gindirii noi, revoluțio
nare — partidul nostru a demonstrat
și demonstrează nu numai că este
un partid unit, puternic, dar și un
partid cu o înaltă concepție revolu
ționară, care luptă cu hotărire îm
potriva a tot ceea ce este vechi și
perimat, pentru promovarea conti
nuă a noului,
pentru asigurarea
fermă a mersului înainte spre socie
tatea comunistă.
Secretarul general al partidului
sublinia cu legitimă justețe la
marea adunare populară din muni

cipiul Drobeta-Turnu Severin că
partidul nostru s-a dovedit a fi
..organizatorul și inițiatorul tu
turor
schimbărilor
revoluționare
din România" și de aceea el a fost
și este urmat cu deplină incredețe
de către întregul nostru popor.
Partid — popor, o singură voință —
iată cheia de boltă a marilor noastre
împliniri, iată temelia trainică de
pe care scrutăm cu incredere viito
rul. In acest sens a produs o mare
satisfacție in rindul zecilor de mii
de participant la marea adunare
populară, in rindul milioanelor de
oameni ai muncii din țara noastră
replica
dată
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu unor cercuri de
peste hotare care încearcă să mini
malizeze realitățile socialismului,
realizările țării noastre și dau „sfa
turi" de a se „alege" alte căi. cum
ar fi „privatizarea", in construcția
socialistă. Pentru România, a spus
secretarul general al partidului nos
tru, nu există decit un singur drum :
înainte, pe calea revoluționară a
partidului comunist, spre socialism
și comunism.
Pornind de țâ această realitate, a
existenței unui partid puternic, cu
o concepție revoluționară clară, care
s-a. dovedit strategul și arhitectul
marilor noastre înfăptuiri, trebuie
să desfășurăm — arăta secretarul
general al partidului — întreaga ac-
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Generate in toiul luptei împotriva
exploatării și asupririi capitaliste,
forța și vitalitatea revoluționare ale
.lașei muncitoare s-au constituit in
tr-un cuprinzător rezervor de fapte
și procese fundamentale ale istoriei
contemporane. Nimeni nu poate nega
astăzi, analizind retrospectiv, iden
titatea istorică a muncitorimii, a
clasei sociale care a produs cea mai
mare breșă .in evoluția societății
umane : aceea a sfărimării siste
mului de exploatare a omului de
către om și instituirii unui -curs is
toric obiectiv al libertății și demni
tății.
Afirmindu-și propriile sale inte
de conyerrese vitale pe un fond
‘
gență cu cele ale intregii societăți
și creind- un larg
front de alianță
cu caracter de
masă, clasa mun
citoare S-a dove
dit a fi cea mai
înaintatăforță so
cială a contem
poraneității, forța
legată de mijloa
cele de' producții?
avansate, concen
trată, și qrganizatâ. conștientă de
propria sa mi
siune:-- -călăuzită
de ideologia parti
dului ei. revolu
ționar. Iată de' ce,
a vorbi astăzi
despre diminua
rea sau dispariția rolului istoric al
clasei muncitoare — cum o fac unii
„renovatori" ai conceptelor cardinale
ale socialismului științific — consti
tuie un nonsens, o escamotare a în
seși legităților fundamentale ale noii
orinduiri. „Nu va dispărea rolul
clasei muncitoare, pentru că sintem,
și trebuie să fim, o societate a mun
cii egale, în care munca constituie
factorul hotăritor al intregii dezvol
tări
economico-sociale.
Desigur, •
munca pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei șj tehnicii in
toate domeniile !“ — a ținut să
sublinieze din nou secretarul ge
neral
al
partidului.
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, la Plenara
C.C. al P.C.R. din luna aprilie a.c.
Firește, in timp, evoluția istorică a
determinat multiple schimbări de
atribute și sensuri ale alcătuirii struc
turilor sociale in societățile contem
porane. Revoluția tehnico-ștlințifică,
traversată de ritmuri accelerate și
de acumulări spectaculoase, a redimensionat multe dintre însușirile
potențialului uman al procesului
istoric, inclusiv ale factorului mun
citoresc. Noi structuri organizatorice
au susținut, potrivit necesităților
obiective, mișcarea de masă pentru
satisfacerea intereselor existențiale
ale majorității. Ca rezultat obiectiv
.al dezvoltării procesului revoluțio
nar s-a constituit o experiență isto. rică .pe deplin nouă in globalitatea
sa. aceea a edificării .societății so
cialiste in mai multe țări ale lumii.
Din aspirație, socialismul a devenit
. o puternică realitate, istorică.
Toate acestea, și irțcă multe alte-

- principala forță socială
a progresului contemporan
zarea socio-umană a intereselor de
clasă. Rafinarea
formelor exploa
tării forței de muncă și asimilarea
unei aparențe a coparticipării egali
tare la funcționarea mecanismelor
economice și socio-politiee nu este
de natură să producă decit' efecte
de disimulare și codificare a opozifiilor radicale ■ de interese. Stratificările inerente ditllăuntrul claselor
și .categoriilor sociale sint de natu
ră să adincească polarizarea socie
tății capitaliste,
prăpastia dintre
categorii de statut social care, in
esență, se disting prin accesul sau
inaccesul la proprietate și deci la
controlul uman echitabil asupra po
sesiunii rezultatelor muncii.
Muncitorul din orinduirea capita
listă de azi nevoit să-și transforme
forța sa de muncă în aceeași marfă
care ii definea poziția și cu un se
col in, urmă, face aceasta in con
diții socio-istorice și tehnologice noi.
care insă nu pot ascunde realitatea
crudă a unei exploatări mai subtile
și cu variații de intensitate și arie
de realizare dintre cele mai com
plexe. - Mișcările sociale cu caracter
de clasă, care s-au extins și diver
sificat considerabil in ultimele de
cenii. atrăgind in sfera -lor de pro
ducere largi categorii socio-umane,
vin să susțină perenitatea spiritului
revoluționar, și totala inadecvate la
realitate a teoriilor care propovă
duiesc dispariția sau diminuarea
personalității istorice a clasei mun
citoare. a spiritului muncitoresc.
Apologetica și manipularea ideolo
gică, întreținute cu un abil simț al
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Invățămintul modern
în fața exigențelor
producției moderne

Se înscriu pe harta țârii noi orașe. Sintem martori si participant!
Ia întemeierea lor. Zilnic apar in presă, se difuzează la radio ți la tele
viziune telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, semnate, in numele sutelor și sutelor de mii de oameni ai mun
cii, de comitetele de partid și de consiliile populare ale noilor orașe, care
au căpătat, potrivit legii, statutul de oraș. Ginduri de profun
dă recunoștință către conducătorul statului pentru remarcabila operă de
dezvoltare și modernizare a tuturor satelor și orașelor țării, angajamente
ferme de a înfăptui exemplar politica partidului nostru comunist.
Noi orașe pe harta țârii. Practic, aproape in toate județele României
centrele urbane s-au înmulțit cu unul, două sau chiar trei orașe agro
industriale. Orașe care s-au născut, firesc, ca urmare a amplului și pro
fundului proces de repartizare judicioasă, armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, chemînd la înflorire multilaterală rapidă
toate zânele, multe dintre ele altădată rămase în urmă. Dezvoltarea pu
ternică a modernei noastre industrii, făurirea unei agriculturi de mare
randament, intensivă, științifică au făcut posibilă transformarea rădicală
atit a orașului, cit și a satului românesc, au conferit și conferă acestuia
din urmă, din ce in ce mai mult, atributele esențiale ale urbanului,
țtergînd treptat diferențele care le separau. Apariția noilor orașe in pei
sajul administrativ-teritorial al României contemporane constituie conse
cința benefică, dialectică a complexului proces de înălțare a țării pe noi
ți noi trepte de civilizație și progres, proces gindit ți declanșat cu
aproape un sfert de secol in urmă de cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, nioment de început al celei mat bogate epoci în împliniri socialiste
și comuniste, Epoca Nicolae Ceaușescu.
Incepînd cu acest număr al ziarului (PAGINA A III-A), ne propunem
să publicăm o suită de reportaje din cele mai tinere orașe ale țării, prezentînd fapte și realități concludente pentru actualul stadiu de dezvoltare
a României, expresie elocventă o forței noastre economice, creată prin
propriile noastre forțe, cu inteligența noastră științifică și tehnică, ani
mați de înflăcărat spirit vizionar revoluționar.

ÎN ZOOTEHNIE
Muncă bine organizată,
disciplină și răspundere
de neconceput munca fără asemenea
rigori stricte, fără răspundere, nrofesionalitate si pasiune pentru creș
terea animalelor.
Dacă la fermele de taurine anarținind întreprinderii de Sere „30 De
cembrie", unde în mod constant s-au
realizat in ultimii ani producții de
peste 5 500 litri de lapte, sau dacă
intr-o cooperativă agricolă de refe
rință in agricultura noastră, cea din
Salonta, in condițiile ultimilor doi
ani secetosi unitatea a reușit să-si
mențină gradul inalt de rentabilitate
mai ales pe seama beneficiilor obți
nute din vinzarea produselor ani
maliere, ori dacă la întreprin
derea Agricolă de Stat Laza, ju
dețul Vaslui, s-a reușit să se
ridice performantele productive ale
„Brunei de Maramureș" la cote ce
face competitivă această rasă
cu
cele mai valoroase rase de taurine
— toate acestea sint. fără îndoială,
rezultatul unei munci serioase, fă

„pieței ideilor" de către cercurile
reacționare, merg atit de departe in
malformarea realităților incit con
fecționează modele ale structurilor
sociale din care nu intimplător fac
să lipsească — fie total. fie prin
atenuare
accentuată — trăsăturile
de clasă ale muncitorimii contemDorane.
Pe de altă parte, socialismul ca
realitate istorică revoluționară a
deschis clasei muncitoare cea mai
. largă pistă de demonstrare a vitali
tății sale, obiective : de indată ce
s-a constituit ca atare, noua orin
duire a pus in prim-planul procese
lor Istorice vocația constructivă, re
generatoare a noii clase sociale care
altcîndvâ era conștientă doar po
tențial de propriile sale forțe.
Eliminarea fundamentelor
exploatării a generat
energii și
inițiative
revo• luționare de o
mare amplitudine și diversitate,
care au deschis
calea unei noi afirmări a identi
tății și misiunii
istorice a clasei
muncitoare. Sub
conducerea parti
dului său revoluționar, ea s-a
dovedit a fi nu
numai o clasă
care poate finaliza, prin acces
deplin la puterea politică și economică, propriile sale idealuri și
aspirații, ci și o clasă care este in
stare să polarizeze interesele tuturor
categoriilor de oameni ai muncii, să
creeze o nouă orinduire. a libertății
și demnității, cea mai avansată din
întreaga istorie a omenirii — socia
lismul și comunismul.
Toate acestea legitimează pe deplin, eu forța argumentației științifide clarvăzătoare, aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta
Plenară a Comitetului Central al
partidului, potrivit căreia „clasa
muncitoare reprezintă, și va repre
zenta și in viitor, principala forță
socială. Dezvoltarea științei și teh
nicii presupune, este adevărat, ridi
carea nivelului de cunoștințe, dar
nu diminuează rolul clasei munci
toare in dezvoltarea societății, ci.
dimpotrivă, duce la creșterea rolului
acesteia. Creșterea intelectualității
tehnice, a intelectualității in gene
ral, trebuie să fie înțeleasă in strîn
să legătură cu creșterea clasei mun
citoare. a ridicării nivelului general,
tehnic și științific al clasei munci
toare".
Experiența edificării noii societăți
in patria noastră — cu deosebire în
epoca de mărețe împliniri inaugurată de Congresul al IX-lea —
atestă că rolul istoric al clasei muncitoare nu numai că nu a involuat,
ci s-a accentuat, a căpătat in lumi.na Programului partidului noi atri
bute și dimensiuni, de o deosebită

CLASA MUNCITOARE

Orizonturile
luminoase ale celor
mai tinere orașe

Dintre sarcinile care stau în această perioadă in fata oamenilor
muncii din agricultură se detașea
ză cu pregnantă cele privind dezvol
tarea puternică a zootehnici, la ni
velul exigentelor actuale, al posibili
tăților si rezervelor de care dispune
această ramură cu un rol determi
nant în buna aprovizionare a popu
lației. Există numeroase exemple
care dovedesc, nu teoretic, ci prac
tic. că zootehnia poate deveni in fie
care unitate un sector al cărui ran
dament să asigure eficientă sporită,
să aducă unităților agricole venituri
mari si sigure. Acest lucru este însă
posibil numai in condițiile in care
conducerile unităților agricole, orga
nele si organizațiile de partid acțio
nează cu fermitate pentru întrona
rea unuj spirit de ordine si discipli
nă. pentru întărirea răspunderilor in
toate verigile de activitate. Pentru
că. referindu-ne la zootehnie, tre
buia arătat că in acest sector este

le. fac ca tabloul structurilor grupale ale societății contemporane să
aibă accente noi. să comporte mu
tații semnificative și să genereze
tendințe dependente de factori și
cauze care cu greu puteau fi antici
pate cu citeva decenii in urmă. Cu
toate acestea, sistemul global' al ra
porturilor sociale, analizat, in esen
ța sa. ni se dezvăluie ca un sistem
al conservării prin perenitate a tră
săturilor fundamentale, definitorii
ale' clasei muncitoare. Modul de
producție capitalist, cu toate opera
țiile ..ameliorative" la care este su
pus. în scopul de a-i asigura supra
viețuirea. nu a putut și nu poate să
elimine contradicțiile sale funciare,
ireconciliabile, in principal divi-

cută cu chibzuință gospodărească si.
mai ales, cu competentă de către oa
meni — ingriiitori de animale si
specialiști — care isi înțeleg meni
rea. care inteleg ne deplin răspun
derile ce le impune activitatea din
zootehnie. .
Nu există motive maiore care să
justifice rezultatele necorespunzătoa
re inregistrate intr-un șir de unități.
La o analiză atentă rezultă că de
fapt producțiile scăzute de lapte, car
ne sau lină, rezultatele economice in
ansamblu necorespunzătoare in une
le unități zootehnice sint. in ulti
mă instanță, consecința superficiali
tății cu care sint privite sarcinile
concrete oe revin lucrătorilor din
acest domeniu, ignorării rigorilor unei activități științifice, incepînd cu
organizarea muncii si conținuînd cu
respectarea tehnologiilor avansate,
asigurarea asistentei sanitar-veterinare. selecția cadrelor.
De fapt, ce concluzii practice se

pot desprinde din activitatea unită
ților noastre zootehnice crin prisma
răspunderii si a bunei organizări a
activității ?
Este vorba, in primul rînd.
de
înțelegerea faptului că zootehnia,
randamentul ei depind in mod ho
tăritor de nivelul producției de fu
raje. de calitatea nutrețurilor. Tre
buie arătat insă că, deși această re
lație elementară se află la puterea
de înțelegere a oricărui om care lu
crează in zootehnie, in practică, in
multe locuri situația se prezintă ab
solut necorespunzător. Iar răspun
derea pentru această stare de fapt
apasă pe umerii tuturor factorilor
implicați, incepînd cu cei aflati la
conducerile fermelor zootehnice si
unităților, conținuînd cu organele
agricole județene consiliile populare
comunale si iudetene. Si anul tre
cut. ca. de altfel, si in acest an. au
existat si există condiții excepțio
nale pentru producerea furatelor.
In pofida unor asemenea condiții fa
vorabile insă, au fost si in această
iarnă ferme si asociații zootehnice
care nu au reușit să asigure o fu
rajare normală a animalelor, adesea
acestea fiind obligate să recurgă la
cumpărarea unor nutrețuri de slabă
calitate. Se poate invoca, desigur,
faptul că în unele situații suprafața
destinată bazei furajere nu este di
mensionată la nivelul cerințelor sau
faptul că, mai ales în zonele de șes,
unitățile sint obligate să apeleze la
practica Păgubitoare de furajare per
manentă a animalelor la iesle, din
lipsă de izlazuri. Dar cele mai mari
neajunsuri tin de linsa de nerseve-

rentă si de spirit gospodăresc In âplicarea programelor speciale elabo
rate pentru organizarea unor baze
furajere in conformitate cu posibi
litățile existente. Deși. încă cu ’ mai
multi ani in urmă. conducerea
partidului a indicat ca in fiecare
unitate agricolă să se treacă la de
limitarea strictă a suprafeței desti
nate bazei furajere și care să fie
amplasată în iurul fermelor zooteh
nice spre a putea fi dată în gospo
dărirea îngrijitorilor de animale, o
asemenea cerință nu s-a realizat în
toate unitățile agricole, adesea recurgindu-se la fel si fel de improvi
zații păgubitoare.
Sursa principală pentru buna furaiare a bovinelor si ovinelor tre
buie să o constituie acum cele 4,4
milioane de hectare pășuni si finețe
naturale, care reprezintă aproape o
treime din suprafața agricolă a tă
rii. Experiența celor mai bune uni
tăți arată că organizarea pășunatului ne tarlale, resnectind cu stric
tețe. fără nici un fel de abateri,
normele tehnologice care stau la
baza năsunatului. este de natură să
mențină randamentul ridicat al pa
jiștii respective, să preintimpine
orice formă de intoxicare a ani
malelor. Există însă și nume
roase exempie de încălcare gra
vă
a
regulilor
științifice
de
pășunare, situații în care anima
lele sint lăsate să pășuneze de-a
valma, adesea fără nici un fel de
control din partea medicilor veteri
nari și inginerilor zootehniști. Aces-
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Examinind și aprobind Propuneri
le privind planul de școlarizare și
numărul de burse pentru anul șco
lar 1989—1990, la învățămîntul de
toate gradele, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., in ședința de
vineri, 5 mai a.c., a apreciat că pro
iectele planurilor de școlarizare la
invățămintul preșcolar, primar, gim
nazial, liceal, profesional, superior
și postuniversitar pentru anul școlar
1989—1990 au fost elaborate în con
formitate cu documentele programa
tice ale partidului și statului nostru.
Secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cerut
cu acest prilej să se acorde, in con
tinuare, o atenție deosebită integră
rii invățămintului cu cercetarea și
producția, perfecționării programelor
de invățămint in vederea legării mai
strinse a acestuia de îndeplinirea
sarcinilor economico-sociale, formă
rii de cadre cu o temeinică pregăti
re pentru toate sectoarele de activi
tate.
Intre evenimentele de Însemnăta
te majoră, înscrise la loc de frunte
in noua istorie a patriei, inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului,
integrarea invățămintului de toate
gradele cu cercetarea și producția se
infăfișează ca o strategie pe termen
lung, elaborată în domeniul pregăti
rii și perfecționării cadrelor, din ini
țiativa și sub îndrumarea secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, considerat cu
aleasă mîndrie și recunoștință de în
tregul popor drept ctitorul învățămintului românesc modern din epo
ca edificării socialismului și comu
nismului în patria noastră. Un re
marcabil salt calitativ s-a produs
astfel în viața și activitatea noilor
generații, a intregii țări, prin însuși
faptul că școala românească, unind
acum învățătura cu munca și
cu
creația, intr-un proces unitar și cu
impact catalizator asupra formării
personalității, iși extinde necontenit
aria de cuprindere, parcurge succe
sive etape de modernizare, de îmbo
gățire a bazei sale materiale, științi
fice și de perfecționare a metodolo
giei didactice. Producția materială
de orice natură are astfel asigurate
noile cadre de muncitori cu înaltă
calificare, tehnicieni, maiștri și spe
cialiști de toate gradele, pe măsura
exigențelor dezvoltării in ritm rapid
a economiei naționale, a celor mai
valoroase cuceriri ale cunoașterii
antrenate în noua revoluție științifi
că șl tehnică ; forțele științifice și
culturale ale întregii națiuni, reu
nite prin programe comune de in
tegrare, subsumate dezvoltării mul
tilaterale a patriei, contribuie ne
mijlocit, cu întreaga lor putere crea
toare, la modelarea chipului de miine al României și al fiilor săi.
Punerea în valoare; pe o bază mo
dernă, a marilor resurse de conlu
crare ale școlii de toate gradele cu
unitățile de cercetare și de produc
ție se definește astfel drept o com
ponentă fundamentală a procesului
revoluționar din țara noastră, des
fășurat sub conducerea clarvăzătoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, și

beneficiind de conducerea și Îndru
marea directă, de înaltă competență
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, președintele
Consiliului Național al Științei și învățămintului, a cunoscut un perma
nent proces de perfecționare și mo
dernizare.
„în întreaga noastră țară învățămintul a cunoscut, in anii construc
ției socialiste, o dezvoltare foarte
puternică — a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ros
tită cu prilejul deschiderii actualului
an de invățămint. Aproape 25 Ia sută
din populația României urmează o
formă de invățămint. Am generali
zat invățămintul de 10 ani, iar circa
80 la sută din tineri urmează treap
ta a doua de liceu, urmind ca, din
1990, să se generalizeze invățămin
tul de 12 ani. Invățămintul nostru
superior asigură pregătirea cadrelor
pentru toate sectoarele de activitate
economico-socială". Semnificația acestor aprecieri sporește cind știm
că in ultimele două decenii popu
lația activă a țării a primit circa 2.7
milioane absolvenți de liceu și peste
620 000 specialiști cu studii supe
rioare.
în spiritul principiilor, sarcini
lor și îndemnurilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în repe
tate rinduri privind răspunderile și
misiunea
invățămintului
româ
nesc de toate gradele, Congresul al
XIII-lea al partidului a fundamen
tat ideea că în etapa actuală a dez
voltării intensive a patriei — etapa
modernizării și perfecționării, a unei
noi calități instituite în toate sec
toarele de activitate — rolul social
al școlii crește tot mai mult, pe mă
sură ce însușirea creatoare a celor
mai înalte cuceriri ale geniului uinan, înfăptuirea uriașei revoluții
științifico-tehnice contemporane, a
noii revoluții agrare concretizează
linii de forță ale construcției socia
lismului și comunismului in Româ
nia. Conlucrarea tot mai strînsă din
tre invățămint, cercetare și producție
este chemată acum ca, în chiar pro
cesul modelării conștiinței patriotice,
revoluționare a tinerelor generații,
al educării lor in cultul muncii, al
pregătirii lor profesionale temeinice,
să înscrie o tot mai înaltă contri
buție creatoare la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, la creșterea gra
dului de civilizație socialistă al în
tregului nostru popor. Drept ur
mare, instituțiile de invățămint, cu
deosebire cele ale invățămintului su
perior — unde forțele de cercetare
pot acționa pentru afirmarea in
practică a celor mai înalte cuceriri
științifice, realizate p>e plan mondial
— iși organizează activitatea pe baze
de colective mixte, interdisciplinare,
alcătuite din cadre didactice, spe
cialiști din producție, cercetători,
studenți, abordînd și soluționînd teme
majore, de înaltă semnificație eco
nomico-socială și culturală înscrise
în planurile de dezvoltare multilate
rală a țării. Așa se face că rezulta
tele cercetării științifice universita
re sint, an de an, mai bogate și răs-
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iNFĂmiREA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE
cerință esențială a întregii activități productive
Pentru o unitate economică de mărimea si importanta întreprinderii
„Vulcan" din Capitală, cu o tradiție muncitorească de peste opt decenii,
modernizarea producției reprezintă condiția însăsi a progresului. Si
aceasta pentru faptul că în fabricația de utilai petrolier sau energetic, ce
constituie profilul de bază al întreprinderii, se folosesc în prezent tehno
logii de virf. de mare complexitate. Iată de ce. aici, la ..Vulcan", per
fectionarea organizării producției si modernizarea tehnologică au fost
privite. încă de la începutul declanșării în întreaga tară a acestei acțiuni,
nu ca activități conjuncturale. trecătoare, ci ca preocupări prioritare pen
tru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.

După trei ani un bilanț
semnificativ
Așadar, concret, care sint roadele
celor trei ani de eforturi depuse pe
linia perfecționării organizării mun
cii si modernizării proceselor de
producție ? Edificatoare in acest sens
este, credem, analiza comparativa a
citorva indicatori de pian cantitativi
si calitativi, luînd ca punct de por
nire rezultatele anului 1985. premer
gător celui de inceput al acțiunii de
modernizare. Așadar, bilanțul anu
lui 1988 se prezintă astfel : prin apli
carea unui mare număr de măsuri cu
prinse in programele de organizaremodernizare. se inregistrează o creș
tere cu 48 la sută a productiei-marfă ; producția fizică este superioară
cu 63 la sută în cazul fabricației de
utilaj energetic, cu 55 Ia sută la pro
ducția de utilaj pentru foraj-extractii și 36 la sută in cazul fabricației
de pompe speciale. Și toate acestea
au fost realizate în condițiile în care
productivitatea muncii a crescut cu
peste 38 Ia sută, iar cheltuielile to
tale Ia 1 000 Iei productie-marfă s-au
redus cu peste 12 la sută. In fine, ar
mai fi de adăugat că întreprinderea
a înregistrat in acești trei ani o creș
tere a volumului exportului de peste
47 la sută.

O strategie
clar conturată
Sînt. fără îndoială, rezultate care
dau dimensiunea spiritului de iniția
tivă, a efortului propriu făcut de
colectivul întreprinderii în acțiunea
de modernizare. Este. în primul rind.
demonstrația înțelegerii exacte a ne
cesității acestei acțiuni. „Dacă în
treprinderea noastră, ne spune to
varășul Nicolae Alexandru, președin
tele consiliului oamenilor muncii,
dispune de o dotare modernă, ceea
ce ii permite să aplice tehnologiile
de vîrf, aceasta se datorează efor
tului propriu al oamenilor mun
cii din uzină, politicii înțelep
te a partidului. Secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a efectuat zece
vizite de lucru in unitatea noastră, a
urmărit si analizat la fata locului
modul cum întreprinderea participă
la înfăptuirea unor prograrhe priori
tare de dezvoltare a economiei na
ționale. în ce privește acțiunea de
modernizare. în anul 1986 am întocmit
in mai puțin de trei luni un program-cadru. ne șapte capitole, a
cărui înfăptuire a fost eșalonată pînă
in anul 1990. Totul a fost planificat,
programat. Am elaborat si variante,
si e bine că am procedat asa. deoa
rece în trei ani. în ritmul alert al
progreselor făcute de tehnica si
stlinta moderne, multe s-au schim
bat ; ceea ce era nou în 1986 avea să
devină „clasic" ceva mai tîrziu. încă
din acea perioadă, două probleme
s-au conturat foarte precis : a) pro
gramul de organizare si modernizare
a producției trebuie să cuprindă în
treaga intreprindere. de la intrarea
si depozitarea materiilor prime pînă
la expedierea produselor : b) forțele
ne care trebuie să ne bazăm in prin
cipal trebuie să fie cele din unitatea
noastră — în întreprindere existând
peste 300 de cadre tehnice cu pregă-

tire superioară si circa 400 subingineri si maiștri. Așadar, un notential
tehnic puternic, care a fost întărit si
sprijinit activ de specialiști din in
stitute de cercetare si proiectare,
precum și de cadre didactice de la
catedrele de snec'alitate ale Institu
tului Politehnic din București. Apoi,
o deosebită atentie am acordat În
făptuirii proeramului elaborat. Ast
fel. în analize săptămînale se exami
nează stadiul traducerii in viată, in
intervalul amintit, a măsurilor sta
bilite. Am imprimat acestor analize
un stil riguros, care să e’imine vor
băria si iustificările. Totodată, o
dată pe lună, biroul comitetului de
partid analizează activitatea desfășu
rată în fiecare secție pentru apli
carea măsurilor prevăzute. Despre
stadiul realizărilor raportează atit

se prevede, in continuare, introdu
cerea celulelor sl liniilor flexibile
pentru fabricarea unor componente
ale utilajului petrolier si o linie ro
botizată pentru prelucrat axele uni
tăților de pompai. ..Aceasta a impus
si o nouă regindire a organizării li
niilor de fabricat reductoare pentru
utilai petrolier, inclusiv a controlului
de calitate — ține să precizeze tova
rășul Alexandru Bogdan, inginerul-sef cu pregătirea fabricației.
Consecința acestei organizări : la
linia de danturat, de pildă, o echipă
de numai 5 oameni deservește astăzi
nu mai puțin de 24 de mașini, ai
căror indici de utilizare se apropie de
sută la sută".

la cazane, fapt ce va determina O
creștere a producției cu circa 25 Ia
sută față de anul 1988 și cu 63 la
sută in comparație cu anul 1985.
Așadar, in numai trei ani, au fost
concentrate aici procedee tehnice și
tehnologice dintre cele mai moder
ne, soluții organizatorice cu certă
eficiență economică, situind din
acest punct de vedere întreprinderea
„Vulcan" printre cele mai moderne
unități ale țării și conferindu-i, tot
odată, prin rigorile de calitate și
precizie ce le Îndeplinesc produsele
sale, statutul de furnizor de echipa
mente pentru energetica nucleară,
atribut cu care puține unități in
dustriale se pot lăuda.

Tehnologii
avansate, nroduse
cu nerfnrmante
sunerioare

Și totuși, mai sînt
destule probleme
de soluționat

Acțiunea de modernizare n-a fost
privită insă ca un scop în sine, cl in

LA ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" DIN BUCUREȘTI
permanentă legătură cu efectele pe
care le-au avut măsurile preconizate
pe planul ridicării nivelului tehnic si
calitativ al produselor, cu creșterea
eficientei economice. Astfel, un mare
număr din măsurile de modernizare
a producției, care au determinat anul
trecut importante economii de metal
si energie electrică, vizează perfec
Aceasta a fost, în linii mari, stra
ționarea tehnologiilor de lucru sau
tegia adoptată la întreprinderea
reproiectarea constructivă a produ
„Vulcan" pentru înfăptuirea progra
selor. Dintr-o lungă listă de reali
melor de organizare si modernizare.
zări prezentate de inginerul GheorCă ea a fost corectă si judicios
ghe Diaconu, șeful serviciului orga
aleasă o dovedesc rezultatele obținu
nizarea muncii, ne-a atras atentia o
te. concretizate prin importante
serie întreagă de îmbunătățiri aduse
creșteri ale productivității muncii, ri
cazanului de 425 tone abur pe oră.
dicarea continuă a calității produse
Acest tip de cazan formează obiec
lor. reducerea substanțială a consu
tul unei adevărate serii de fabricație
murilor materiale si energetice. De
— într-o întreprindere specializată în
altfel, in toată această perioadă în
nroduse-unicat — si deci cu atît mai
treprinderea si-a realizat si chiar
mult efectele economice se amplifi
depășit, an de an, planul de pro
că : 800 tone metal economisit, în
ducție.
condițiile menținerii și chiar spori
în cadrul acțiunii de modernizare,
rii parametrilor funcționali. Șt încă
un obiectiv de maximă importantă
un element deosebit de semnifica
l-au constituit sectoarele calde ale
tiv : dacă la început pentru con
întreprinderii, rămase in urmă din
strucția acestui cazan erau necesare
punct de vedere tehnic si tehnolo
în medie 24 de luni, astăzi el se egic fată de secțiile prelucrătoare.
xecută in numai 10 luni.
Acesta a si fost motivul pentru care
De altfel, secțiile de fabricat uti
aici au fost concentrate importante
laj energetic se numără printre cele
forte în vederea modernizării. După
care au beneficiat cel mai mult de
trei ani, rezultatele sînt spectaculoa
afluxul noilor tehnologii, de tehnică
se. Turnătoria de fontă de la „Vul
de vîrf și noutăți de „ultimă oră"
can" poate fi considerată un model
în procesul de modelare a metalului.
pentru turnătoriile de acest fel din . Circa două treimi din totalul table
tară. Există aici cea,mat bună țxlor prelucrate sînt croitei cu ajutoperiență în privința tui
_____ _______
—
iritării
in forme
rul calculatorului electronic,
electri
rul
iar de
;uță din ne
vidate. Circa 30—40 la sqtă
bitarea se execută cu mașini specia
oririderii
cesarul de piese al întreprinderii
lizate cu câmandă-progr’am. Straur;
Iura
toarnă prin acest procedeu, existînd
automată, în mediu de bioxid de
pentru aceasta două linii de turna
carbon, de argon ori sub strat de
re. dintre care una complet mecani
flux, are o pondere de 64 la sută
zată. Urmarea : cresterea productivit_
din totalul operațiilor de sudură.
tătii muncii cu 70 la sută, reducerea
urmînd ca în acest an să ajungă la
consumului de gaz metan cu 90 la
75 la sută. Prin efort propriu a fost
sută si cu 70 la sută a celui de enerconcepută și realizată aici o mașină
gie electrică, diminuarea cu 80 la sută
de sudat țevi îndoite, fapt care a
a necesarului de amestec de forma
re etc. Iar acțiunea de mo
permis creșterea cu 30 la sută a gra
dernizare continuă. în curînd va in
dului de asamblare in uzină a tron
tra în funcțiune o instalație de tursoanelor de conducte și cu 60 la sută
nare centrifugală si una de turnare
în cazul circuitelor aferente centra
sub presiune. Scopul urmărit — creșlelor termoelectrice. Controlul și ve
terea preciziei de execuție a semifarificarea cordoanelor de sudură cu
bricatelor si reducerea adaosurilor de
ajutorul razelor X și gama au deve
prelucrare.
O dată cu modernizarea sectoarelor
nit la „Vulcan" activități curente. In
calde, un semnificativ proces de în
fine, ca să mai dăm un singur enoire au cunoscut si secțiile prelu
xemplu. începînd cu acest an va in
crătoare ale întreprinderii. Vechile
tra in funcțiune o linie complet me
mașini de prelucrări mecanice uni
canizată pentru fabricarea serpenti
versale au fost înlocuite cu ma
nelor ce intră In construcția econoșini specializate, mașini agregat si
mizoarelor și supraincălzitoarelor de
cu comandă numerică. în program
setul secției, cit si secretarul biroului
organizației de bază".

In primul rînd sectoarele calde

Nu trebuie înțeles însă că la
„Vulcan" procesul de modernizare este practic încheiat, că nu
ar mai fi nimic de făcut, Din
discuțiile avute cu o serie de
muncitori și specialiști din intreprindere rezultă că mai sînt multe
probleme nesoluționate, iar altele
așteaptă răspunsul unor noi studii,
unor noi variante tehnice, tehnolo
gice sau organizatorice. Ne referim,
bunăoară, la problemele legate de
transportul și manipularea materia
lelor în vrac, transportul semifabri
catelor între cele trei unități ale
întreprinderii, modernizarea turnă
toriei de oțel — problemă oe devine
din ce în ce mai stringentă — și
chiar a unor operații de la turnăto
ria de fontă, volumul mare de mun
că necesar încă la montajul unor utilaje grele — mori, ventilatoare și
preincălzitoare —, absența micilor
mecanizări resimțindu-se din plin în
acest sector, și nu numai aici. La
fel, nerezolvate în mod corespunză
tor sînt problemele legate de perfec
ționarea și pregătirea forței
de
muncă. Toate aceste aspecte, și mul
te altele care aparent par mai puțin
importante, dar însumate duc la frinarea mecanismului de funcționare
optimă și la cei mai înalți parame
tri ai uzinei, trebuie să stea perma
nent în atenția colectivului de oa
meni ai muncii de la „Vulcan", a
consiliului oamenilor muncii și or
ganizației de partid.
„Sintem cît se poate de conștient!
de neajunsurile și neimplinirile cu
care ne mai confruntăm încă, ne
precizează secretarul comitetului de
partid al uzinei. Cu prilejul recentei
vizite de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în întreprinderea
noastră, toate aceste aspecte au fost
analizate temeinic. Apreciind rezul
tatele bune obținute in procesul de
organizare și modernizare a între
prinderii, secretarul general al parti
dului a cerut să se acționeze în con
tinuare pentru utilizarea superioară
a potențialului tehnic și uman al
întreprinderii, astfel încît, pe baza
folosirii celor mai moderne și eficiente tehnologii, să se asigure sporirea substanțială a volumului producției. De altfel, !n acest an sarcinile noastre de producție sînt mult
mai mari decît anul trecut. Ne-am
angajat in fața secretarului general
al partidului să sporim producția cu
peste 260 milioane de lei și pot spu
ne că pînă la ora actuală uzina și-a
realizat planul la majorarea indicatorllor calitativi si cantitativi. în
fine, aș dori să adaug că în acest
an vom fpce tot ce depinde de noi
ca toate comenzile, atît pentru be
neficiarii interni, cît și partenerii
externi, să fie onorate exemplar".

Vlalcu RADU
Gheorqhe IONITA

Amplă mobilizare de forțe pentru

executarea în cele mai bune
condiții a lucrărilor agricole!
TULCEA: La prășit,

BACĂU: Repararea combinelor

participare

trebuie grabnic încheiată

mai activă
Și pentru lucrătorii ogoarelor din
județul Tulcea. efectuarea prașilelor
mecanice si manuale constituie, in
aceasta perioadă, o preocupare ma
joră în acțiunea desfășurată in ve
derea realizării de recolte mari in
1989. Tinind seama de dezvoltarea
rapidă a culturilor, comandamen
tul județean pentru agricultură
a luat măsuri pentru mobiliza
rea la aceste lucrări a mijloace
lor mecanioe, precum și a majori
tății locuitorilor din satele județului.
Asa se face că prima prasilă me
canică la floarea-soarelui a fost
executată pe 13 886 hectare din cele
17 792 hectare cultivate. unitățile
agricole din consiliile agroindustriale
Casimcea. Ceamurlia de Jos. Cerna
si Greci încheind această lucrare. Se
acționează intens si la efectuarea
primei prasile manuale, care a fost
executată pe mai bine de jumătate
din suprafața planificată. Prin buna
organizare a muncii. întreprinderile
agricole de stat și cooperativele agri
cole din consiliile agroindustriale
Greci si Cerna au încheiat această
lucrare, iar cele din Casimcea se
apropie de sfirsit. La porumb, pri
ma prasilă a fost făcută oe circa
42 250 hectare din cele 82 966 hectare
cultivate, un ritm bun de lucru inregistrîndu-se în unitățile din consi
liile agroindustriale Greci si Somova
— peste 75 la sută. A întirziat însă
prăsitul manual la porumb — lu
crarea efectuindu-se doar pe 15 693
hectare. Cu toate că plantele au ră
sărit si cresc viguroase. în unele uni
tăți agricole, cum sînt cele din
Consiliul Agroindustrial Horia, această lucrare nu a început. Umidi
tatea crescută din sol determină si
creșterea rapidă a buruienilor, ceea
ce impune ca lucrările de întreținere
a culturilor să fie mult intensificate.
Date fiind suprafețele mari ce
solicită un volum sporit de forță de
muncă la întreținerea culturilor, la
începutul acestei săptămîni, la nive
lul fiecărei localități au fost stabili
te măsuri concrete pentru mobiliza
rea la prășit a tuturor locuitorilor
de la sate apți de muncă. Se are
în vedere ca toți cei care au angajat
culturile prășițoare în acord globa’
să încheie neîfftfrihat prima prdăilă
în curbul unui raid efectuat în ju
deț arh constatat eR. peste tot unde
organizațiile de partid si consiliile
de conducere din unitățile agricole
se ocupă cu răspundere de organi
zarea muncii rezultatele sint bune.
O experiență bună în această privin
ță oferă Consiliul Agroindustrial
Isaccea. unde toti locuitorii satelor
participă la prășit. Comitetul orășe
nesc de partid, consiliul popular, bi
roul de coordonare a consiliului agro
industrial au repartizat ne unităti
economice suprafețele ce urmează a
fi prăsite, specialiștii unităților agri
cole supraveghind calitatea lucrări
lor. Și în unitățile agricole din Con
siliul Agroindustrial Ceamurlia, in
timpul liber, alături de cooperatori,
participă la efectuarea prașilelor toți
lucrătorii celorlalte unităti de pe
raza localităților.
Sint măsuri care pot șl trebuie
să fie generalizate si in unitățile din
consiliile agroindustriale in care intretinerea culturi’or este rămasă in
urmă. (Adrian Vasile).

ENERGIA NECONVENțlONALĂ - LARG GT1UZATĂ, DEPLIN VALORIFICATA!
Printre direcțiile principale ale dezvoltării economico-sociale actuale și în perspectivă se situează lărguea puternică a bazei proprii de materii prime și
materiale și. mai cu seamă, asigurarea in întregime
a energiei necesare desfășurării în bune condiții a
producției și consumului general. Preocupările extrem
de diverse din sfera valorificării energiilor neconven
ționale reflectă interesul cu care este privită această
problemă, în contextul sarcinilor trasate de condu
cerea partidului, personal de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in domeniul energetic.
Energiile neconvenționale — solară, geotermală,
energia vintului, biogazul, alături de noile și multi
plele tehnici și tehnologii de recuperare, recirculare
și refolosire a energiilor secundare, reziduale, de po
tențial scăzut — sînt surse demne de luat în consi
derație, fiind apte să aibă un aport sporit la îmbo
gățirea și diversificarea bazei de resurse energetice
a țării.

Ce se întreprinde pentru promovarea largă a ener
giilor neconvenționale ? Cum se acționează în profil
teritorial pentru transpunerea in viață a sarcinilor
stabilite de conducerea partidului ? Locul investiga
ției făcute pe această temă este județul Iași, unde in
septembrie 1985 tovarășul Nicolae Ceaușescu a efec
tuat o vizită de lucru. Cu acest prilej, secretarului
general al partidului i-au fost înfățișate rezultatele
obținute in domeniul utiljzării surselor neconvenționale de energie. S-a evidențiat, atunci, că, pe seama
folosirii energiei solare și a vîntului, a biogazului, a
unor instalații de recuperare a energiei termice re
zultate din gazele de ardere, în județul Iași au fost
economisite, în perioada 1981—1985, aproape 54 mii
tone de combustibil convențional. Apreciind expe
riența dobîndită, secretarul general al partidului a re
comandat preluarea și extinderea acestei bune expe
riențe.

Multe rezultate bune, dar de ce
inconsecvență în generalizarea lor?
\

*

CONCLUZIILE UNUI SONDAJ EFECTUAT ÎN JUDEJUL IAȘI
Au trecut peste trei ani șl jumăta
te de la acest moment de referință
din viața județului Iași. Care sînt
rezultatele obținute ? Cum acționea
ză consiliile populare, alte foruri lo
cale in promovarea noilor tehnolo
gii energetice ? Ce probleme trebuie
grabnic soluționate ? Sint aspecte pe
care le-am abordat in cadrul con
vorbirii avute cu tovarășa inginer
Georgeta Găină, vicepreședinte al
Comitetului Executiv al Consiliului
Popular Județean Iași, care ne-a
spus :
— Acțiunile întreprinse in acest
cincinal țin seama de indicațiile for
mulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul vizitei făcute în 1985 in
județul nostru. Punctul de pornire
in cadrul programului județean de
valorificare a potențialului energetic
l-a constituit inventarierea resurse
lor neconvenționale. A rezultat că
avem largi posibilități în domeniul

utilizării energiei sclare și a bioga
zului.
— Ce s-a întreprins pentru valo
rificarea lor ? Care considerați că
sint cele mai bune experiențe în
registrate in acest domeniu ?
— La energia solară capacitatea
instalată este de circa 1 000 tone
combustibil convențional pe an, din
care peste 400 tcc/an se regăsesc la
unități subordonate consiliului popu
lar județean. Planul pe anul trecut a
fost realizat integral, iar în prezent
toate instalațiile au fost revizuite și
puse în funcțiune. Această formă de
energie, care este abundentă în lu
nile de vară, este limitată din punct
de vedere al eficienței economice în
municipiul Iași deoarece în aceeași
perioadă avem disponibil de apă
caldă de la centrala electrică și de
termoficare a orașului. Instalarea de
panouri solare se va realiza in prin
cipal în alte localități urbane și ru. rale din județ. în acest an, la 30 de

unități sociale — spitale, case de co
pii, internate școlare, dispensare ur
bane și rurale — se vor monta capta
tori solari
Instalațiile de biogaz însumea
ză in prezent capacități echiva
lente cu aproape 4 000 tcc/an. Dispo
nibilul de materie primă pentru
producția de biogaz este în stațiile
de epurare și zootehnie. O experien
ță deosebită avem la stația de epu
rare Iași, unde biogazul captat la aceste instalații este utilizat în sco
pul preparării apei calde pentru car
tierul Dancu, stația de preparare a
mixturilor asfaltice și alte obiective
din zonă. în acest an vom pune în
funcțiune importante capacități la
stația de epurare Iași, LS.C.I.P. Tomești — ferma Războieni, A.E.I.C.I.P.
Belcești ș.a. Biogazul produs va fi
utilizat pentru consumul propriu
tehnologic, prepararea apel calde
menajere, prepararea hranei, încăl
zirea serelor și spațiilor tehnologice.

Cît privește utilizarea energiei vin
tului, menționez că avem 14 instala
ții în faza de experimentare, dar re
zultatele obținute pină în prezent
nu sînt corespunzătoare.
— în această amplă acțiune, un rol
important revine consiliului popular
județean. Ce se întreprinde concret
pentru ca energiile neconvenționale
să fie larg utilizate ?
— Prin grija secției de arhitec
tură, sistematizare, tehnic-lnvestițli
(S.A.S.T.I.), din- cadrul consiliului
popular județean, am difuzat in pro
fil teritorial documentații pentru
biogaz, care sînt puse la dispoziția
unităților și gospodăriilor populației.
La Institutul de Cercetări și Proiec
tări (ICPROM) Iași, subordonat con
siliului popular județean, se execută
proiecte pe bază de comandă pen
tru instalații solare, de vînt și de
biogaz. Iar la întreprinderea de Re
țele Electrioe Iași se asigură pentru
unitățile socialiste și consiliile popu
lare proiectarea microhidrocentralelor și centralelor de mică putere. Cu
sprijinul Trustului de Antrepriză
Generală și Construcții-Montaj —
Antrepriza 5 Instalații, s-a realizat
și se pun la dispoziția unităților și
gospodăriilor populației, pe bază de
comandă, instalații de biogaz com
plete de 10 mc și panouri solare ti
pizate de 2, 4 și 8 metri pătrați. In
același timp, se asigură și montajul
acestor echipamente. Aș dori să
menționez că 28 de consilii populare
și-au realizat instalații pentru cap
tarea energiilor neconvenționale.
Printre comunele cu rezultate bune
se află : Lețcani, Podu Iloaiei. Bălțați, Ruginoasa, Comarna, Mironeasa ș.a. Cu sprijinul consiliilor popu
lare comunale s-au realizat 16 in
stalații de biogaz, vînt și solare în
gospodăriile populației.
— Destul de puține dacă avem In
vedere că în județ sînt 75 de comu
ne și zeci de mii de gospodării.
— Nu peste tot consiliile populare
au dovedit preocuparea neoesară
pentru a stimula inițiativele unități
lor economice, de servicii, ale coo
perației și ale cetățenilor, cît și pen
tru generalizarea experienței bune.
Faptul că nu s-a acordat un sprijin
nemijlocit inițiativelor locale a de
terminat ca într-o măsură destul de
redusă să se extindă utilizarea resur

selor energetice neconvenționale și,
îndeosebi, a biogazului. La Antrepri
za 5 Instalații-Iași a fost confecțio
nat un cofraj metalic pentru reali
zarea la un preț de cost mai redus
a instalației de biogaz. Sperăm că
prin măsurile luate, cît și printr-o
insistență mai mare din partea noas
tră să creștem substanțial numărul
acestor instalații, cu efecte benefice
atit pentru județ, cît și pentru gos
podăriile populației.
— De ce întîrzie aplicarea unor
soluții și care sînt cauzele ce influ
ențează extinderea utilizării surselor
energetice neconvenționale ?
— Cercetarea, experimentarea și
mal ales exploatarea instalațiilor de
valorificare a surselor neconvențio
nale implică spirit gospodăresc și,
efectiv, acolo unde sînt buni gospo
dari se obțin rezultate bune. întregul
aparat și mecanism economic este
profilat pe sistemul industrial spe
cializat, caracteristic etapei pe care
o parcurgem. Energiile neconvențio
nale fac parte mai mult din patri
moniul unei perioade care urmează,
iar adaptarea mecanismului econo
mic Ia complexitatea problemelor pe
care le incumbă din punct de vede
re economic, instituțional introdu
cerea acestor noi energii este o_acțiune de mare complexitate. Fără
îndoială că aceste greutăți sînt
reale, dar nu justifică inerția
exagerată a unor unități și chiar
a forurilor care le coordonează. De pildă, Ministerul Agriculturii.
precum și Ministeiul Industriei • Ali
mentare acționează insuficient pen
tru promovarea instalațiilor de valo
rificare a surselor neconvenționale.
Trece o perioadă extrem de mare de
la faza de studiu pină la finalizarea
obiectivului avut in vedere. De
aceea propun ca, pe baza unor in
dicatori de eficiență economică, sta
biliți de organele centrale, consiliile
populare să-și poată nominaliza obiective pentru valorificarea surselor
neconvenționale. Astfel se va reduce
timpul de pregătire a acestor inves
tiții, implicit durata de execuție.
La alte probleme referitoare la fo
losirea resurselor energetice neconventionale in județul lași ne vom re
feri intr-un viitor articol.

Ion LAZAR

Agricultorii din județul Bacău se
pregătesc intens pentru campania de
recoltare a cerealelor păioase. în
acest sens, principala preocupare o
constituie finalizarea lucrărilor de
reparare a celor aproape 1 000 de
combine, efectuarea probelor funcțio
nale si receptionarea tuturor utilajelor
ce vor fi folosite la strîngerea recol
tei de orz si grîu. Pină la această
dată au fost revizuite si reparate
peste 90 la sută din numărul combi
nelor și preselor pentru balotat paie.
La stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii
Hemeiuși. Gheorghe
Gheorghiu-Dej.
Helegiu.
Traian,
Filipești. reparațiile sînt încheiate.
„In toate unitățile noastre — spu
nea tovârăsul Petru Rusu. inginer
principal cu probleme de reparații
la Trustul S.M.A. — activitatea
a fost organizată în baza ex
perienței dobîndite în anii trecuți,
pe posturi de lucru specializate, fapt
ce a dat posibilitatea executării unui
control tehnic de calitate permanent.
La realizarea unui ritm intens de
reparații au contribuit, alături de
personalul muncitor specializat si
permanent pentru acest gen de lu
crări. combinerii care au participat
efectiv la reparații si la montarea
ansamblelor și subansamblelor, la
efectuarea probelor si la recepția ne
faze si cea finală a combinelor.
Acest mod de organizare a activității
a dus la creșterea răspunderii meca
nicilor, mecanizatorilor și specialiști
lor față de calitatea reparațiilor".
Amplificând o altă preocupare de
bază. Trustul S.M.A. și unitățile de
mecanizare din județ au asigurat în
.........
acest an ....
activitatea
de reparații cu
un volum sporit de piese de schimb,
subansamble si chiar agregate recu
perate si recondiționate în atelierele
proprii, procentul acestora reprezentind intre 60 și 70 la sută din to
talul pieselor înlocuite. O experien
ță demnă de evidențiat am găsit la
S.M.A. Traian, una dintre cele mai
mari unităti din județ. Aici, echipe
speciale conduse de maiștrii cei mai
buni, ca Dumitru Antochi sl Gheorghe Luncanu. au recondiționat in
ateliere mecanice specializate tot
felul de piese si subansamble cu care
au fost puse în stare de funcționare
90 de combine. în legătură cu aceas
ta., ing. Ion Cirneală. directorul uni
tății, ne spunea că procentul de PiȘ-,
se recondiționate si refoloșite , a.
crescut simțitor in acest an, iar va
loarea acestora depășește o jumătate
de milion lei.

Sint, firește, rezultate bune, care
dau garanția începerii la timp si des
fășurării in bune condiții a campa
niei de recoltare. Nu-i mai puțin
adevărat însă că. în unele locuri, se
constată si deficiente in ce privește
ritmul de desfășurare a reparațiilor
și calitatea acestora. Astfel, la S.M.A.
Izvorul Berheciului. bunăoară, mai
sint de reparat la această dată 12
combine si 20 de prese de balotat
paie, iar la S.M.A. Parincea. procen
tul de reparare a combinelor abia a
ajuns la 75 la sută. Un număr însem
nat de combine mai sint de reparat
si la stațiunile Răcăciuni si Podu
Turcului. Cauzele acestor rămineri în
urmă se datorează atit unor deficien
te interne in organizarea muncii, cit
si neasigurării unor piese de schimb
si subansamble. La Izvorul Berhe
ciului sl la Parincea consiliile oame
nilor muncii n-au urmărit sistematic
aplicarea propriilor măSuri tehnicoorganlzatorice. precum si indicațiile
comandamentului agricol județean
privind începerea si efectuarea re
parațiilor. Mai exact spus, s-a lu
crat ne apucate, fiecare cind a pu
tut si cind a vrut, fără un control
permanent si eficient. „Nu avem
piese de schimb pentru că baza de
aprovizionare nu le-a asigurat" —
motivează conducerile unităților res
pective. Este adevărat că se simte
lipsa unor seturi motor pentru com
bine. curele de transmisie, acumula
tori. cutite pentru aparatele de tăiat
si alte piese pe care furnizorii res
pectivi nu le-au asigurat la terme
nele stabilite. Inginerul Vasile Șendrea. directorul bazei de aprovizio
nare tehnico-materială pentru agri
cultură, ne spunea că au fost trimiși
delegați la toti furnizorii restantieri
— întreprinderea ..Semănătoarea",
I.M.A. Năvodari. I.M.U. Medgidia,
etc. — si speră ca în scurtă vreme
să sosească si piesele de schimb ne
cesare. Numai că timpul nu așteaptă
si data începerii recoltării se apro
pie cu pași repezi. De aceea înche
ierea reparațiilor la combine, la
presele de balotat oaie si celelalte
utilaje ce vor fi folosite in campa
nia de recoltare a cerealelor se im
pune a fi urgentată. La aceasta pot
contribui si trebuie să contribuie atit
mecanicii de ateliere, mecanizatorii,
factorii răspunzători din iudet. cit si
oamenii muncii din unitățile care tre
buie să furnizeze piesele de schimb
si subansamblele necesare efectuării
reparațiilor. (Gheorghe Baltă).

ÎN ZOOTEHNIE - MUNCĂ
BINE ORGANIZATĂ
(Urmare din pag. I)
te lucruri se petrec, in primul rînd,
pentru că tocmai la nivelul multor
unități sau consilii populare nu exis
tă răspunderi personale, nominale,
pentru exploatarea acestor pășuni.
Sint, totodată, cu totul Inexplica
bile greșelile elementare care se
produc în unele unități in care, ignorindu-se regulile firești
pentru
orice gospodar, se recurge la impro
vizații în furajarea animalelor, care
se soldează cu pagube atît pentru
unitate, cît și pentru economia na
țională. Un crescător bine format,
cu simț de răspundere, nu scoate o
cireadă de animale la păscut pe un
cimp cu lucernă crudă sau pe o pă
șune infestată cu buruieni vătămă
toare pentru sănătatea animalelor,
știind bine că oricînd acestea devin
victime sigure. Si totuși, dacă ase
menea situații se întîmnlă. ele sint
rezultatul unui mod superficial de a
privi răspunderile ce revin organe
lor de conducere și specialiștilor în
ce privește asigurarea asistenței sanitar-veterinare. Asemenea stări de
lucruri pun în evidență, în fapt, atitudinea tolerantă a unor specialiști
și a cadrelor de conducere din unități
față de obligațiile ce le au, atitudi
ne ce trădează în fond slaba maturi
tate profesională și spiritul lor de
răspundere scăzut. Trebuie spus cu
claritate că aceste neajunsuri au
apărut și ca urmare a lipsei de con
trol din partea organelor și organi
zațiilor de partid, consiliilor popu
lare și organelor agricole, a neaplicării cu fermitate a prevederilor
legale, altfel spus, a tolerării inad
misibile a unor practici care nu
sînt de natură să asigure dezvoltarea
normală a activității în acest sector.
Dezvoltarea zootehniei la nivelul
exigențelor actuale puse de conduce
rea partidului impune o muncă stă
ruitoare, de înaltă răspundere și ca
litate din partea tuturor oamenilor
muncii din acest sector pentru îm
bunătățirea întregii activități, întro
narea ordinii și disciplinei la fieca
re loc de muncă, pentru solutionarea
operativă si eficientă a problemelor
în vederea realizării neabătute a
programelor de creștere a efec
tivelor si a producției anima
liere. Ceea ce se cere în mod
deosebit organismelor agricole cen
trale. organelor agrico'e locale,
organizațiilor de partid și consiliilor
populare este un stil de muncă di
namic, puternic legat de activitatea
unităților. înl'Vurînd orice mani
festări de delăsare și birocratism,
orice tendință de a justifica nerealizările. Numai prin contactul direct
și permanent cu cei care lucrează
in zootehnie, numai prin cunoașterea
precisă a problemelor cu care se
confruntă activitatea din fiecare fer
mă de animale se poate asigura dezvoltarea generală a sectorului zootehnic în fiecare unitate.
Activitatea in zootehnie este specifică oricărei activități cu foc continuu din industrie. Iată de ce mun
ca trebuie în așa fel organizată in
cit in orice moment să se simtă
prezentă asistența de specialitate a

omului investit cu răspundere, fie
că este vorba de medicul veterinar,
inginerul zootehnist, tehnicianul sau
șeful de fermă. Cum sînt asigurate
și pregătite furajele? Care este sta
rea de sănătate a efectivelor? Cum
au evoluat producțiile? Iată tot atitea întrebări cărora specialistul zoo
tehnist. omul învestit cu răspunderi
trebuie să le găsească întotdeauna
răspuns. Comoditatea specialistului
în acest sector nu poate aduce decit
pagube, pe cind prezența lui activă,
soluțiile prompte, eficiente sînt tot
deauna surse de producții sporite.
Din investigațiile făcute în fermele
zootehnice, din unele neajunsuri
grave ce s-au înregistrat recent in
organizarea pășunării animalelor și
îngrijirea acestora rezultă însă că
în destule locuri activitatea de în
drumare și control este necorespun
zătoare, că se constată fie lipsa ca
drelor de la program, fie prezența
lor formală, situație care și intr-un
caz. si în altul are aceleași efecte pă
gubitoare. Este cu totul nefiresc, și
tocmai de aceea condamnabil, ca în
unele unități prezența specialiștilor
să se rezume în măsură pre
ponderență la o activitate birocratică
de înregistrare a nerealizărilor, de
justificare a lor. Revine ca o înda
torire a conducerilor colective, a or
ganizațiilor de partid, a organelor agricole județene să instituie pretu
tindeni un sistem de control cu ca
racter permanent, cu răspunderi pre
cise pe oameni, un sistem prin care
fiecare om luat în parte, fie îngriji
tor, fie specialist, fie activist
de
partid să contribuie efectiv la buna
desfășurare a activității în zooteh
nie, la realizarea sarcinilor, a efec
tivelor și producțiilor
animaliere
stabilite. Eforturile trebuie îndrep
tate spre instituirea acelui control
permanent, de esență, vizind solutio
narea problemelor celor mai impor
tante din zootehnie.
Zootehnia noastră dispune de toa
te condițiile pentru a spori sub
stanțial in acest an efectivele și pro
ducțiile animaliere. A analiza, cu
exigență și răspundere, activitatea în
spiritul orientărilor și sarcinilor date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu, a sta
bili măsurile concrete ce se impun
pentru lichidarea în cel mai scurt
timp a stărilor de lucruri negative
din zootehnie, pentru îmbunătățirea
radicală a activității in acest sector
— iată principalele îndatoriri ce re
vin acum organelor și organizațiilor
de partid, organelor agricole centra
le și locale, consiliilor populare, con
ducerilor unităților agricole. Este de
datoria tuturor celor ce lucrează in
acest sector să nu precupețească nici
un efort pentru a ridica activitatea
din zootehnie la nivelul înaltelor exi
gențe puse de conducerea partidului,
să stimuleze pretutindeni vrednicia,
spiritul gospodăresc al celor ce ac
tivează în acest sector. SDre a asi
gura sporirea puternică a efective
lor șl producției animaliere, cores
punzător posibilităților existente,
sarcinilor ce decurg din planul pe
acest an, din programul de dezvoltare a zootehniei.
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ORIZONTURILE LUMINOASE ALE CELOR MAI TINERE ORAȘE

îmi zicea un localnic : „Ri
dicarea Avrigului din rindul
comunelor in cel al orașelor nu
face decit să consacre o situa
ție de fapt prin una de drept",
subliniind prin aceasta trans
formările spectaculoase petre
cute in anii socialismului in această străveche așezare din
Țara Oltului. Iar drept argu
mente a folosit trei cifre: în
ultimii 20 de ani producția in
dustrială .a localității Avrig a
crescut de 13 ori, ajungind as
tăzi la 5,6 miliarde lei.
Zestrea cu care Avrigul a in
trat in era socialistă cuprindea
un ■ pămînt sărac, mai mult pia
tră decit pămint, o singură pro
fesie la scara socială, aceea de
țăran, și moștenirea unui nume
cu rezonanță in istoria noastră
națională — cărturarul Gheorghe Lazăr, fiu al satului.
Și astăzi mai circulă in zonă
vorba, ca echivalent al vredni

ciei : ,,să faci piatra să ro
dească", ceea ce. in plan strict
local, nu mai este o metaforă,
cind alternativa de a alege pămintul de piatră sau piatra de
pămint rămine la fel de grea.
Generații după generații — așa
cum ilustrează și exponatele
din muzeul localității — stau
aplecate asupra pămintului, incercînd să-i smulgă ceea ce in
alți termeni, însemna, atunci,
„traiul de fiecare zi“.
Și iată, acum, numai in peri
metrul acestei unice profesii
s-au'născut atitea alte meserii
noi, practicate de avrigeni, care
sint astăzi agronomi, zootehniști, ingineri, mecanizatori, ge
neticieni. informaticieni. chimiști, fizicieni, meserii circum
scrise in mare parte aceleiași
vectii îndeletniciri — agricultu
ra. chemată insă astăzi să dea
alte răspunsuri, din unghiul ex
clusiv al științei.

Chiar și in acest prim orizont,
zestrea locală cuprinde două
cooperative agricole de produc
ție, o stațiune de mecanizare a
agriculturii, două ferme ale în
treprinderii agricole de stat, cu
profil vegetal și ovin, 5 ferme
de păsări, o fermă de iepuri,
un abator de păsări și o stațiu
ne de cercetare și producție
pentru creșterea porcilor. însă,
și geografia agricolă și econo
mică a zonei cunoaște deja mo
dificări substanțiale prin con
struirea microhidrocentralei de
pe riul Olt, cu o putere insta
lată de 14,2 MW — una dintre
cele trei care se construiesc în
județul Sibiu — și care prin
luciul de apă creat contribuie,
la scoaterea de sub inundații a
unei mari suprafețe de. teren
și la folosirea celor 11 milioa
ne metri cubi apă pentru iri
gații, piscicultură și agrement.
Anii socialismului aveau să

adauge acestui prim orizont și
pe cel al industriei. Istoria de
venirii celor două obiective
industriale — întreprinderea
„Sticla" și întreprinderea Me
canică Mirșa — ilustrează gra

tinate. in proporție de peste 90
la sută, pieței externe, exclusiv
pe devize convertibile. Q nouă
investiție aflată în curs de rea
lizare . și care va fi finalizată
în acest an va conduce la pro

AVRIG
dul de dezvoltare intensivă a
industriei românești, eu precă
dere in perioada care ă urmat
celui de-al IX-lea Congres al
partidului. De la O producție
axată inițial pe simple borcane
de sticlă — producție ce înglo
ba valori mici cu
cheltuieli
mari de materii prime și' ener
gie — întreprinderea ..Sticla"
realizează astăzi o gamă extrem
de diversificată de produse des

ducerea „cristalului de Avrig",
emblemă a competenței și a
gradului de înzestrare tehnică
a unității.
Puțin mai spre munte, la în
treprinderea Mecanică Mirșa,
de la banalele căruțe sau ca
bine pentru tractoare s-a ajuns
la produse unicat in plan na
țional. uneori chiar in plan in
ternațional. Și e suficient să
amintim aici celebrele produse

grele: autobasculantele de 27,55
și cele diesel-electrice de 110
tone, încărcătoarele frontale cu
capacitatea cupei de 10 și 16
metri cubi, buldozerele pe
pneuri și pe șenile de la 320 la
575 cai putere, trailerele de la
20 la 425 tone forță. Peste 700
de cadre tehnice de aici confi
gurează portretul unei puter
nice intelectualități tehnice că
reia îi sint proprii puterea de
creație, de inovare, de aplicare
a tehnologiilor moderne.
Noua geografie economică a
zonei reclama modificări și in
peisajul urbanistic. Așa au apărut grupurile de blocuri din
imediata apropiere a întreprin
derilor industriale : zona Sticla,
•zona Mirșa și zona Centrală.
Peste 1 400 de apartamente
date in folosință pînă in prezent,
cărora li se vor alătura, in ur
mătorii ani, alte 1 700. Concom'tent s-au inființat noi secții

prestatoare de servicii și atelie
re de producție, realizînd valori
materiale de zeci de milioane
lei anual. Practic, avrigeanul
are la îndemină toate serviciile
asigurate. Obiectivul imediat în
acest domeniu urmărește o mai
potrivită amplasare a acestora,
in funcție de noile repere ur
banistice. o diversificare și o
modernizare a tuturor servi
ciilor.
Și grija pentru sănătatea
populației e ilustrată de crește
rea, în răstimp de numai două
decenii, de patru ori a numă
rului de medici și de șapte ori
a cadrelor cu studii medii.
Este știut lucru că un oraș
își alimentează și iși întreține
tinerețea prin copii. Astăzi, in
Avrig ființează 6 școli generale
și un liceu industrial, in care
sint cuprinși peste 3 000 de șco
lari și elevi. Alte 44 săli de cla

să urmează să se construiască
în viitorii ani, creîndu-se, tot
odată, 60 de noi locuri în gră
dinițe. Atît opțiunile, cit și șan
sele de muncă la Avrig sint
multiple.
Cu toate că Avrigul a dobindit statutul de oraș doar de cîteva zile, conturul lui viitor e
prefigurat de schița de siste
matizare care cuprinde un cen
tru orășenesc, numeroase dotări
social-culturale care conferă atribute urbane suplimentare și
un confort sporit celor 16 000 de
locuitori ai săi. Iar ambiția lo
calnicilor este de a face din lo
calitatea lor un oraș model,
muncind pentru această per
spectivă cu pasiune și dăruire.
Devenind centru urban, Avri
gul deschide orizonturi de isto
rie nouă in Cartea Oltului.

Ion Onuc NEMEȘ
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Noi simetrii constructive la AVRIG

Imagine semnificativă din I A N C A

DĂRMĂNEȘTI
Și, intr-adevăr, Dărmăneștiul
în istoria localității Dărmă
nești din județul Bacău s-a pe se numără astăzi printre locali
trecut in acest început de mai tățile cele mai mari și mai pu
*
un eveniment de neuitat pentru ternice din punct de vedere eco
toți oamenii de aici : fosta lor nomic din județul Bacău. Baza
dezvoltării sale economice ii
comună a devenit oraș. Faptul
a fost consfințit de prima se
constituie puternicele urjități. in
siune a denutaților care au ales
dustriale, care valorifică supe
Consiliul Popular al orașului: rior- bogățiile naturale din aDărmănești. Care sint temeiurile ceastă zonă : rafinăria.de petrol,
acestei metamorfoze ?
minele de cărbune, sondele de
...Situat pe valea Trotușului, extracție a țițeiului. Complexul
Ia poalele Munților Ciuculul, Hidrotehnic Poiana' Uzului și
tinărul oraș Dărmănești a fost multe altele.
cunoscut
vreme îndelungată
„Adevărata' renaștere a locali
doar prin hărnicia crescătorilor tății noastre, ca de altfel a tu
de oi și a tăietorilor de lemne turor așezărilor patriei, a în
de. prin partea locului. Mulți ceput de abia in perioada , des
dintre sătenii de altădată ple
chisă de Congresul al IX-lea al
cau la: Moinești .sau Comănești partidului, de 1 cind la ' clrma
să extragă din adincuri țiței și țării
se află tovarășul
cărbune. „Părinții ne trimiteau Nicolae Ceaușescu, ne măr
la oraș în speranța că vom găsi' turisește tovarășul Gheorghe
de lucru și vom trăi mai bine Năstase. pînă mai ieri primarul
decit in sat — iși amintește comunei, astăzi primarul unuia
virstnicul miner Toader Ster. dintre cele mai tinere orașe, ale
Acum insă, lucrurile ș-au schim țării. Tn acești ani au fost con
bat.: nu numai că hu pleacă ti struite’ și puse in funcțiune1 in
nerii din Dărmănești, dar vin stalațiile
pentru
producerea
oameni din localitățile vecine să cocsului din petrol, : fabrica
muncească la rafinărie, în secto de mobilă de la Sălătruc. hidro
rul., carbonifer sau. la sondele centrala de pe apa Uzului, secnoastre; Pentru că Dărmăneștiul . torul carbonifer Iiapoș,. noi son
nostru a devenit un' centru in de de extracție a țițeiului și alte
dustrial puternic, în plină înflo obiective economice. de mare' ihrire. Cel care ne vizitează, după ter,es pentru noi și. pentru econo
trecerea unei mari perioade de
timp, rămine uimit, pe bună mia națională. S-a . dezvoltat,
dreptate, de tot ce s-a construit totodată, mica industrie și cea
in zona noastră. Dar eu soco prestatoare de servicii. Avem
tesc că prilej de uimire și de astăzi in oraș aproape 40 de ase
mane respect il oferă oamenii menea unități care pun in va
locului, oamenii care au găsit in loare lemnul, piatra, piei de ani
male și alte resurse locale ; la aei forță să Se transforme, să acceadă la profesiuni pretențioa ceastă dată valoarea productieise. deci ia un statut -social și marfă realizate in acest sector
profesional corespunzător ce este de șase ori mai mare față
rințelor deosebite ale epocii pe de 1986."
Primar,ul noului: oraș ne-a
care o trăiesc. Dărmâhește.iii
sitat oameni ambițioși, știu să vorbit anoi .despre preocupările
învețe repede și temeinic, si colectivelor de muncă din între
stăpînească — siguri de ei — prinderile industriale și unitățile
economice pentru modernizarea
cunoștințe științifice și teh
nice care, pină mai ieri, pentru instalațiilor, mașinilor și proce
părinții lor, de pildă, ar fi pă selor de producție, despre diver
rut inaccesibile. Da. datorită sificarea ■ producției și creșterea
voinței oamenilor, Dărmăneștiul competitivității produselor des
— o spun din nou cu toată Con tinate exportului.' Pentru că,
vingerea — a devenit un puter trebuie spus că dărmăneștenii
nic centru industrial".exportă astăzi mobilier din lemn.

împletituri de răchită, obiecte
de artizanat, fructe de pădure
și numeroase alte mărfuri. Ex
presie a puternicei dezvoltări
industriale a localității, planul
în profil teritorial pe acest an
prevede obținerea unei producții-marfă in valoare de aproape
patrii miliarde de lei. Faptul că
toate unitățile din oraș și-au.în
deplinit sarcinile aferente peri
oadei parcurse din acest an,, că
s-a realizat suplimentar o prodti.cție jh valoare, de circa ’3Ș5
milioane lei constituie o garan
ție: că planul pe 1989 va fi nu
numai îndeplinit, ci și depășit.
Cum era și firesc, ca urmare
a puternicei dezvoltări economi
ce din Ulttmii ani, "Dărmăneștiul
a căpătat tot mai mult aspectul
unui oraș modern. Semnele nou
lui’ pot "fi iritîînite' la tot pasul,
in ansamblurile noi de locuințe
și gradul de confort'al acestora,
ip dbtări'.e tehnico-edilitare de
care beneficiază localitatea, in
rețeaua comercială și de prestări
de servicii, in noile edificii social-culturale înălțate in ultimii
ani. în -ziua cind am poposit la
Dărmănești. in zona centrală a
așezării, acolo unde.’ se ina'ță
siluetele noilor blocuri de lo
cuințe. o macara iși rotea’brațul
puternic, semn 'că acțiunile ini
țiate iii vederea dezvoltării și'
modernizării localității se desfă
șoară fără răgaz. Pe lingă
blocurile care -totalizează peste
300 de apartamente, in Dărmă
nești .ființează astăzi 17 institu
ții de invățămint, trei centre de
cultură ■ și creație „Cintarea
României", 5 cinematografe, 46
unități comerciale, unități medi
cale etc. Alățurîndu-se pitores
cului peisaj natural de pe Valea
Uzplui; frumusețile create de
mină omului' — lacul de acumuș
lare, barajul și hidrocentrala,
popasul turistic etc. — toate
acestea conferă noului oraș Dărmăneș’ti și statutul de stațiune
turistică.
.
Dar mersul .spre desăvîrșirea
urbanistică a Dărmăneștiului nu
se oprește aici, procesul de dez
voltare șf modernizare a locali
tății fiind în plină desfășurare.

Foto : C. Darie

IANCA

Tovarășul Vasile Roman,, vice-,
președinte al biroului executiv
al noului consiliu popular oră
șenesc, ne. spunea că in perioada
următoare peisajul urbanistic al
Dărmăneștiului se- va îmbogăți
cu noi blocuri de locuit destinate
familiilor de petroliști, mineri,
forestieri etc., cu o casă de cul
tură, un dispensar cu policlini
că. un liceu industrial și alte obiective de mare . importantă
pentru localnici. Continuă cu
energie lucrările de, moderniza
re a străzilor, se construiesc tro
tuare și podețe, se extind rețele
de distribuire a apei potabile și
de canalizare, apar noi spații
verzi, locuri de parcare. Merită
amintit că. de. la începutul anu
lui pînă acum.-prin munca pa
triotică a cetățenilor, 1$ Dărmă
nești’ ă-u fost" executate lucrări
edilitaf-gospodărești, in valoare
de peste, cinci milioane de Iei,
cu mulț peste angajamentul asu
mat in intrecerea patriotică pen
tru buna gospodărire și , Înfru
musețare. a, localităților. .
— Urmărind indicațiile secre
tarului general al partidu
lui'
nostru.
. țova.răș'ul
Nicolae' Ceaușescu, acordăm o
mare atenție Valorificării‘ poten
țialului energetic al apelor de pe
rază orașului — preciza prima
rul Dărmăneștiului. Nu de mult
am pus in funcțiune două mori
prevăzute , cu generatoare care
vor asigura energia electrică
pentru iluminatul public in une
le localități componente. în pre
zent lucrăm lă întocmirea docu
mentației pentru o salbă de 6—7
microhidrocentrale. care vor fi
construite pe văile Trotușului
și Uzului, astfel că, in curind.
cea. mai mare, parte din consu
mul de energie electrică din lo
calitățile componente. în afara
celui industrial, va fi asigurată
numai din resurse locale. . ’
Ește aceasta o mărturje a
bogatelor resurse de care - dis
pun gospodarii . din Dărmănești
în ampla lor acțiune pe care o
desfășoară pentru înflorirea eco
nom ico-socială a tînărului oraș
în care trăiesc, și muncesc.'

Gheorghe BALTA

Ianca din cîmpia brăileană 7
File de istorie densă o atestă,
ca pe oricare altă așezare de
oameni, cu încărcătura firească
a evenimentelor ce se petrec și
se adună de-a lungul vremii
drept un cătun al anilor 1834,
populat de — cum li se spunea
— „adunații" de pe malul Bu
zăului și din zonele de deal ale
Rîțnnicului și Focșanilor. Au
foșt, la început, citeva familii
(prin 1900. așezarea avea peste
1 350 locuitori), familii reriurhite prin vrednicie, dar și prin
demnitatea faptelor de patrio-'
tism petrecute in memorabile
momente : toată lumea știe,
un bătrin al satului. Ion
Trăistoară, alături de doi oră
șeni. a făcut parte din delega-'
ția brăilenilor care l-au intimpinat pe domnitorul Al. I. Cuza
la București : 47 de localnici au .
căzut cu fața la dușman in
războiul pentru independență
din 1877 și alți 53 de eroi s-au
jertfit in primul război - mon
dial.: în 1907 autoritățile locale
ș-âti plins că — așa. vestesc do
cumentele timpului — „cona
cele de pe moșiile Ianca și Plopu
sint amenințate a fi distruse
de râzvrătiții cărora nu le vom
rezista" ; in 1920 cițivă localnici
au fost arestați pentru „răspindirea unor broșuri cu conținut,
socialist..." ș.a.m.d.■; la 20 ia
nuarie 1952 ia ființă Coopera
tiva Agricolă de Producție din
Ianca. Astăzi...
...Astăzi, in cronica localității
se amintește la loc de frunte,
cu majuscule, despre vizita de
lucru efectuată pe ogoarele de
la Ianca. în septembrie 1966. de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Locuitorii din Ianca socotesc, pe
drept cuvînt. că din acel, mo
ment se deschid în viață lor
orizonturi cu .adevărat noi economico-sociale fără precedent :
o întreprindere de industrializa
re a sfeclei de zahăr ; un aba
tor de păsări și ferme avicole ;
trei cooperative agricole de
producție — la Ianca, Perișaru
și Plopu ; o stațiune de mașini
agricole : ferme piscicole ; o
secție . dă, produse din răchită
pentru export, aparținînd in
spectoratului silvic județean ;
Asociație Economică Interco-

operatistă la Oprișești : o bază
de siloz : un centru de vinificație ; un depozit P.E.C.O. : o
centrală termică de zonă ; im
portante centre de industrie
mică și prestări de servicii că
tre populație etc. în perimetrul
localității Ianca răscolesc și
scot la iveală bogățiile aclincului : Schela de Foraj Ianca și
brigăzi ale Schelei de Produc
ție Petrolieră Brăila, într-o
strînsă conlucrare cu cei ce sea
mănă și string mănoasele holde
întinse pe o suprafață agricolă
de peste 16 000 hectare. Prezen
tul, la Ianca. mai înseamnă :
un liceu agroindustrial și unul
de petrol — chimie, o școală
profesională,’ șapte școli gene
rale,1 spital, dispensare, cinema
tografe, biblioteci, o centrală
telefonică cu circa 700 de abo
nați și, eu intrare pe „automa
tizare", un stadion cu 5 000
locuri'si o pistă de dirt-track.
oină . mai ieri, unică in- tară,
in mediul rural, care a dat un
campion național....
Ce este nou la Ianca ?
NOU este totul.
La 5 mai 1989. comuna Ianca
din județul Brăila. a intrat in
rindul celor , mai noi orașe ale
țării. Momentul sărbătoresc, de
neuitat, nu poate fi cuprins in
citeva rinduri. Inimile miilor de
cetățeni, tineri și vîrs.thici,: au
vibrat cu mîndrie și neprețuită
recunoștință față de însemnele
victorioase ale socialismului.
„Ianca de azi poartă pecetea
impresionantelor mărturii ale
politicii , profund . științifice ' a
partidului și statului . nostru
de dezvoltare echilibrată a tu
turor zonelor țării, a celei mai
bogate perioade de înfăptuiri —
„Epoca Nicolae , Ceaușescu"■ —
ne spunea președintele primu
lui consiliu popular al ora
șului, Vasile Sighiriaș... As
tăzi. noul oraș, cu 10 824
locuitori și cu o suprafa
ță teritorial-administrativă de
16 764 hectare, realizează un vo
lum de activități economice in
valoare de 1144, milioane lei,
reprezențind o medie anuală,
pe locuitor, de 109 610 lei. în
ultimii ani, printre altele ■ au
fost construite 31 de blocuri, cu
circa 1 000’ de apartamente;
spațiile comerciale însumează o

suprafață de peste 13 000 metri
păt.rați. „Zestrei" cu care s-a
pregătit să vină in intimpinarea
statutului său i se mai adaugă
o- rețea de 30 km conducte pen
tru apă potabilă. 7,1 km. pentru
canalizare. 16.6 km trotuare as
faltate. Locuitorii de astăzi de
țin 7 000 televizoare și aparate
de radio, sint posesorii a 225
autoturisme și ai altor bunuri
de folosință îndelungată. Ca să
nu. mai amintim de diversele
prestări de servicii (de la, fri
zerie la tinichigerie, mecanică
auto, un complex hotelier cu
alimentație publică etc.) puse
la dispoziția cetățenilor".
Străbatem străzile localității,1
ținem pasul cu tinerii care se
plimbă, la „centru", pe trotua
rele, flancate de
blocurile
svelte. de 2 și 4 nive
luri. avind la parter o diversă
rețea comercială... Parcurgem
cu secretarul adjunct al comite
tului orășenesc de partid. Virgil
Drăghici. zona construcției de
locuințe. „Anul acesta — ne
spune — trebuie să realizăm
incă 335 apartamente. Blocu
rile cu trei niveluri. B 6
B 7
sint spre finisare, se
lucrează intens la blocurile
02 — 3 — 4 — 5, se află
deocamdată, la cota zero blocu
rile A l — 2 — 3". De la depu
tatul Ion Bărbuceanu, director
coordonator al școlilor, și „fiu
al satului", reținem : „Ianca,
vechiul tirg al
Bărăganului
brăilean, încărcat de istorie și
legendă, se prezintă azi, cu un
puternic detașament muncito
resc. cu o intelectualitate inte
grată in problematica locală, cu
o harnică țărănime coopera
tistă".
.„Revenim insistind, cu aceeasi întrebare : „Ce e nou la
Ianca ?“ și primim, in continua
re. răspunsul primarului : „Ac
tualul statut al localității ne
conferă răspunderi și sarcini
sporite, ne obligă la o exempla
ră mobilizare de energii crea
toare, atît din partea consiliu
lui popular, cit și a cetățenilor.
CU forța de care dispunem,
Ianca devine, ca importanță economico-socială, al doilea oraș
al județului după municipiul
Brăila. Sintem conștienți că și
trecerea localității noastre în

rindurile orașelor țării trebuie
să marcheze un moment de co
titură in perfecționarea autoconducerii in profil teritorial,
in perfecționarea stilului și me
todelor de muncă, să ducă la
mobilizarea
tuturor forțelor
creatoare existente, la folosirea
cu eficiență sporită a bazei tehnico-materiale și la valorifica
rea la maximum a resurselor
locale. Așa ne-am și angajat so
lemn in fața secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în momen
tul in care Ianca a devenit
oraș. La realizările de pină acum, în perspectivă, se vor mai
adăuga noi întreprinderi de
confecții de serie mică, o ciupercărie cu o capacitate anu-uă
de 330 tone, un incubator pentru
zece milioane pui. o moară du
măcinat furaje, o piață agroin
dustrială, o grădiniță, o creșă,
noi locuințe și altele. Sub con
ducerea comitetului orășenesc
de partid vom acționa in lu
mina sarcinilor și orientărilor
reieșite din magistralele cuvintări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recentele
forumuri de partid și de stat,
cu hotărirea fermă de a intimpina a 45-a aniversare a victo
riei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și cel de-al
XIV-lea Congres al P.C.R. cu
deosebite rezultate in toate do
meniile".
Ce e nou la Ianca ?!
...în aceste zile, in orașul
Ianca, prin naștere, Mirela, fii
ca Maricicăi și .a lui Ion Curelaru, muncitori la schela de
producție petrolieră este cel
mai tinăr locuitor urban... Iar
rindurile acestea au fost scrise
imediat după oficierea primei
căsătorii in noul oraș : Marinera (fostă Nazîru), opera
tor la fabrica de zahăr, și Ionel
Brinduș, constructor-instalator
la noile locuințe, au format o
nouă familie la Ianca.
Conturată prin proiect, Ianca
brăileană1 are statutul de oraș
agroindustrial-modeL
Privită
prin efortul muncii creatoare,
Ianca iși arată de pe acum
configurația viitorului său.

Candiano PRICEPUTU
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„Pentru a răspunde întotdeauna
cerințelor crescinde — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. —
trebuie să ridicăm necontenit nive
lul muncii organizatorice, controlul
de partid, răspunderea revoluționară
a comuniștilor". Există deci, asa
cum rezultă din aprecierea secreta
rului general al partidului, o relație
directă între competenta si exigen
ta controlului de partid si creșterea
răspunderii comuniștilor, a partici
pării lor nemijlocite la îndeplinirea
sarcinilor economico-sociale.
Participînd la finalizarea unor
controale de partid în mai multe
organizații ale P.C.R. din orașul Ca
racal. pe parcursul semestrului II din
anul precedent si al trimestrului I
din acest an, putem prezenta cîteva
constatări și concluzii care relevă
încă o dată faptul că o asemenea ac
țiune, bine gîndită, care nu se în
cheie o dată cu formularea observa
țiilor, reprezintă un factor important
pentru perfecționarea muncii politico-organizat,orice și educative, pen
tru îmbunătățirea activității econo
mice în ansamblu.
Pe baza planurilor semestriale
unice de control a fost prevăzută
analiza activității politico-economice
din fiecare unitate industrială de pe
raza orașului, cel puțin o dată pe
an. într-un oraș relativ mic. cum
este Caracalul, numărul unităților a
permis să fie efectuate în perioa
da amintită si cîte două sau chiar
mai multe controale, ca in cazul
întreprinderilor de anvelope, de va
goane. de creștere si industrializare
a porcilor. Evident că reluarea con
troalelor nu s-a făcut pentru reali
zarea unor cerințe cantitative. Pe
urmele controalelor s-a revenit. în
primul rînd. in vederea urmăririi în
făptuirii principalelor măsuri sta
bilite in analizele precedente, pentru
optimizarea acțiunilor politico-organizatorice stabilite in vederea în
cadrării în sarcinile de plan pre
văzute — situație valabilă în special
în cazul întreprinderii de anvelope
și al organizațiilor de bază de aici.
Urmărind in întreprinderi proble
matica supusă controlului de partid,
constatăm analiza constantă a unor
probleme prioritare, cum sint înfăp
tuirea programelor de modernizare a
proceselor de producție, ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al produ
selor, realizarea exportului. îmbună
tățirea stilului de muncă al organi
zațiilor de partid în general st in
abordarea acestor probleme în spe
cial — acestea cu deosebire la în
treprinderile de vagoane, de anve
lope și tricotaje. Totodată, s-au aflat
in atenția controalelor efectuate îm
bunătățirea activității de revizii și
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Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Trebuie să amin
tesc faptul că, nu cu mult timp in
urmă, biroul comitetului județean de
partid a analizat, de fapt a reanalizat, critic, exigent, formele și meto
dele folosite în munca de îndrumare,
sprijin și control, context în care am
fost și noi ajutați să ne perfecțio
năm această latură a activității pro
prii. Fac această afirmație întrucît
am avut și noi situații în care mem
brii comitetului orășenesc, ăi birou
lui său, cei din colectivele care s-au
deplasat in unități s-au rezumat doar
la a constata că producția nu se rea
lizează la nivelul sarcinilor de plan, că

reparații, gospodărirea materiilor
prime ți materialelor de construcții,
creșterea indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor, reducerea chel
tuielilor materiale,
economisirea
energiei și a combustibililor ș.a. —
practic acele probleme care asigură
realizarea unei activități economice
eficiente. Au mai făcut obiectul con
trolului și probleme referitoare la
perfecționarea pregătirii profesionale,
întărirea disciplinei în muncă și teh
nologice. aplicarea prevederilor Legii
organizării și retribuirii muncii în
acord global și direct a personalului
muncitor, perfecționarea activității
organelor de conducere colectivă ș.a.

J

îndrumare și sprijin concret pentru
optimizarea activității economice
■

■

Viața arată că nu doar numărul
controalelor exprimă calitatea și eflciența acestora, ci modul în care
ele sînt gîndite pentru a contribui
nemijlocit la îndreptarea stărilor de
lucruri respective. Reținem în aceas
tă direcție următoarea precizare :
„Am acționat în spiritul orientărilor
date de secretarul general al parti
dului, subliniate pregnant și la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. — ne
spunea tovarășul Gheorghe Anghel.
prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid — ca toate colectivele
efectuează
constituite și care
acțiuni de
control în unități
să fie în măsură să examineze
in profunzime toate problemele cu
care se confruntă organizațiile de
partid și organele de conducere co
lectivă, să depisteze esența deficien
țelor și cauzelor lor reale, sd sta
bilească. la fața locului — împreună
cu organele de partid respective și
cu activul acestora — măsurile
de
natură si conducă la redresarea si
tuației și să participe direct la apli
carea lor in viață. Aceasta înseamnă,
cum este și firesc, o bună cunoaștere a hotărîrilor de partid șl de
stat, a legilor țării, a indicațitovarășului
ilor și orientărilor

Invătămîntul modern în fata

„există greutăți", fără a se aprofun
da cauzele de natură organizatorică
sau de disciplină a muncii, cum s-a
întîmplat la întreprinderea de anve
lope. Pentru acest lucru s-a hotărît
repetarea controlului și, în baza con
cluziilor desprinse, am inițiat și fi
nalizat măsuri ferme pentru mai
buna organizare a muncii, pentru în
tărirea disciplinei, pentru desfășu
rarea unei mai intense munci poli
tico-educative în vederea creșterii
răspunderii fiecărui comunist, fiecă
rui om al muncii față de calitatea și
ritmicitatea fabricației".
Complexul de măsuri întreprins în
urma acțiunilor de îndrumare și con
trol a avut, desigur, partea sa de
contribuție în îmbunătățirea activi
tății colectivului din unitatea men
ționată, concretizată în faptul că pe
primul trimestru din acest an reali
zările sînt mai mari decît în tri
mestrul al IV-lea al anului trecut cu
25 la sută la producția-marfă și cu
aproape 30 la sută la producția fi
zică. în aceste rezultate se regă
sesc, de bună seamă, și acțiunile de
îmbunătățire a activității politicoorganizatorice. De pildă, dacă în con
troalele efectuate anul trecut s-a
constatat că, spre exemplu, comite
tul de partid de la anvelope nu ur-

mărea ținerea cu regularitate a adunărilor generale de partid, iar
unele nu erau pregătite temeinic și
nu erau finalizate cu planuri de
măsuri concrete, deci eficiența lor
nu putea fi urmărită riguros, măsu
rile întreprinse în acest sens, sanc
ționarea sau înlocuirea unor cadre
cu munci de răspundere, întărirea
vieții de organizație au condus la
întărirea disciplinei de partid, im
plicit la creșterea răspunderii față
de îndeplinirea sarcinilor de plan.
în discuțiile purtate cu secretari ai
comitetelor de partid și ai birourilor'
organizațiilor de bază din unități ale
orașului Caracal, printre care Ioana
Petrică, Gheorghiță Ivan, Lucreția
Ciucă de la întreprinderea de Trico
taje, Ștefan Maciu, Florea Negoescu
și Marin Roșu de la întreprinderea
de Vagoane. Elena
Nistorescu.
Gheorghe Răduț și Elisabeta Poma
nă de la întreprinderea de Prelu
crare și Industrializare a Legumelor
și Fructelor, Florin Iancu și Năstase
Dobre de la Fabrica de Mobilă, a re
zultat că au beneficiat din plin, cu
ocazia controlului, de îndrumarea și
sprijinul comitetului orășenesc de
partid, al biroului și al secretariatu
lui acestuia. Ceea ce se constată, ca
un aspect negativ, e faptul că nu
întotdeauna și în toate locurile se
manifestă receptivitatea si consec
vența necesare, mai ales la nivelul
comitetelor de partid, pentru tradu
cerea în viață a măsurilor stabilite.
Nu întotdeauna și nu în toate locurile
stilul de muncă adoptat în perioada
controlului și postcontrolului — ca
racterizat prin cunoașterea temeinică
a problemelor, prin analizarea ope
rativă a acestora, împreună cu co
muniștii, prin stabilirea de răspun
deri precise pentru soluționarea lor
— se transformă într-un mod de lu
cru obișnuit. Așa se explică apari
ția unor „fluxuri" și „refluxuri" in
munca unor organizații de partid
ale căror rezultate se oglindesc în
activitatea de ansamblu a colective
lor de muncă. O dată cu sublinierea
aprecierilor pozitive pe care le-au
făcut cei care au beneficiat de con
troalele efectuate de Comitetul Oră
șenesc de Partid Caracal supunem atenției și inconsecvența amintită
față de finalizarea concluziilor con
trolului, care, eliminată, poate con
tribui în măsură hotărîtoare la creș
terea eficienței acestuia.

M. GR1GOROȘCUTA
corespondentul „Scînteii

exigentelor producției moderne
(Urmare din pag. I)
pund unor exigențe in continuă creș
tere, constituindu-se ca sursă și re
sursă esențială a creației sociale. Un
recent raport, întocmit de ministe
rul tutelar, asupra activității de in
tegrare a învățămîntului superior cu
cercetarea și producția evidențiază
faptul că în anul 1988, bunăoară, această activitate a avut ca obiective
sarcinile prioritare rezultate din Programul-directivă de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și de
introducere a progresului tehnic in
perioada 1981—1990 și în perspectivă
pină in anul 2000, programele spe
ciale inițiate de conducerea supe
rioară de partid și de stat, progra
mele prioritare ale institutelor
centrale și de ramură, programele de
modernizare coordonate de comite
tele județene de partid și al muni
cipiului București. Ca urmare a acestor orientări clare, precise și fer
me, vizind valorificarea la un nivel
superior a marilor resurse de con
lucrare dintre facultăți, unități de
cercetare și de producție, in anul
1988 instituțiile universitare și de
cercetare din sistemul învățămintului au contribuit la rezolvarea unor obiective majore din planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială a României (178 obiective
in coordonare și 228 obiective in co
laborare), precum și la soluționarea
a peste 3 100 de obiective din planu
rile ministerelor economice, centra
lelor industriale, institutelor de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică, întreprinderilor economice,
altor organe centrale și locale. Acti
vitatea de cercetare științifică, pro
iectare și producție, desfășurată ex
clusiv pe bază de contracte, a cu
prins întregul personal didactic din
învățămintul superior și un mare
număr de studenți din învățămintul
de zi (26,7 la sută) și seral (peste 20
la sută). Valoarea realizată, în anul
1988, din activitatea de integrare, de
către instituțiile de invățămint su
perior se cifrează la 774,6 milioane
lei, sumă superioară celei înregistra
te în anul 1987. Venitul net realizat
din această valoare acoperă chel
tuielile instituțiilor învățămîntului
superior pe anul 1988 în proporție '
de 21,70 la sută. Dintre institutele
universitare cu rezultate de vîrf in
această direcție se detașează Institu-
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Nu cu mult timp în urmă, din ini
țiativa Comitetului Județean de
Cultură și Educație Socialistă Ma
ramureș a avut loc o dezba
tere la care au participat instructori
ai brigăzilor artistice din județ. Un
schimb de experiență revelator. în
primul rînd pentru că a reieșit din
această analiză înfrîngerea unei pre
judecăți : în zona aceasta, spuneau
unii, brigăzile artistice nu sînt spe
cifice. în comparație cu, să spunem,
valorificarea folclorului sau mișcarea
corală. Iată însă că în colectivele
muncitorești din principalele centre
industriale, noile forme de activitate
au căpătat mulți adepți. s-au dez
voltat puternic. Sigur, erau la început
formule simple de brigăzi, pe schimb,
atelier sau secție, aveau texte inci
sive. cu adresă direotă. dar fără prea
mare pretenție artistică. Dacă aceas
tă formă de activitate s-a impus mai
greu, au fost și motive obiective,
printre ele fiind și acela că brigă
zile nu aveau un corespondent in
activitatea profesionistă. Dar. într-un
fel, această lipsă de modele a re
prezentat și un avantaj : nu și-a
făcut loc mimetismul.
Aceste gînduri și opinii de la amin
tita dezbatere au putut fi comparate
cu realitatea la recenta întrecere a
brigăzilor artistice, a grupurilor de
satiră Și umor desfășurată în cadrul
etapei județene a Festivalului națio
nal „Cintarea României" ce a avut
loc in centrele Baia Mare. Sighetu
Marmației și Vișeu de Sus. Aceste
microcolective artistice au adus pe
scenă, prin conținutul textelor pre
zentate. aspecte din viața colective
lor de muncă maramureșene, a comu
nităților urbane și rurale. Programele
multor brigăzi militează, prin forme
diversificate, interesante, atractive
pentru înfăptuirea. în condiții de
bună calitate, a prevederilor de plan,
pentru folosirea deplină a timpului
de lucru, gospodărirea judicioasă a
materiilor prime. Aceste formații cu
precisă funcție educativă aduc pe
scenă și fac să răsune puternic opinia
muncitorească. înaintată a oameni
lor care, la locurile lor de muncă, ișl
fac datoria, acționează ca autentici
purtători și militanți pentru nou. pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor
economice, a îndatoririlor de munci
tori și comuniști. Brigada artistică
— formă a muncii politice de masă
— trebuie să aibă un conținut educa
tiv. Pentru a face mesajul educativ
mai penetrant, ea apelează și la ele
mente de teatru — rostire, mimică,
mișcare. Ea mai cuprinde și momen
te coregrafice și muzicale. Formația
care reușește să armonizeze aceste
substruoturi este cu adevărat o bri
gadă artistică utilă. Dacă unele for
mații s-au străduit să realizeze spec
tacole de înaltă ținută artistică, cu
un accentuat conținut educativ, alte
le au căzut în banal, in îndemnuri
generale, prezentînd texte lipsite de
nerv, fără adresă. Iată cîteva exem
ple din centrul Baia Mare. Coopera
tiva Meșteșugărească „Mogoșa", din
Baia Mare, a prezentat un text care
este valabil în oricare alt oraș al
tării. Povești cu „Albă ca Zăpada șl
cei 7 Gutiniști" (de la „Gutinul") ori
„Scufița Roșie șl lupul", cuprinzînd
vagi insinuări, blînde critici, aluzii la
unii care nu-și fac datoria (fără a
spune cine sînt) nu-și ating ținta.
Alte brigăzi, in loc să se îndrepte
spre aspectele concrete, țin pe scenă
un fel de teorie a brigăzii, vorbesc șl
cîntă minute în șir despre rostul bri
găzii și al criticii, despre ce vor face
atunci tind vor întîlni un lucru demn
de criticat, dar pînă să aflăm aseme
nea situații timpul trece și cortina

cade. Unii se referă la furnizori care
nu-și respectă contractele. Evident,
nu aflăm cine sînt ei. în aceste si
tuații s-au găsit brigăzile de la
I.M.R.A.U.T. și Cooperativa „Tehnolemn" care — deși cu unele virtuți
artistice reale — în loc să dezvăluie
cu curaj lipsurile, combătînd men
talitățile anacronice, fenomenele ne
gative. le-au trecut cu vederea. Rele
vante au fost atît textul, cit și inter
pretarea brigăzii de la Mina Șuior
care, deși a pus în prim plan pe paz
nicul Icsulescu Vigiler.tu, nu s-a sfiit
să aducă în scenă conducerea minei,
răspunzătoare de o macara de 5 tone
care merge foarte bine... pe hîrtie.
La un nivel artistic remarcabil s-a
situat și grupul satiric al spitalului
județean : text savuros, joc de scenă
și har muzical. Dar era vorba despre...
pescari și alte aspecte care n-au ni
mic comun cu instituția pe care o re
prezentau. Pentru latura spectaculoa
să mai amintim grupul de satiră „Pur
și simplu" de la I.M.U.A.S. Baia Mare,
unde fermentul interpretări!, regiei
și textelor este inginerul Gheorghe
Cioară. în același registru, neiertător
cu lipsurile, s-a înscris și brigada ar
tistică de la I.C.S.M.A., care a sur
prins anomalii, situații ce trebuie
grabnic îndreptate.
Brigada artistică de la T.A.G.C.M.
Maramureș a intrat în scenă spunînd : „Cea mai bună terapie este
critica". într-adevăr. o critică făcută
direct, la obiect, cu adresă are toate
șansele să folosească. Această bri
gadă. am aflat. își trăiește cu efi
cientă viata acolo în trust, și nu este
o formație doar de concurs, cum sînt
altele. La același nivel au fost și
brigăzile de la cooperativa „Gutinul"
și de la I.C.S.A.P. Baia Mare.
Se știe că un comandament princi
pal al brigăzii este ținta precisă, la
care se adaugă incisivitatea, verva
satirică și spiritul umoristic. Aproape
toate acestea le-am găsit la grupul
de satiră și umor al S.M.A. Tîrgu
Lăpuș. care a adus îp scenă situații
concrete cu care se confruntă stațiu
nea : activitatea stagiarului, situația
învoirilor nemotivate în timpul cam
paniei. La centrul Baia Mare a evo
luat și un grup satiric din satul Cetățele. Fructificînd inteligent savoa
rea umorului popular, sănătos, direct,
neiertător — a fost o revelație a în
trecerii. Ne manifestăm, totodată, re
gretul că s-au împuținat colectivele
satirice din mediul rural. Trecînd la
zonele Sighetu Marmației și Vișeu de
Sus. I-am rugat pe profesorul Teodor
Ardelean, instructor principal la Co-
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giul țării
conducătorului Iubit.
Emisiune realizată în colaborare
cu Uniunea Tineretului Comunist,
Uniunea
Asociațiilor Studenților
Comuniști din România și Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor

mitetul de Cultură și Educație Socia
listă al județului Maramureș, un
bun cunoscător al acestui fenomen in
județ, membru al juriului, să ne re
lateze impresii despre evoluția bri
găzilor în aceste centre de concurs :
„Nu este lipsit de importanță că din
municipiul Sighetu Marmației a por
nit inițiativa de a înființa un festi
val al brigăzilor artistice, după știin
ța noastră, primul în țară, dar sin
gurul rămas cu o deschidere locală
care de multe ori este mai eficient
în plan educativ și artistic. în aceas
tă fază, de fapt, am întîlnit la Si
ghetu Marmației cele mai reușite pro
grame de brigadă din județ și putem
spune că este și o consecință a festi
valului de care vorbeam, care men
ține spiritul de competiție. Semna
lăm citeva prezențe de excepție, for
mații model atît din punct de vedere
al mesajului educativ din text, cît și
al interpretării : brigada artistică a
secției de confecții, cu o mare in
fluentă educativă în viata colectivu
lui de oameni ai muncii (instructor
Maria Balea) și a spitalului munici
pal, formație cu tradiție, care se
menține consecvent la cote ridicate
de eficientă educativă (instructor
Diana Bugheșiu). La același nivel au
evoluat și brigăzile de la Combina
tul de Prelucrare a Lemnului. Uzina
de Piese. Scule și Accesorii, între
prinderea „Părplast". întreprinderea
„Unitatea". Dar am constatat și fe
nomene regresive, greu de explicat.
De exemplu, brigăzile'artistice de la
oficiul P.T.T.R. și J.C.S.M;!., laureate
pe tară în ediția precedentă a Festi
valului național „Cîntarea României",
nici măcar nu s-au prezentat în con
curs acuzînd. după cum am aflat,
lipsuri organizatorice și alte motive
numai bune de... un text de brigadă,
în centrul Vișeu de Sus am remarcat
evoluția bună a formațiilor de la
U.F.E.T. Vișeu de Sus și a Spitalului
Orășenesc Borșa, evident puține pen
tru potențialul de care dispun aceste
orașe. Trebuie spus că peste tot pu
blicul. format în mare parte din oa
meni ai muncii din întreprinderile
ori instituțiile care aveau reprezen
tanți pe scenă, a aplaudat spectacolul
de calitate, arta interpretării artisti
ce. Este firesc și necesar ca aceste
formații să-și trăiască., adevărata via
tă nu doar în concursuri, ci într-un
dialog permanent, eficient, educativ,
cu publicul, cu colectivele de oameni
ai muncii din rîndul cărora fac parte".

Gheorghe PARJA
corespondentul „Scînteii"

20,20 Film artistic (color). „Poveste de
dragoste"
21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

Luni 15 mal
19,00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de Aur (color).
O nouă stea in salba de lumini
19,45 Știința pentru toți (color)
20.10 Industria — programe prioritare
20,30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Programul de organizare și mo
dernizare a localităților țării (co
lor). Pe coordonatele urbanizării
21,20 Din lumea capitalului (Color). Do
cumentar
21,35 Ce-țj doresc eu ție, dulce Românie.
Versuri patriotice revoluționare
(color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Introdusă cu bune rezultate In procesul instructiv-educativ, tehnica de
calcul a devenit un mijloc de invățămint. util în școlile din România. Uni
tățile de invățămint din județul Caraș-Severin, în care există remarcabile
preocupări pentru modernizarea tehnologiei didactice, beneficiază de o
bază materială impresionantă prin bogăție, funcționalitate, caracter siste
matic. In imagine, elevi lucrind in cabinetul de matematică al Liceului de
Matematică-Fizică din Reșița. (Foto : Aurel Săndulescu).

Se spune despre unii oa
meni că sînt capabili să
scoată apă și din piatră sea
că. într-atît de perseverenți
sint. In bine, desigur. în
cele ce urmează vom înfă
țișa un caz și învățăminte
le ce se desprind din el.
din care rezultă că aceeași
perseverentă, pusă în sluj
ba răului, poate scoate bani
din orice, inclusiv din sim
pla mînuire a hîrtiilor. (Nu
a bancnotelor, se înțelege).
Dar prin contribuția largă
a unor gură-cască.
Ce aflăm din răsfoirea unui voluminos dosar, aflat
la Tribunalul Județean Bu
zău. sub numărul 89 din
1989 ? Că Maria Diaconescu. fostă planificatoare la
biroul plan, personal, retri
buții. compartimentul retri
buții. al direcției sanitare
a județului, și-a însușit, din
avutul obștesc, 292 859 lei.
Cum a putut un funcționar
care lucrează, e drept, cu
cifre, cu state de plată, dar
nu cu bani lichizi, să pre
judicieze atît de grav sta
tul ? M. D.. „fire ușuratică,
necinstită, dornică de lux
și petreceri", cum o carac
terizează rechizitoriul, a
născocit un mijloc de a în
șela încrederea oamenilor,
care nici măcar ingenios nu
era. în schimb, foarte efi
cient. întrucît aniversările
și onomasticile cu mulți in
vitați. nunțile unde calita
tea de naș trebuia onorată
cu sume mari, botezurile,
apoi călătoriile în alte ju
dețe pentru cumpărături
consistente, concediile în
care nu-și refuza nimic
(nici chiar niște biete biju
terii ce costau 10 000 de lei)
nu mai puteau fi acoperite
din veniturile obținute le
gal. M. D. a căutat cu febri
litate o cale de a-și procu
ra bani. Calea aleasă nu
putea fi alta decit aceea a
'necinstei: întocmea state
de plată reprezentînd drep
turi bănești cuvenite pen
tru concediul de odihnă li
nor persoane căre nu solicitau aceasta, pentru simpiui motiv că erau la mun
că. Iar. pentru ca acestea
să nu bage de seamă, avea
grijă să nu opereze pe ni
căieri aceste sume, astfel
că respectivii își încasau re
tribuțiile normal. habar
neavînd că sînt... în con
cediu.
A început modest, cu
sine. Apoi a trecut la nea
muri. încasînd astfel sume
le respective în numele

mamei ei. al unei cumna
te. care lucrau în aceeași
instituție. Văzînd însă că
treaba „merge", a prins cu
raj. expediind, pe hîrtie, în
vacanță, o sumedenie de
medici și asistente medica
le, oameni care se aflau
disciplinat la lucru, la patul
bolnavilor, făcîndu-și dato
ria cu devotament și profesionalitate. ajutînd mame
să nască, salvînd vieți ome
nești. luptîndu-se cu boa
la și învlngînd-o. gratie unor zile și nopți de încor
dare și nesomn. 1983. anul
„de debut" al operațiunilor
ilicite în statele de plată, a
fost „modest" : 13 184 lei.

tul de Construcții din București (cu
o acoperire a cheltuielilor in propor
ție de 68,14 la sută), Institutul Po
litehnic din București (53,51 la sută),
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (40,18 la sută), Universitatea din
Brașov (38 la sută), Institutul Poli
tehnic din Timișoara (37,71 la sută),
Institutul de Artă Teatrală și Cine
matografică din București (42,12 la
sută), Institutul Politehnic din Iași
(30,14 la sută) ș.a.
Demn de remarcat este și faptul
că cele mai multe dintre cercetările
științifice universitare privesc do
menii de virf, care solicită un mare
efort de creație științifică și con
tribuie substanțial la dezvoltarea
progresului științific și tehnic in țara
noastră. Tocmai din această orien
tare superioară a cercetării științi
fice românești, efectuată în strînsă
legătură cu exigențele producției și
ale învățămîntului, derivă și faptul
că soluțiile elaborate se înscriu ca
premiere de nivel național și nu nu
mai național, multe dintre acestea
constituind invenții și inovații re
marcabile (716 cereri de brevete în
registrate la O.S.I.M. numai in anul
1988 de către instituțiile de invăță
mint superior și de cercetare, din
care 293 au fost cesionate unor uni
tăți economice).
Secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut
nu o dată ca prin conlucrarea su
perioară dintre invățămint, cerceta
re și producție, gîndirea proaspătă,
novatoare să anticipeze realitatea,
să-i consacre și să-i generalizeze
noutatea revoluționară, situînd de
fiecare dată prezentul pe coordona
tele de exigență ale viitorului. Este
un imperativ căruia întreaga cerce
tare științifică universitară se stră
duiește să-i răspundă plenar, așa
cum o atestă și activitatea de acest
gen desfășurată în învățămintul su
perior agronomic. în anul 1988, de
pildă, aid au fost abordate cu succes
obiective esențiale ale noii revolu
ții agrare din țara noastră, cum
sînt: folosirea intensivă a fondului
funciar, perfecționarea tehnologiilor
de cultivare a plantelor, de creștere
a animalelor; crearea unor noi so
iuri de hibrizi și plante, de rase și
hibrizi de animale cu potențial pro
ductiv superior cantitativ și calita
tiv; realizarea de echipamente și utilaje noi pentru mecanizarea lucră
rilor agricole etc. Pe această bază,
stațiunile didactice experimentale,
care, ca urmare a principiilor inte
grării, intră astăzi in componența
fiecărui institut agronomic din
România, au obținut rezultate apre
ciabile, consolidindu-și astfel rolul
lor de unități etalon în zonele agri
cole din care fac parte. De altmin
teri, anul 1988 marchează un spor
și în ceea ce privește sprijinirea agriculturii din zonele facultăților cu
profil agronomic : agronomii au în
drumat direct 177 unități agricole,
din care 106 C.A.P., iar 20 de județe
au primit pe aceeași cale sprijin
pentru realizarea programelor de ac
țiuni privind înfăptuirea noii revo
luții agrare. Totodată, 148 licee agro
industriale au fost sprijinite de uni
versitari să-și perfecționeze proce
sul de invățămint pe măsura exi
gențelor de calitate formulate de
întreaga noastră dezvoltare socială
pe adresa procesului de pregătire și
perfecționare a cadrelor.
Asemenea realizări, mărturii eloc
vente ale perfecționării continue a
învățămîntului, a integrării lui cu
cercetarea și producția, pot fi loca
lizate și in alte sectoare ale învăță
mîntului nostru superior. Astfel, ști
ințele economice aduc contribuții de
seamă la perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, a organiză
rii. conducerii și planificării activi
tății economice ; științele sociale

sibilitate de surprindere a
actului necinstit : casieria,
adică locul unde „manope
ra" lui M. D. se transforma
în bani. Dar și casierii au
fost duși de nas. Sus-numita
se prezenta în numele ace
lor Înscriși pe state, să ri
dice sumele respective, mimînd gestul colegial. „M-a
rugat să-i încasez și să-i
duc eu. Puteam să refuz ?
Sîntem oameni, nu
De
necrezut, dar amabilitatea
ei excesivă a trecțit neob
servată. Că lua. fără dele
gație. banii de concediu al
mamei, treacă-meargă. Cum
nu a sesizat însă nimeni
că această cumsecădenie se

participă la dezvoltarea și moderni
zarea zonelor și comunităților rura
le; matematica oferă noi aplicații
ale modelării matematice și metode
de cercetare operațională in elabo
rarea planurilor de producție; fizica
elaborează studii temeinice așupra
mecanismelor de excitare și ionizare
a plasmei, a biosistemelor, a proce
selor atomice și moleculare etc.,
chimia aprofundează cercetări fun
damentale și aplicative cu eficiență
economică deosebită. Biologia, geo
grafia, geologia, științele medicale,
juridice, filologice, pedagogice și
psihologice, învățămintul artistic ori
cel de educație fizică și sport con
figurează tot atîtea direcții de cer
cetare și, totodată, atestă caracterul
unitar, modern, democratic și mo
bil al sistemului de integrare a în
vățămîntului cu cercetarea și producția, avind un impact determinant
asupra întregii noastre dezvoltări
social-economice, culturale și, totodată, manifestînd vocația autoperf ecționării necontenite.
Dar poate că semnificația socială
cea mai înaltă a fiecărei teme de cer
cetare, a fiecărui rezultat al activi
tății de integrare constă nu numai
in valoarea propriu-zisă a soluții
lor științifice elaborate, ci mai cu
seamă in calitatea lor de argument,
în favoarea încrederii în forțele pro
prii, în vocația constructivă a po
porului, în posibilitatea unor reuși
te mereu mai înalte. Ideea că se
poate mai mult și mal bine, că stă
în puterea noastră să desfășurăm o
activitate pe coordonate superioare
de civilizație și cultură constituie
atributul definitoriu al conlucrării
învățămîntului cu cercetarea, cu pro
ducția. în raport cu acest criteriu,
exprimînd insăși esența politicii par
tidului nostru de construire a socia
lismului cu poporul și pentru popor,
sint alcătuite programele măsurilor
de perfecționare ce încununează fie
care bilanț al integrării. în această
ordine de idei, se cuvine evidențiat
faptul că intre cercetarea științifi
că fundamentală și cea aplicativă nu
întotdeauna se realizează un ra
port optim; cercetarea fundamenta
lă se menține încă la cote reduse,
ceea ce impune măsuri sistematice
de mobilizare a întregului potențial
universitar pentru sporirea preocu
părilor de investigație științifică
fundamentală. Ponderea cercetărilor
științifice privind reducerea consu
murilor materiale și energetice estA
încă relativ redusă, iar etapa vali
dării rezultatelor finale ale cerce
tării, premergătoare predării lor la
beneficiar, nu este întotdeauna pre
gătită din vreme, corespunzător ce
lor mai înalte exigențe. în plus, re
zultatele parțiale și finale ale cer
cetărilor nu sînt in unele cazuri va
lorificate rapid în activitatea didac
tică (cursuri, seminarii, laboratoare),
în dezbateri științifice, iar o parte
din cercetările universitare nu sint.
popularizate suficient în cadrul uni
tăților economice și, ca atare, pune
rea lor în practică intîrzle. De ase
menea, în unele instituții de învățămînt superior .pregătirea studen
ților pentru cercetare nu are carac
ter sistematic și nu întotdeau
na orele de activitate de cercetare
și proiectare sint folosite adecvat
pentru inițierea studenților în acti
vitatea de creație științifică.
Propunerile aprobate în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. din 5 mal a.c., re
comandările, aprecierile și sarci
nile formulate de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să mobi
lizeze marile resurse ale învățămîn
tului astfel îneît fructificînd expe
riența pozitivă dobindită pînă acum
școala de toate gradele să se înscrie
ferm în procesul pregătirii viitoarelor
cadre necesare economiei naționale.

Iveală totul, justiția șl-a
spus cuvlntul : prin sentin
ța penală nr. 386 din 1 no
iembrie 1988. pentru faptele
sale, judecată Ia locul de
muncă. în prezența acelora
pe care i-a înșelat. M. D.
a fost condamnată la 9 ani
închisoare ; la 21 februarie
1989. recursul a fost res
pins. Cei care, prin natura
atribuțiilor de serviciu, ar
fi trebuit să prevină și să
împiedice lezarea avutului
obștesc au fost destituiți din
funcție.
Cum s-ar spune, s-a fă
cut lumină, climatul de
muncă a fost purificat.
„Dar. ne spunea tovarășa

Necinstea cuibărită
printre hîrtii
Dar. cum se spune, pofta
vine mîncînd, în 1984 —
suma însușită prin fals a
crescut la peste 43 000. ca
să ajungă. în 1986. la 89 190
lei! Doar în 1988. anul în
care, datorită descoperirii
înșelăciunii, veniturile lui
M. D. au scăzut brusc la...
700 lei. Cu timpul însă se
acumulase o pagubă în
dauna statului de peste
292 000 de lei.
Desigur, se poate pune
întrebarea : nu controla ni
meni corectitudinea actelor
întocmite de M. D.? Ba bine
că nu ! Ele erau vizate de
șeful biroului sau de cel
care-i ținea locul, de contabilul-șef. De ce nu a fost
observat, de nimeni pe această filieră, falsul 7 Ex
plicația o dă (în scris) chiar
autoarea : „Am profitat de
faptul că la întocmirea
statelor pentru concediu nu
mi se cereau și cererile res
pectivilor". Dacă s-ar fi fă
cut această simplă opera
țiune de rutină, elementa
ră. s-ar fi văzut, desigur.
’ că amintitele cereri erau
scrise de una și aceeași
mînă. A lui M. D. $i s-ar
mai fi băgat de seamă că
sint unii care au cîte douătrei concedii pe an... Dar
această verificare nu s-a
făcut. Ar mai ti fost o po-

extinde prea mult, dincolo
de gradele de rudenie, că,
practic, M. D. era „neam"
cu toți? Explicația e puerilă
și. mai ales, neconformă cu
legea : „O cunoșteam foar
te bine, era un om capabil.
Cum putea să ne treacă
prin minte așa ceva ? Și
apoi nimeni nu se plîngea
că nu-și încasa drepturile".
„Eu mă ocupam de proble
mele majore" — se scuză
contabilul-șef.
Și. uite așa. profitînd de
lipsa de exigență a unora,
de atitudinea de gurăcască a altora, de încălca
rea regulilor elementare de
activitate, sutele de mii sus
trase din avutul obștesc ln■ trau nestingherite în buzu
narele așa-zisei planifica
toare. Ce făcea cu ei. ne
explică chiar ea : „Cumpă
rături ! Cafea, țigări scum
pe, cosmetice...". Este invo
cată șl achiziționarea (pro
zaică) a unui porc, nunțile,
cumetriile și alte asemenea
vesele întruniri, unde locul
din capul mesei se plătește
scump. Firește, ulciorul nu
merge de multe ori la apă.
într-o bună zi. falsurile au
fost descoperite de către
cei ce ar fi trebuit să facă
acest lucru de la bun în
ceput. adică acum cinci
ani. Cercetările au scos la

dr. Valeria Bobocea, direc
torul direcției sanitare iudetene. prejudiciul mate
rial a rămas. Acea sumă,
însușită și cheltuită cu lipsă
de scrupule de fosta plani
ficatoare. pentru distracții,
putea fi folosită pentru răs
plata muncii unor cadre
medicale, cărora oamenii le
încredințează sănătatea, ba
chiar viata. Ca să nu mai
vorbim de prejudiciul mo
ral adus unui colectiv ce se
bucură de prețuire din par
tea populației pentru price
perea și devotamentul cu
care-și dedică zilele și nop
țile celui mal de preț bun
al omului — sănătatea, de
medicii și asistentele care
au trebuit să-și sacrifice
din timpul lor prețios pen
tru a depune mărturie cum
că. în numele lor. altcineva
a încasat sume importante
de bani. Opinia oamenilor
a fost exprimată clar și
răspicat, noi fiind acei care
am cerut ca procesul să
se judece în public. Mă
surile pe care le-am luat,
pe linie administrativă,
sentința penală aspră au
avut, credem, un puternic
efect educativ. Ne-am con
vins că respectarea, fără
nici cea mai mică abatere,
a legii este singura cale
spre a ne feri de asemenea

fapte antisociale. Tocmai
de aceea, după proces, ca
zul a fost discutat la toate
locurile de muncă, ceea ce
a determinat o sporire a
răspunderii celor ce lucrea
ză în sectorul financiar din
unitățile sanitare ; au fost
luate măsuri pentru întări
rea controlului preventiv.
Tot în acest scop, am orga
nizat o dezbatere cu direc
torii. intendenții. directorii
adjuncți pe probleme eco
nomice din toate unitățile
medicale din județ. S-a în
ceput cu necesitatea res
pectării și aplicării legii. în
toate compartimentele mun
cii noastre, am discutat amănunțit cazul, reliefind
cauzele care au dus la apa
riția lui. în ce mă priveș
te. ca o concluzie de ordin
personal, am reținut ideea
că nimic, nici chiar o competență profesională fără
reproș, nu exclude contro
lul. priceperea în meserie
nefiind certificat de cinste
și corectitudine".
Firește, nimeni nu aso
ciază fapta unei funcționa
re necinstite, pusă pe ago
niseală. pe bani sustrași din
averea obștească, a tu
turor. cu munca plină de
dăruire a unui întreg corp
medical. Ar putea fi amin
tite aici, dar contextul nu
este cel potrivit, numeroa
se cazuri în care oamenii
în alb. din acest județ,
și-au făcut, cu prisosință,
datoria, cu spirit de răs
pundere. cu devotament.
Rămine însă faptul in sine
care dă de gîndit. nu
numai celor din județul Bu
zău. El arată că goana
după bani nemunciți. inco
rectitudinea, necinstea iși
pot face cuib oriunde, chiar
și acolo unde te aștepți mal
puțin. Mai abitir decît al
chimiștii. această categorie
de oameni puși pe huzur,
cu orice preț, este capabicapabi
lă să prefacă în bani orice
le pică în mină. Dacă nu
intervine la timp, așa
cum ar fi trebuit să se întîmple și în cazul de 'mai
sus. stavila legii, aplicarea
ei fără nici o concesie, con
trolul riguros, la toate eșa
loanele. respectarea strictă
a legalității. Este singura
și cea mai de netrecut pa
văză a societății împotriva
unor astfel de elemente
necinstite.

Rodica ȘERBAN
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PARTIDUL Șl POPORUL
(Urmare din pag. I)
tivitate de pregătire a Congresului
al XIV-lea al partidului. Un con
gres cu semnificație istorică. Pentru
că el urmează să contureze o per
spectivă nouă, revoluționară privind
intrarea țării noastre in mileniul
trei — în care România va fi o țară
socialistă multilateral dezvoltată,
dispunînd de o torță economică, ști
ințifică și culturală înaintată, cu un
Înalt nivel de viață materială și spi
rituală. Pregătirea Congresului al
XIV-lea al partidului trebuie să fie
una de muncă intensă, de evaluare
critică și autocritică a împlinirilor și
neimplinirilor, tocmai pentru a des
chide cale liberă unor rezultate și
mai bune. Un asemenea mod de a
aborda pregătirea Congresului l-a
oferit secretarul general al partidu
lui în cuvîntarea rostită la marea
adunare populară din municipiul
Drobeta-Turnu Severin. Apreciind
rezultatele bune obținute de organi
zațiile de partid, de colectivele de
muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a cerut să se acționeze în continuare
cu toată energia pentru înlăturarea
lipsurilor existente, pentru moderni
zarea și buna organizare a întregii
activități, pentru ridicarea nivelului
tehnic șl calitativ al producției, pen
tru aplicarea fermă a cuceririlor
științei și tehnicii în toate domeniile,
pentru Îmbunătățirea radicală a ac
tivității din agricultură, pentru ob
ținerea de rezultate bune in toate
sectoarele.
Forța dinamizatoare a acestui
drum spre rezultate tot mai bune,
spre progresul și propășirea Româ
niei socialiste o reprezintă Partidul
Comunist Român, care a acționat și
acționează întotdeauna ca un partid
revoluționar, care a fost și este or
ganizatorul și realizatorul tuturor
prefacerilor revoluționare din patria
noastră. Pentru a-și Îndeplini și in
viitor misiunea sa istorică — arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu — par
tidul nostru trebuie să rămînă și să
acționeze ca un partid revoluționar.
Transformarea societății românești,
Înfăptuirea Programului partidului, a
obiectivelor sale strategice nu se
pot realiza, cum cred unii, pe calea
reformismului, ci numai pe calea
luptei revoluționare. Avem nevoie
și trebuie să menținem permanent
— accentuează conducătorul parti
dului nostru — spiritul revoluționar

al partidului, al organizației de ti
neret, al sindicatului, al tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești.
Aceasta este singura cale de slujire
devotată a intereselor patriei, de
asigurare a independenței și a bună
stării ei.
Neîndoios, înfăptuirea grandioase
lor programe de dezvoltare economico-socială a patriei noastre socia
liste presupune și implică în mod
necesar statornicirea unui climat de
pace și înțelegere internațională, po
porul român, ca și oricare alt popor,
avînd nevoie de condiții corespun
zătoare pentru a-și putea asigura
progresul neîntrerupt, ridicarea ni
velului general de civilizație. în
lumina acestui adevăr de netăgăduit,
secretarul general al partidului a
afirmat din nou teza de frontispiciu
potrivit căreia lupta pentru dezar
mare și pace reprezintă problema
fundamentală a viitorului întregii
omeniri.
A lupta pentru pace înseamnă a
lupta pentru lichidarea cu desăvîrșire în primul rind a armelor nu
cleare, a armelor chimice, a altor
arme de distrugere în masă, pentru
reducerea radicală a armelor con
venționale. Din păcate, așa cum se
arată în cuvîntare, în spiritul sincer,
deschis, caracteristic întregii politici
a partidului și statului nostru, după
realizarea acordului sovieto-american
privind înlăturarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune —
care reprezintă un procent foarte re
dus din totalul arsenalelor nucleare
existente — a urmat și continuă o
perioadă de stagnare, chiar de dare
înapoi, au loc acțiuni de reactivare a
cursei înarmărilor, în unele cercuri
ale N.A.T.O. se discută intens despre
modernizarea rachetelor cu rază
scurtă de acțiune, ceea ce nu numai
că ar anula efectele acordului amin
tit, dar chiar ar duce la realizarea
unei forțe nucleare suplimentare mai
mare decît cea care a fost înlăturată.
Iată de ce, manifestind o înaltă
răspundere față de soarta păcii,
secretarul general al partidului a
subliniat, cu toată tăria, necesitatea
ca poporul nostru să se angajeze,
alături de celelalte popoare, într-o
luptă fermă împotriva acestor pro
iecte, pentru reducerea cu 50 la sută
a armelor strategice nucleare, în
perspectiva lichidării complete, pînă
în anul 2000, a tuturor armelor nu
cleare, adresind, in acest sens, un

mobilizator apel la acțiune tuturor
popoarelor, forțelor politice, guver
nelor, șefilor de stat din Europa și
din lume.
Cuvîntarea reafirmă, în același
timp, necesitatea unor acțiuni con
secvente pentru soluționarea celor
lalte probleme majore care confruntă
în prezent omenirea. întărirea inde
pendenței fiecărui popor, cu exclu
derea oricărui amestec din afară, a
oricărei intervenții ori încercări de
dominație străină ; reglementarea pe
calea tratativelor a conflictelor in
ternaționale ; lichidarea subdezvol
tării și edificarea noii ordini econo
mice și politice mondiale ; renun
țarea la politica monopolurilor, a
marilor bănci internaționale de a
impune anumitor țări calea dezvol
tării economico-sociale ; rezolvarea
unor probleme umanitare acute, cum
ar fi șomajul, lipsa de locuințe, neasigurarea locurilor de muncă pentru
tineri etc. — toate acestea impun
participarea activă, colaborarea lar
gă, în condițiile deplinei egalități, a
tuturor națiunilor.
în acest spirit, prin glasul to
varășului Nicolae Ceaușescu, Româ
nia și-a afirmat din nou hotărirea
de a acționa pentru dezvoltarea unei
largi colaborări, pe plan economic,
tehnico-științific, cultural, în alte
domenii, între toate popoarele eu
ropene, pe baza principiilor de ega
litate și respect reciproc, ale respec
tului independenței și suveranității,
de a participa activ la diviziunea
internațională a muncii, de a-Și
aduce întreaga contribuție la reali
zarea unei lumi mai drepte și mai
bune, fără arme și fără războaie.
Modul în care participanții Ia
marea adunare populară, toți oame
nii muncii din unitățile vizitate au
dat expresie hotărîrii lor ferme de a
acționa strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general,
pentru înfăptuirea Programului par
tidului, a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ex
primă voința unanimă a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii de
a considera îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de plan pe acest an —
anul celei de a 45-a aniversări a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și al Congresului al XIV-lea al
partidului — suprema lor îndatorire,
înaltul lor legămint față de patrie
și partid, față de viitorul ei luminos.

£ste mai ușor să previi decît să vindeci
Mesajul din acest an. lansat de
Organizația Mondială a Sănătății
(O.M.S.) cu prilejul „Zilei Mondiale
a Sănătății", este „Să vorbim despre
sănătate", semnalind o nouă concep
ție și o nouă strategie însușită de
acest for internațional, și anume
medicina preventivă. Cu toate pro
gresele înregistrate în toate dome
niile științelor medicale, specialiști
din toată lumea pledează pentru
prevenirea îmbolnăvirilor, practica
demonstrînd că este mai ușor să
previi decît' să vindeci.
— Medicina preventivă — ne spune
dr. Arcadie Percek, medic primar
la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino" — înseamnă, înainte de orice,
informație, un om informat asupra
sănătății de care dispune și a moda
lităților de a și-o păstra fiind mai
puternic, mai bine înarmat față de
boală. în plus, un om informat este
conștient de rolul controalelor me
dicale periodice, ajutînd astfel me
dicul să pună in timp util diagnos
ticul, înainte ca boala să fi avansat.
Fără a mai vorbi de faptul că un
asemenea bolnav efectuează în mod
conștiincios tratamentul prescris. A
fost o perioadă in care O.M.S. con
sidera că mărindu-se numărul spi
talelor și cadrelor medicale se asi
gură în mod cert succesul in lupta
împotriva bolilor. Fără îndoială că
toate acestea permit înregistrarea
multor succese în tratarea bolilor,
dar incepind din acest an O.M.S. arată că fără o colaborare activă din
partea populației, bine informată asupra propriilor responsabilități ce
îi revin pe linia prevenirii bolilor,
nu se poate realiza un salt calitativ
in lupta pentru apărarea vieții, a
sănătății.
A face medicină preventivă în
seamnă a recunoaște că un „gram"
de prevenire echivalează cu „tone"
de terapie. Această afirmație este
valabilă mal mult ca oricind atunci
ci nd dorim să cunoaștem rigorile
acelei boli de temut care este can
cerul și care, abordată de pe poziții
preventive, devine o boală ca ori
care alta. Voi ilustra această afir
mație cu exemple din activitatea
mea de peste 30 de ani desfășurată
in domeniul radiologiei și al oncolo
giei. în acest sens, voi sublinia un
fapt care reiese de altfel din majo
ritatea statisticilor, și anume că peste
50 la sută din totalitatea localiză
rilor cancerului la femeie sînt
foarte ușor de diagnosticat dacă
bolnava cunoaște semnele lor de
debut și se adresează în timp
util medicului. Prin control periodic,
aceste localizări pot fi depistate la
timp. în acest scop s-au organizat
ample acțiuni în toată țara cu atit
mai mult cu cit jumătate dintre
toate localizările bolii canceroase la
femeie se pot diagnostica foarte
ușor. Majoritatea statisticilor indică
vindecări definitive, in medie de

70—75 la sută în materie de cancer
de sin, cind acesta a fost depistat
in stadiul I, de 50—55 la sută cind
depistarea s-a făcut in stadiul al
doilea de evoluție, procent care sca
de la 25—35 la sută în stadiul III, și
apoi la 1—7 la sută cind tumora se
află în stadiul IV, așadar cu metas
taze la distanță.
Este adevărat că efortul depus
pînă în prezent pe linia de cercetări
în domeniul cancerului este cel mai
mare efort din istoria medicinei. Și,
cu toate acestea, rezultatele aștepta
te nu au fost cele scontate. Dacă acest efort ar fi fost orientat mai
ales pe latura profilactică, inarmind
bolnavii cu cunoștințele necesare
care să-i ajute pe aceștia să devină
parteneri activi ai medicului în diag
nosticarea bolii lor într-o fază

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
precoce, rezultatele ar fi fost in
comparabil mai bune.
Medicina modernă dispune de nu
meroase metode de diagnosticat, ușor
de practicat, cum sînt examenul ra
diologie. examenul ecografic, scintigrafic etc. ; metode care furnizează
date de cea mal mare importantă
pentru punerea unui diagnostic pre
coce. în numeroase boli. Astfel, examenul radiofotografic.
banalul
„micro", pe care multi îl bagateli
zează și îl evită, a adus imense ser
vicii medicinei in depistarea tuber
culozei și nu numai a acestei boli,
ci și a tumorilor pulmonare, ca si
a diverselor boli cardiace. D$ ase
menea, banala hemogramă, pe care
o efectuăm în diferite situații, a re
prezentat pentru multi primul sem
nal al unor tulburări. Se știe că un
nivel crescut de colesterol în sînge
creează premisa pentru depunerea
acelei „rugini" biologice pe pereții
arterelor, ceea ce duce Ia boala de
numită ateroscleroză si care pregă
tește infarctul de miocard si acciden
tele vasculare cerebrale, principalele
cauze de mortalitate in țările dez
voltate.
în continuare, ideea este reluată
de dr. Victor Lotreanu, medic pri
mar la Spitalul „Grivița" din Bucu
rești :
— Putem spune că este aproape o
obligație morală pentru fiecare om
de a-și face controlul periodic al să
nătății în interesul lui și al socie
tății. La noi în țară există indicații
precise în acest sens și se organi
zează acțiuni largi pentru controlul
medical al tuturor oamenilor mun
cii. dar de la care unii, mai puțin
Informați, caută să se sustragă. Este

o mare greșeală pentru că de foarte
multe ori boala se instalează în mod
lent, subclinic, inaparent. în mo
mentul în care simptomele se ma
nifestă, boala este deja constituită
și in evoluție. Evoluție care, oprită
la momentul oportun, contribuie la
salvarea vieții pacientului. De aici,
necesitatea controlului stării de să
nătate. Cu prilejul unor asemenea
acțiuni au putut fi depistate la oa
meni aparent sănătoși sau care se
considerau sănătoși, întrucît nu îi
supăra nimic, o serie de boli care
nu se manifestau, evident, clinic. Se
știe că cele mai multe boli, din pă
cate și dintre cele mai severe, cum
sînt unele boli cardiovasculare și
cancerul, au o simptomatologie ne
alarmantă pentru bolnav. în cadrul
investigațiilor, descoperirea unor va
lori crescute ale glicemiei, deci ale
zahărului din sînge. în procente care
trebuie să constituie un semnal de
alarmă este suficientă pentru luarea
unor măsuri din timp. Valorile nor
male ale zahărului în sînge sau ale
glicemiei sint cuprinse între 60—120
mg la sută. în cazurile în care gli
cemia este cuprinsă intre 110—120
mg la sută, practica dovedește că
acești oameni aparent sănătoși ar
putea să facă diabet într-un timp
mai lung sau mai scurt. Este deci o
perioadă sau semnal de alarmă, de
atenționare pentru a se lua măsuri,
în această situație, singurul trata
ment eficace este un regim dietetic
supravegheat de medic și care con
stă din evitarea dulciurilor concen
trate (ciocolată, bomboane etc.) șt in
general controlul rației alimentare.
în ce privește colesterolul din sîn
ge. putem menționa că valorile Iui
normale sînt apreciate și in funcție
de vîrstă ; după unele statistici se
apreciază ca normale valori între
260—280 mg la sută, chiar pînă la
300 mg la sută. Cind procentul e
crescut, mai ales dacă este însoțit
și de creșterea celorlalte grăsimi,
se poate considera a fi un semnal
de alarmă, vizînd instalarea unor
boli cardiovasculare. în interpreta
rea acestor valori, medicul ține sea
ma de vîrsta și de obiceiurile ali
mentare ale populației locale. O altă
analiză curentă, cu rol deosebit de
însemnat, este cea care oglindește
funcția rinichilor. Hiperuricemia.
adică creșterea acidului uric in
singe peste valoarea de 4—5 mg la
sută, considerată normală chiar pînă
la 6—7 mg. trebuie să fie în aten
ția medicului și a pacientului pen
tru că reușita prevenirii unor afec
țiuni mai grave depinde de colabora
rea acestora. Hiperuricemia se întilnește frecvent in gută, dar și în
glomerulonefrita acută ș.a„ fiind deci
— ca si celelalte analize și metode
de laborator si investigații — un
semnal de alarmă util pentru opri
rea la timp a evoluției unor boli.

Elena MANTU

Cronica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

zilei

în perioada 11—13 mai au avut loc
la București lucrările sesiunii a 41-a
a Comisiei mixte româno-iugoslave
pentru Porțile de Fier.
Comisia mixtă a constatat buna
colaborare în exploatarea sistemelor
Porțile de Fier I și II, precum și în
ce privește execuția centralelor su

Secretar general al Partidului Comunist Român

plimentare la Sistemul Porțile de
Fier II.
Comisia mixtă a adoptat o serie
de măsuri menite să contribuie la
extinderea colaborării în utilizarea
potențialului hidroenergetic comun
al Dunării.

Vă adresez cele mai respectuoase mulțumiri pentru telegrama de fe
licitare pe care mi-ați adresat-o cu ocazia aniversării zilei mele de naștere
și vă urez, la rindul meu, multă sănătate, fericire și viață îndelungată.

GLAFKOS CLERIDES
Partidului

HUNEDOARA : O nouă

CLASA MUNCITOARE
(Urmare din pag. I)
complexitate.
Trăsături
puternic
afirmate prin contribuția hotărîtoare a clasei muncitoare în făurirea
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, în edificarea unei economii
moderne, competitive, in istorica
realizare pe care o constituie lichi
darea datoriei externe. în lupta pen
tru deplina independență economică
și politică a patriei. Contribuție
care sporește pe măsura înaintării
pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate. La
nivelul forțelor productive ale so
cietății, sub impactul revoluției tehnico-științifice se petrec mutații calitativ-intensive: tehnologiilor mo
derne li se asociază o forță umană
a muncii în al cărei exercițiu pro
fesional sporește considerabil pon
derea muncii complexe. acumula
toare de trăsături specifice activi
tății intelectuale. Dublu condiționat,
tehnico-științific și socio-educațional. profilul clasei muncitoare com
portă schimbări care pun în lumină
o sensibilă interferență omogenizatoare cu intelectualitatea.
Procese
similare sînt generate și în relațiile
cu țărănimea, pe măsură ce agri
cultura devine mereu mai accentuat
o variantă a muncii industriale.
Tocmai această unitate strînsă a
poporului în jurul partidului comu
nist, partid care are drept bază
ideologică concepția despre lume și
viață a clasei muncitoare, socia
lismul științific, a chezășuit și chezășuiește realizările prestigioase dobîndite în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, in înfăptuirea Pro
gramului partidului. „Viața, rea
litatea
—
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea
rostită cu prilejul recentei vizite de
lucru în județul Mehedinți — arată
că numai pe calea unității, a reali
zării unui partid unie revoluționar al
clasei muncitoare, al întregii națiuni,
se poate asigura înaintarea spre so
cialism, înfăptuirea ițpcialismului, a
comunismului !“.
Datorită impactului
revoluției
tehnico-științifice contemporane se

extinde și chiar tinde să pre
domine un nou tip de muncă so
cialmente utilă, cu componente
intelectuale tot
mai evidente,
care fac ca identitatea de cla
să a muncitorimii, forța sa de crea
ție și spiritul său novator să se în
fățișeze mai pregnant, mai cuprin
zător. Sfera și direcțiile de manifes
tare ale acestei identități se des
chid. practic, către toate sectoarele
și nivelurile vieții economice și so
ciale. Cu deosebită pregnanță, ca
materializare a principiului de bază
al politicii partidului nostru — „so
cialismul se construiește cu poporul,
pentru popor" — spiritul revoluțio
nar al clasei muncitoare se regă
sește in conducerea întregii activi
tăți economico-sociale, în funcțio
narea sistemului democrației muncitorești-revoluționare. expresie supe
rioară a triplei calități de proprie
tar, producător și beneficiar al avu
ției naționale. în răspunderea comu
nistă față de traducerea în viață a
politicii partidului, a cutezătoarelor
sale programe de dezvoltare economico-socială. Corespunzător rolului
crescind al clasei muncitoare, siste
mul ei de conexiuni structurale se
extinde considerabil, acoperind un
cirnp social tot mai vast, la orizon
tul căruia, pe temeiul anticipării
legic fundamentate, se va constitui
noua realitate comunitară a „po
porului unic muncitor". Nu se cu
prind, in această expresie. însem
nele vreunei nivelări artificiale, ci,
dimpotrivă, amplificarea potenția
lului uman al dezvoltării în jurul
muncii libere și creatoare, ca tip de
activitate fundamentală, ca factor
hotărîtor al apropierii de trăsăturile
definitorii ale orinduirii comuniste.
Dezbaterile de idei contemporane
în jurul esenței, rolului și perspec
tivelor clasei muncitoare pun in lu
mină, într-un fel sau altul, adîncimea și pertinența științifică a per
spectivei
materialist-istorice. Teo
rii și orientări dintre cele mai va
riate, majoritatea fiind susținute
prin mecanisme de control burghez
manipulatorii asupra conștiinței co
lective. caută să susțină perisabili
tatea clasei muncitoare, care ar fi

microhidrocentrală

cedat locul dobindit cindva unor
noi entități grupale de tipul „cognitariatului" (clasa posesorilor de cu
noștințe, de informații) sau al altora,
expresii care exacerbează impactul
tehnologiilor moderne asupra struc
turilor sociale. Un astfel de impact
există, desigur, dar forța și ampli
tudinea sa nu pun în discuție com
ponența esențială a divizării în clase
a societății, aceea a regimului pro
prietății asupra mijloacelor de pro
ducție.
Tributare, în plan filozofic, deter
minismului tehnologic, astfel de
orientări se extind pînă la avan
sarea unor modele globale ale so
cietății contemporane, a căror alcă
tuire șterge distincțiile de esență
dintre capitalism și socialism și
subordonează procesul istoric exclu
siv rolului factorilor tehnico-informaționali. Așa se face că însăși
expresia de „revoluție socială" este
artificial înlocuită cu cea de revo
luție „telematică" sau „megainformatică", ce s-ar produce prin me
dierea decisivă a structurilor infor
maționale contemporane. Rolul mis
tificator al acestor viziuni scientisttehnologiste în raport cu adevărul
istoric este lesne de demonstrat.
Realitățile lumii
contemporane
demonstrează contrariul și validea
ză adevărurile științifice ale teoriei
revoluționare despre lume și socie
tate a partidului clasei muncitoare.
Departe de a pierde ceva din con
știința misiunii sale istorice, lumi
nată de spiritul creator al socialis
mului științific, condusă de partidul
ei revoluționar, clasa muncitoare
— cum reliefează convingător în
treaga operă teoretică și practică a
secretarului general al partidului
nostru — continuă să fie marea și
hotăritoarea forță socială a contem
poraneității.
clasa
conducătoare,
clasa-stegar a înaintării României
pe drumul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. spre înaltele
culmi de progres și civilizație ale
comunismului.

Cont. univ. dr.
Aculin CAZACU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL

IN PREAJMA MECIULUI ROMANIA - BULGARIA
Ultimele pregătiri ale lotului re
prezentativ de fotbal, dinaintea par
tidei România — Bulgaria, au loc. la
Bistrița și apoi la București. An
trenorii și jucătorii abordează pre
gătirea acestui important meci din
preliminariile campionatului mondial
cu toată seriozitatea și răspunderea
pentru îndeplinirea obiectivului prio
ritar al fotbalului nostru : califi
carea echipei noastre naționale la
turneul final al C.M. din Italia —1990. Antrenorii E. Jenei și C. Drăgușin s-au fixat asupra celor mai
valoroși fotbaliști români, in lotul
de 19 jucători fiind prezenți, desi
gur, Lung, Iovan. Rednic, Bumbescu,
Hagi, Mateuț, Sabău, Klein, Rotariu,
Ungureanu, Popescu. Lăcătuș și
Cămătaru. Cîștigu! cel mai impor
tant al formației României față de
precedentul meci preliminar, de la
Atena, va fi prezența lui Marius
Lăcătuș în linia de atac. Aceasta va
spori incisivitatea echipei României,

cu atit mai mult cu cit Gheorghe
Hagi va reveni pe poziția lui, de
mijlocaș ofensiv, in care s-a distins
de repetate ori. Ieri a avut loc un
meci-școală în compania echipei
Gloria Bistrița, urmînd ca luni
tricolorii români să se reîntoarcă în
Capitală.
Fotbaliștii bulgari vor sosi la
București in ziua de marți. Antreno
rii D. Penev și G. Dimitrov, recent
numiți Ia cîrma echipei, au rema
niat Iotul, printre altele selecționînd
și pe S. Mladenov, atacant la for
mația portugheză Belenenses.
Amintim că partida România —
Bulgaria se va juca miercuri, 17 mai,
de la ora 18, la stadionul Steaua din
Capitală și că va fi arbitrată de o
brigadă din U.R.S.S., avindu-1 la
centru pe G. Husainov.
Marți, 16 mai, de la ora 18, la sta
dionul Giulești va avea loc meciul
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și Bulgariei.

O EVOLUJIE TOTAL NECORESPUNZĂTOARE
A RUGBIȘTILOR NOȘTRI
în cuplajul Internațional de rugbl
România — Anglia, desfășurat ieri
pe stadionul „23 August" din Capi
tală, victoria a revenit rugbiștilor
englezi : în meciul echipelor de ti
neret cu 54—13 (10—13), iar în par
tida primelor selecționate cu 58—3
(24—3). Publicul spectator a aplau
dat la scenă deschisă jocul rugbiști
lor din Anglia, ceea ce din păcate
nu a fost deloc cazul cu comporta
rea echipelor noastre. Scorurile se
vere cu care au pierdut partidele

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 14 mal, ora 20 — 17 mai, ora 20 :
Vremea va fi caldă, iar cerul variabil,
cu lnnorărl temporare la începutul in
tervalului In nordul și estul teritoriu
lui, unde, pe alocuri, vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie, mai ales
cu caracter de averse. în celelalte zone,
averse de ploaie Izolate, după-amiaza.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

de ieri, in general evoluția în teren
a ambelor formații (care astfel au
adus un deserviciu prestigiului rugbiului românesc î) necesită o anali
ză serioasă și măsuri corespunzătoa
re din partea organismelor spor
tive de specialitate. Jucătorii se
lecționați, antrenorii lor au do
vedit ieri că nu s-au pregătit cu
atenție maximă, eu răspunderea ne
cesară pentru a aborda la un nivel
corespunzător acest important test
sportiv internațional.

Temperatura
aerului va înregistra o
scădere ușoară, de scurtă durată, în
deosebi !a valorile minime, in jumăta
tea de nord a țării. Minimele din cursul
nopții vor fi cuprinse, în general. In
tre 7 și 15 grade, iar maximele din
timpul zilei între 20 șl 30 de grade,
mal ridicate în sud. Noaptea șl dimi
neața se va produce ceață pe alocuri,
în vestul șl centrul țării. In București :
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil.
Condiții reduse de ploaie In cursul
după-amlezelor. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila
între 12 și 15 grade. Iar cele maxime
între 28 șl 30 de grade.

Președintele
Adunarea Democratică
din Cipru

Rapid București în
• ,Cupa internațională
de fotbal “
In acord cu U.E.F.A., pe timpul
lunii iulie se organizează „Cupa in
ternațională de fotbal", la care au
fost înscrise 44 echipe din 14 țări de
pe continentul nostru. Cele 44 echipe,
împărțite in 11 grupe, vor asigura
programele societăților de pronos
ticuri sportive europene, în perioada
1—23 iulie 1989. Federația Română de
Fotbal, în colaborare cu A.S. LotoPronosport, a înscris populara echipă
Rapid București pe lista acestei cupe
internaționale, în care figurează mul
te formații binecunoscute și de pu
blicul nostru, cum sint : I.F.K. Gbteborg (Suedia), Eintracht și Kaisers
lautern (R.F.G.), F.C. Liege (Belgia),
Den Bosch (Olanda), Sparta Fraga și
Banik Ostrava (Cehoslovacia), Wismut Aue, Lokomotive Leipzig și Cari
Zeiss Jena (R.D. Germană), Wisla
Cracovia și Stal Mielec (Polonia).
Prin tragere la sorți, Rapid Bucu
rești a fost repartizată in grupa nr.
10, împreună cu echipele Oergryte
(Suedia), Wismut Aue (R.D. Germa
nă) și Spartak Varna (Bulgaria).
Jocurile se vor desfășura tur-retur,
iar ciștigătoarele grupelor vor fi pre
miate. De asemenea, organizatorii vor
premia și echipele de pe locurile se
cunde.
Meciurile echipei bucureștene vor
avea loc miercuri și simbătă, incepind
cu 1 iulie a.c., fiind și un bun prilej
pentru giuleșteni de a pregăti forma
ția in vederea viitorului campionat.
Rapid București va juca primul
meci la Vama, cu Spartak (1 iulie),
apoi va disputa succesiv trei partide
la București : cu Oergryte (8 iulie),
cu Spartak Varna (12 iulie) și cu
Wismut Aue (15 iulie), lată și datele
celorlalte două jocuri : Oergryte —
Rapid (19 iulie) și Wismut Aue —
Rapid (22 iulie).
Cum in programele concursurilor
nu pot fi cuprinse de fiecare dată
decit 13 meciuri, se aleg numai cile
26 echipe din totalul de 44. Mențio
năm că in primul program, din 1 iu
lie, sînt înscrise ambele meciuri din
grupa nr. 10 : Spartak Varna — Rapid
și Wismut Ave — Oergryte, alături de
alte partide echilibrate și interesan
te, cum sint, de exemplu, Lokomotive
Leipzig — I.F.K. Goteborg, F.C. Lu
cerna — Karlsruher S.C., Banik Os
trava — Vejle Boldklub, Eintracht
Frankfurt pe Main — Grazer A.K.
sau Grasshopper Zurich — F.C, Ad
mira Wacker Viena.

Județul Hunedoara, care dispune
de o puternică bază energetică rea
lizată în anii glorioși ai Epocii de
Aur Nicolae Ceaușescu, și-a îmbo
gățit zestrea cu o nouă centrală hi
droelectrică de mică putere, ce a
intrat în funcțiune pe Valea Cracului, in Munții Retezat, cu o pu
tere instalată de 569 kW. Este cea
de-a 8-a centrală hidroelectrică de
mică putere ce a intrat in produc
ție in cadrul programului de con
strucție a microhidrocentralelor al»
județului, care prevede asigurarea
independenței energetice in acest
an a 5 comune. Pină la sfîrșitul
anului vor mai fi puse in func
țiune încă 3 centrale de mică pu
tere. (Sabin Cerbii).

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Harap Alb — 10; Bădăranii
—- 14; Titanic Vals — 18,30; (sala Am
fiteatru) : Cineva te iubește — 10;
Campionul — 18; (sala Atelier) : Car
tea lui Ioviță — 10; Clovnii — 18
• Filarmonica
,,George
Enescu*
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice
.
*
Bogdan Florescu —
pian — 10,30; Geanina Oprițoiu —
pian — 17,30; (Ateneul Român) : Sta
giunea educativă pentru elevi. Con
cert de muzică vocală
susținut de
Corul liceului de artă „George Enescu“. Dirijor : Nicolae Niculescu — 11:
Concert prezentat de Corala Facultă
ții de medicină a Universității Craio
va. Dirijor : dr. Vasile Cirlig — 15;
Recital de pian : Evgheni Krușevski
(U.R.S.S.) — 19
ft Opera Română (13 18 57) : Inimă de
copil — 11; Visul unei nopți de vară
(premieră) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
Oklahoma — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele
10,30; Mizantropul
— 18; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Cîntec despre mine însumi — 10,30;
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; Cameristele — 18.30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 11; Lewis și Alice
— 19
• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — io;
Livada de vișini — 18: (sala Studio):
Complotul miliardarilor — 10,30;
Dansul morții — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 11; Iarna cind au murit can
gurii — 18: (foaier) : Pasărea măias
tră — Maria Tănase — 18,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11; Regina balului — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
*
se
(sala Savoy, 15 56 78) : De la
tango la rock — 18; (sala Victoria,
5(158 65) : Cavalcada rîsului — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
*
română
(13 13 00) : Micuța Dorothy —
11; Spectacol extraordinar de roman
țe și cîntece de voie bună — 18
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Cenușăreasa — 10.30
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77, sala
Victoria) : Ou! buclucaș — 11; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu
doi bani — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 10;
15,30: 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Ultima oră (spectacol pre
zentat de Institutul de Teatru din Tg.
Mureș) — n (în limba română) ;
Liliomfi — 18 (în limba maghiară)

cinema
• Gobseck : LUMINA (14 74 16) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
9 O vară cu Mara : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
O Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9 ; 11
A Vacanța cea mare : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
9 Maria și Mirabela în Tranzistoria ;
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17;
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; II; 13;
15; 17: 19
© Sosesc păsările călătoare : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
O Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
— 9; II; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Francois
Villon : POPULAR
(35 15 17) — 15; 19
» Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GRI
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
e Intilnire
amlnată :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Cintecele lui Benny More : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Unde este un „notelet" 7 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Zece negri mititei : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 19
• Caz cu caz nu se potrivește ;
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Misiune specială: COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• De la literatură Ia film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15.15; 17,30; 19,45

V. M.
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• „BISTURIU" EFICIENT PEN
TRU INGINERIA GENETICĂ. Cer-
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cetători din cadrul Laboratorului de cercetârî asupra utilizării resurselor, de la Institutul de tehnologie din Tokio, au descoperit că radiația de 355 mm a fasciculului de laser tip YAG scindează acidul ribonucleic al microorganismelor bacteriofage, in prezența bioxidului de titan, a
sulfuri! de cadmiu sau a unui element
fotoreceptor cu nucleu de cobalt.
Potrivit opiniei specialiștilor japonezi,
dezvoltarea acestei noi tehnologii, care ar
putea înlocui cu succes enzimele folosite
ca „bisturiu" In ingineria genetică, ar prezenta o utilitate deosebită in punerea la
punct a unor terapii ale genelor și in crearea de gene recombinate. „In prealabil, va
trebui însă dezvoltată o metodă mai precisă de identificare a locurilor la nivelul
cărora trebuie să se execute secționarea
genelor", apreciază publicația franceză
„Biofutur".

•
MATERIAL SUPRACONDUCTOR MAI ACCESIBIL.u^oa
ia politehnică din Stockholm a fost pus la
punct un nou material supraconductor fără
bariu, în schimb cu bismut in compoziție.
Pragul de supraconductibilitate al noului
material este de 100 de grade Kelvin. Ma
terialele supraconductoare care conțin bis
mut prezintă avantajul că sînt mai ușor
de fabricat ; proprietățile lor sint stabile
și ușor reproductibile, iar materia primă
necesară este mai ieftină. In plus, ele nu
ridică probleme de poluare a mediului în
conjurător, deoarece nu conțin nici bariu
și nici pămînturi rare. „De reținut că noile
materiale supraconductoare pot fi mode
late sub orice formă", notează revista
franceză „Information Chimie Hebdo".

• ÎN VIZOR : CELE MAI ÎN
DEPĂRTATE CORPURI ASTRO
NOMICE.
curtai, >n Uniunea So
vietică se va trece la realizarea celui mai
mare telescop optic segmentat construit

pină in prezent in lume. De 5—7 ori mal
puternic decît cel pe care ii construiesc în
prezent specialiștii americani în insulele
Hawaii, telescopul optic sovietic, care va fi
gata la sfirșitui deceniului următor, va
permite observarea celor mai îndepărtate
corpuri cerești. „Se va extinde astfel aria
observațiilor astronomice, practic, pină la
limitele universului", a afirmat președin
tele Consiliului astronomic al Academiei
de Științe a U.R.S.S.
In prezent, se caută un loc de construc
ție adecvat pentru realizarea noului te
lescop optic, care trebuie amplasat la o
altitudine de 2 500—3 000 de metri deasupra
nivelului mării, în apropierea Muntelui
Maidanak, la circa 150 kilometri sud-est de
Samarkand, in R.S.S. Uzbecă.

• „PARTITURI" PENTRU API
CULTURA. O echipă de chimiști din
Canada a descoperit compoziția parfumu
lui pe care il răspîndesc alblnele-matcă.
Cercetătorii au identificat un „cocteil" de
cinci substanțe chimice care au menirea să

comunice prezența măteii către restul
stupului, determinind ca fiecare membru
al acestuia să-și îndeplinească sîrguincios
sarcinile ce-i revin. Cele cinci substanțe
sint produse de glandele mandibulare, dar
chimiștil canadieni consideră că ele pot fi
sintetizate în laborator și utilizate pentru
producerea mierii, dar și pentru constitui
rea de noi roluri.

• NOI ALIAJE. ARAMIS (accelera
tor pentru cercetare astrofizica, microanaliză și implantare in solide) este denumirea
noului accelerator de ioni cu care a fost do
tat Centrul de spectrometrie nucleară și de
masă din Orsay. Inaugurată in decembrie
1988, noua instalație poate accelera atit
ioni ușori, ca ai hidrogenului, cit și ioni
grei, cum ar fi cei ai uraniului. Gama de
energii a acceleratorului este foarte întin
să, atingînd 10 milioane de electron-volți,
ceea ce reprezintă o performanță conside
rabilă față de acceleratoarele de același
tip realizate pînă în prezent.
„Cu toate că este destinat cercetărilor
fundamentale, unele dintre experimentări

sint foarte apropiate de aplicațiile indus
triale", notează revista „Sciences et Ave
nir". ARAMIS va fi folosit pentru obți
nerea unor aliaje imposibil de realizat prin
alte mijloace, pentru analiza compoziției
chimice a aliajelor, dar și pentru măsu
rarea efectelor „bombardării" cu ioni a
materiei în spațiu. Principala aplicație va
fi insă foarte probabil implantarea ionilor
în circuitele integrate, consideră specia
liștii.

• MECANISMUL CORDULUI.
Cunoașterea cu precizie a mecanismului
interior al inimii, în timpul funcționării,
reprezintă de multă vreme un obiectiv al
cercetării științifice. Ca atare, au fost puse
la punct diverse metode care fac apel la
tehnica de vîrf. Dintre noile procedee pre
zentate la o recentă reuniune a Asociației
americane de cardiologie, a reținut atenția
in special o nouă metodă care permite
identificarea procesului de ateroscleroză
într-un stadiu incipient.
Reprezentarea fenomenului de ateroscle
roză se face cu ajutorul lipoproteinei de

joasă densitate (LDL), unul dintre „cărăușii" colesterolului in singe. Specialiștii
de la Institutul de tehnologie din Massachusetts și de la două spitale din Boston
au pus la punct o metodă de purificare a
LDL din sîngele prelevat de la un pacient,
după care au marcat lipoproteina cu o
substanță radioactivă și apoi au injectat-o
din nou în artera persoanei respective.
O parte din substanța LDL marcată radioactiv este absorbită de plăcuțele aterosclerotice nou formate, ca în cazul LDL
obișnuite. După 24 de ore, cordul pacientului este „fotografiat", cu ajutorul unui
contor cu raze gamma, imaginea obținută
ilustrînd localizarea substanței marcate
radioactiv și, implicit, zona în care se formează plăcuțe aterosclerotice. „Specialiștii
speră că noua metodă, aflată deocamdată
în stadiu experimental, se va dovedi utilă
nu numai în depistarea procesului de
ateroscleroză, înainte ca acesta să devină
o amenințare pentru viața individului, daiși ca procedeu de măsurare precisă a
eficacității tratamentelor aplicate", notează
publicația „Science News".

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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(Mânia, președintele Nicolae Ceausescu acționează
ferm pentru înfăptuirea unor ample programe
constructive, pentru dezvoltarea pașnică a omenirii
ECOURI DIN PRESA DE PESTE HOTARE LA
DE LA MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL

CUVÎNTAREA

DROBETA-TURNU SEVERIN

Ideile și tezele cuprinse în cuvîntarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară
din municipiul DrobetaTurnu Severin, în cursul vizitei de lucru
efectuate în județul Mehedinți, au generat
ample ecouri in mijloacele de informare în
masă din diferite țări. Sînt evidențiate, în ca
drul relatărilor, consecvența partidului și sta
tului nostru în edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate, conform realităților
concrete ale României, precum și politica vizînd realizarea dezarmării, a orientării sume
lor destinate înarmărilor în scopul dezvoltării
economice și sociale, a progresului tuturor
statelor. Este, totodată, relevată justețea po
liticii românești, rezultat al viziunii realiste,
al spiritului riguros științific ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, făuritorul României mo
derne.
Presa din diferite țări înfățișează, de ase
menea, realizările de seamă obținute de po
porul român, sub conducerea partidului co
munist, programele sale îndrăznețe de viitor,
pentru edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea României spre
comunism.
România se pronunță pentru elimlnarea completă a armelor nu
cleare și chimice, pentru încheie
rea unui acord de reducere cu 50
la sută a armelor strategice nu
cleare, pentru renunțarea la politi
ca de militarizare a Cosmosului și
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, pentru reducerea radi
cală a armamentelor convențio
nale sub un' control strict in
ternational — subliniază agen
ția T.A.S.S.. referindu-se la cu
vin tarea rostită de președintele
Nicolae Ceaușescu la marea aduna
re populară din municipiul Drobe
ta-Turnu Severin.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— arată agenția — a evidențiat, de
asemenea, importanța deosebită a
luptei ferme împotriva moderniză
rii armelor tactice și a armelor cu
rază scurtă de acțiune, a necesi
tății reducerii 'substanțiale a chel
tuielilor militare, menționind
că
sumele investite pentru înarmări
trebuie să fie. orientate spre dez
voltarea economico-socială a fiecă
rei națiuni, spre sprijinirea țărilor
in curs de dezvoltare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat în cuvintare că Siomânia se
pronunță pentru o Europă unită, a
națiunilor independente si libere,
pentru dezvoltarea largă a colabo
rării intre toate tarile din Balcani,
pe baza principiilor de egalitate,
respect reciproc, ale independentei
si suveranității', pentru realizarea
în această parte a lumii a unei re
giuni fără arme nucleare si chimi
ce. fără baze .militare străine — arată agenția sovietică, menționind.
in încheiere : -conducătorul Româ
niei a subliniat că toate proble
mele litigioase dintre state trebuie
soluționate numai pe calea trata
tivelor ; de asemenea, a arătat că
România se pronunță ferm pentru
lichidarea subdezvoltării, pentru o
nouă ordine economică mondială.
Sub titlul „P reședințele
Nicolae Ceaușescu cu privire la
calea României", ziarul „RUDE
PRAVO" relevă că. in cuvintarea
sa la marea adunare populară din
municipiul Drobeta-Turnu Seve
rin. președintele Nicolae Ceausescu
a evidențiat faptul că pentru
România nu există decît un singur
drum : înainte, pe calea revolu
ționară a partidului comunist, spre
socialism, spre comunism. Șeful
statului a arătat că partidul, poporuT român au ales calea socialis
mului si realitatea a confirmat pe
deplin această alegere. In România
nu poate exista cale de întoarcere,
nu se poate pune în nici un fel pro
blema „privatizării" construcțiilor
industriale, agricole, sociale.
Ziarul cehoslovac subliniază, de
asemenea, faptul că în cuvintare
se arată că, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, din 1965, țara noas
tră a porniți pe calea realizării so
cialismului corespunzător legităților
generale și principiilor socialismu
lui, în condițiile și realitățile Româ
niei.
în încheiere, se arată că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a
referit, de asemenea, la acțiunile
de reactivare'a cursei înarmărilor
nucleare, la faptul că N.A.T.O. dis
cută activ trecerea la modernizarea
așa-ziselor arme nucleare cu rază
șcurtă de acțiune și tactice.
într-o cuvintare rostită la adunarea
populară desfășurată în muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin —
evidențiază agenția A.N.S.A. —,
președintele României,
Nicolae Ceaușescu, a adresat un
apel popoarelor din Europa, afirmind că, din păcate, se pare că
unii s-au speriat de perspectiva de
zarmării, a pierderii câștigurilor de
pe urma politicii de inarmare, dar
și a posibilităților politicii de șan
taj nuclear, a politicii de forță și
dictat — și, de fapt, au inceput să
dea înapoi. Șeful statului român a
criticat, in acest cadru, proiectul
N.A.T.O. de modernizare a arme
lor tactice și cu rază scurtă de ac
țiune, arată agenția.
Modernizarea aȘa-ziselor arme
nucleare cu rază scurtă de ac
țiune și tactice, a spus președinte
le României, ar duce la crearea
unei forțe nucleare suplimen
tare și la un nou focar de

tensiune în Europa. Președintele
Aceasta reprezintă suportul teo
retic . al amplului și complexului
Nicolae Ceaușescu a adresat po
program de dezarmare, avînd în
poarelor din Europa, din întreaga
centrul său necesitatea lichidării
lume apelul de a duce o luptă fer
mă împotriva acestui proiect, inarsenalelor nucleare, paralel cu eliminarea armelor chimice și a al
sistind pentru o reducere cu 50 la
tor arme de distrugere in masă, cu
sută a armelor strategice nucleare.
reducerea substanțială a armamen
Totodată — se relevă — președin
telor convenționale, propus de
tele Nicolae Ceaușescu s-a pronun
România.
țat din nou pentru o reducere sub
O țară care se bucură de un
stanțială a cheltuielilor militare ale
binemeritat prestigiu pe plan in
celor două blocuri și pentru redu
ternațional este România, iar un
cerea radicală a armamentelor con
nume care s-a impus prin contri
venționale. sub un control strict
buțiile de excepție aduse la solu
internațional.
ționarea complexelor probleme
' România va acționa cu toată homondiale este președintele el,
tărirea pentru dezvoltarea largă a
Nicolae Ceaușescu. se evidențiază
colaborării intre toate țările din
în articolul „Nicolae Ceaușescu —
Balcani, fără deosebire de orinnecesitatea
reînnoirii in viața in
duirea socială, pentru realizarea în
ternațională". în concepția Româ
această parte a lumii a unei re
niei, factorul dinamizator al înnoi
giuni fără arme nucleare și Chi
rilor în relațiile internaționale sint
mice, fără baze militare străine, â
popoarele înseși, făuritoare ale,isr
unei regiuni a colaborării pașnice
toriei.
între națiuni egale — ca o parte a
Concepția
președintelui
colaborării egale intre toate națiu
Nicolae Ceaușescu privind evolu
nile din Europa și din întreaga
ția lumii contemporane dezvăluie
lume, a declarat Nicolae Ceaușescu,
strînsa interdependență dintre dez
secretar general al Partidului Co
voltarea economică, pe de o parte,
munist Român, președintele Repu
și securitate pe de altă parte. Gra
blicii Socialiste România, in cuvîn
vele probleme existente in economia
tarea rostită la marea adunare
mondială și adîncirea crizelor, arată
populară din municipiul Drobetapreședintele Nicolae Ceaușescu,
Tumu-Severin, scrie agenția A.D.N.
sint direct legate de înarmare, de
Agenția relevă apoi că președintele
uriașele cheltuieli militare. Iată de
Nicolae Ceaușescu a evidențiat că
ce
lupta pentru dezarmare, pentru
putem să afirmăm, cu îndreptă
reducerea cheltuielilor militare face
țită mindrie, că socialismul și nu
parte integrantă din lupta împo
mai socialismul a creat condițiile
triva decalajelor dintre bogați și
necesare pentru lichidarea intr-o
săraci, .pentru noua ordine econo
perioadă Istorică scurtă, de numai
mică
internațională.
40 de ani. a stării de inapoiere in
în articolul intitulat „România
care se găsea România- Doresc să
militează pentru respectarea drep
le spun unor cercuri de peste ho
tului inalienabil al popoarelor de
tare, care încearcă, să minimalizeze
a-și hotărî singure soarta", revista
realitățile socialismului, că Româ
mexicană
> arată : Necesitatea strin
nia, prin tot ceea ce a realizat,
gentă
cu care se impune exclude
demonstrează că nu poate exista
rea cu. desăvîrșire a practicilor
cale de întoarcere, că nu se poate
amestecului și ingerințelor decurge
pune în nici un fel problema ca
din înseși consecințele nefaste pe
minunatele construcții industriale,
care aceste practici le-au avut și le
agricole, sociale să fie „privati
au asuma întregului climat mon
zate". In ce o privește, România,
dial, afectînd ansamblul relațiilor
consecventă politicii sale dintotinternaționale.
deauna, va acționa ferm pentru
Avind la bază analiza - amplă a
dezvoltarea colaborării cu toate ță
proceselor, fenomenelor și tendin
rile socialiste, pentru iptărirea
țelor din lumea contemporană, por
unității și solidarității lor, a sub
nind de la experiența poporului
liniat. conducătorul partidului și
român, de la experiența tuturor po
statului român.
poarelor, România își exprimă con
Aspecte definitorii ale politicii
vingerea că se poate ajunge la fău
externe principiale, consecvente a
rirea unei lumi mai bune și mai
României socialiste, succesele po
drepte numai dacă în viața in
porului român în făurirea vieții sale
ternațională se instaurează un nou
noi. socialiste, și-au găsit reflectarea
tip
de relații. . Acestea
trebuie
intr-un număr special al revistei
să fie fundamentate pe respec
mexicane „MUNDO INTERNACIOtarea principiilor deplinei ega
NAL".
lități în drepturi, independen
Articolele din acest număr sînt
ței și suveranității naționale, drep
însoțite de portretele în culori ale
tului fiecărei națiuni de a-și alege
președintelui Nicolae Ceaușescu și
și urma calea de evoluție pe care
tovarășei Elena Ceaușescu, de foto
o dorește, fără nici un amestec din
grafii ce ilustrează realizări econo
afară, pe avantajul reciproc, pe so
mice și pe plan edilitar ale Româ
luționarea exclusiv pe cale pașnică
niei socialiste.
a oricăror diferende — se arată
In articolul de deschidere, inti
în articolul „România acționează
tulat „România, Ceaușescu — un
pentru respectarea strictă a noilor
nou mod de gindire in abordarea
principii ale relațiilor dintre state".
problemelor fundamentale ale lu
în articolul „Propuneri românești
mii contemporane", revista mexi
privind eliminarea subdezvoltării",
cană relevă că întreaga activitate
revista
mexicană relevă : în an
pe plan internațional, de o inten
samblul preocupărilor consecvente
sitate și amploare fără precedent,
a României este indisolubil legată ■ ale președintelui Nicolae Ceaușescu
de numele
președintelui' pentru abordarea și soluționarea in
Nicolae Ceaușescu, care, prin
tr-un mod nou, democratic a ma
rilor probleme ce confruntă lumea
forța personalității sale, prin clar
viziunea politică, prin principiali
contemporană, un loc aparte îl ocu
tatea și umanismul manifestate in
pă procesele și tendințele din eco
toate acțiunile și demersurile sale,
nomia mondială. Este necesar, ară
prin energia și pasiunea puse in
ta președintele Nicolae Ceaușescu,
slujba marilor idealuri ale păcii, li
să se înțeleagă că soluționarea pro
bertății, progresului, a făcut ca
blemelor țărilor în curs de dezvol
țara sa să ocupe un loc de cinste
tare, realizarea unei noi ordini eco
între națiunile lumii.
nomice constituie un factor primor
dial
pentru depășirea crizei econo
Președintele Nicolae Ceaușescu
mice, pentru stabilitatea și dezvol
— continuă „Mundo Internacional"
tarea economiei mondiale.
— a formulat concluzia, de o în
semnătate fundamentală pentru
Realismul aprecierilor șefului sta
prezentul și viitorul popoarelor,
tului român este pe deplin con
potrivit căreia vechea teză a
firmat de analizele și studiile dife
inevitabilității războaielor, ca „o
ritelor instituții internaționale de
continuare a politicii cu alte mij- ♦ specialitate, cea mai dificilă pro
loace", se cere înlocuită cu teza
blemă pentru țările în curs de dez
inadmisibilității unui nou război,
voltare fiind cea a datoriilor exter
care devine de neconceput in vir
ne. Situăția economică și financiară
tutea înseși a existenței arsenale
a țărilor debitoare din lumea a tre
lor nucleare, a faptului că, pentru
ia s-a deteriorat și mai mult, ca ur
prima dată in istorie, este în joc
mare a faptului că. paralel cu spori
soarta întregii umanități, amenin
rea poverii datoriilor, a avut loc și o
țată cu totala dispariție. Ca ata
diminuare a veniturilor provenite
re, problema păcii se pune in ter
din exporturi, la aceasta contri
meni noi, de soluționarea ei depinbuind și escaladarea măsurilor co
zind destinele civilizației, menține
merciale restrictive și discrimina
torii.
rea vieții pe Pămînt.

Evoluțiile din economia mondială
reliefează pregnant justețea pozi
ției României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu privind căile și
modalitățile de depășire a actualei
crize prin renunțarea cu desăvirșire la vechea practică de a se-pune
toate greutățile in seama celor să
raci și trecerea la un nou mod de
gindire, de . acțiune și soluționare a
problemelor complexe din economia
mondială, care să țină seama de in
teresele tuturor statelor.
Un alt articol. întitulat „I Mai —
rezonanțe și semnificații româ
nești", pune un accent deosebit pe
marcarea în urmă cu 50 de ani in
România a Zilei internaționale a ce- ■
lor ce muncesc, evidențiind că in
organizarea și desfășurarea marii
demonstrații din 1939 un. rol de
terminant l-a avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu,
tovarășa Elena Ceaușescu.
Caracterizată
prin
dinamism,
combativitate și fermitate politică,
prin devotament nețărmurit față de
interesele vitale ale poporului, față
de cauza suveranității, independen
ței și integrității
țării, acti
vitatea
tînărului
revoluționar
Nicolae Ceaușescu a contribuit în
mod hotăritor la succesul manifes
tației de acum 50 de ani, la largul
ei ecou, la afirmarea ei ca o im
punătoare mărturie a forței unită
ții de acțiune a clasei muncitoare, a
maselor largi populare in lupta îm
potriva fascismului și războiului,
pentru salvgardarea intereselor na
ționale ale României — se subli
niază in articol.
Revista face, de asemenea, o
prezentare istorică șl geografică a
României, referindu-se, totodată,
la dezvoltarea sa economică și
socială, la condițiile de deplină egalitate in care trăiesc și își des
fășoară activitatea toți cetățenii
țării.
Ziarul „24 SAAT" din Turcia a
publicat
articolul .. „Dezvoltarea
României de azi", in care eviden
țiază : într-o perioadă istorică re
lativ scurtă, de aproximativ 40 ani,
România a devenit o țară industrial-agrară. cu o industrie puter
nică și modernă, bazată pe cele
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, și o agricultură in plină
dezvoltare.
în ansamblu. producția indus
trială a cunoscut o creștere de
circa 135 de ori față de anul 1945,
țUn. care numai in ultimii 24 de
ani, de cîrid în fruntea țării se
află președintele Nicolae Ceaușescu,
de peste 120 de ori.
Cotidianul insistă asupra im
portanței istorice a comunică
rii făcute de președintele
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C.
al P.C.R. din 12—14 aprilie 1989.
privind achitarea completă a da
toriei externe a țării. Pentru
prima oară in istoria sa îndelun
gată, România nu mai are nici o
datorie externă, nu mai plătește
tribut nimănui și este cu adevă
rat independentă, și economic, și
politic — relevă ziarul, ci
tind
cuvintele
președintelui
Nicolae Ceaușescu. Lichidarea da
toriei externe demonstrează vita
litatea ' și capacitatea economiei
românești, precum și justețea po
liticii economice promovate de
conducerea țăî-ji, deschide largi
perspective pentru dezvoltarea so
cială și economică a României și
participării sale la schimbul mon
dial de valori, arată ziarul turc.
România a anunțat comunității
internaționale — cu multă min
drie, demnitate și entuziasm —
achitarea datoriei sale externe,
ceea ce constituie, fără îndoială,
un moment de semnificație istori
că pentru independența economică
și politică a unei națiuni — subli
niază ziarul „GAZETA DE NOTICIAS" din Brazilia, care inserează
titlul acestei știri, cu majuscule, în
prima pagină.
în continuare se arată că Româ
nia a reușit să obțină această mă
reață victorie într-un moment în
care datoria externă a statelor în
curs de dezvoltare depășește uriașa
cifră de 1 300 miliarde dolari. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, adresindu-se partidului și poporului, a
evidențiat faptul că, prin lichidarea
datoriei externe, România și-a asi
gurat nu numai deplina indepen
dență economică și politică, ci și
condițiile pentru o dezvoltare ac
celerată, pe baze moderne, ceea ce,
fără îndoială, constituie un mare
succes al orînduirii socialiste.
„Strategia efortului propriu" este
titlul articolului publicat in coti
dianul sirian „AL bAAS", în care
se evidențiază : Strategia dezvoltă
rii economiei românești pornește de
la necesitatea introducerii pe sca
ră largă a cuceririlor revoluției
tehnico-științifice, de la imperati
vul asigurării unei rate superioare
a acumulării, ca opțiune politică
de amplă perspectivă pentru asigu
rarea resurselor necesare progre
sului multilateral și condiție fun
damentală a ridicării generale a
nivelului de trai al poporului.
Luna aprilie a acestui an — subli
niază ziarul sirian — a fost marto
ră a unui eveniment de importan
ță istorică pentru poporul român :
pentru prima dată in îndelungata
sa istorie, România și-a lichidat
integral datoria externă, dispunînd
astfel, pe deplin, de o reală inde
pendență politică și economică.
Hotărîrea României de a nu mai
recurge la nici un fel de credite
dovedește actualul său potențial economic, încrederea în propria ca
pacitate creatoare a țării.
Despre achitarea integrală a da
toriei externe a României au rela
tat de asemenea ziarul „CRONICA"
din Argentina și ziarul algerian
„HORIZONS".

(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare române
in Maiayezia
KUALA LUMPUR 13 (Agerpres).
— Delegația parlamentară română
condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Na
ționale, care întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie în Maiayezia, la
invitația parlamentului din această
țară, s-a intîlnit cu Tan Sri Dato
Mohamed Zahir Bin Haji Ismail,
președintele Camerei Reprezentanți
lor, și cu alți membri ai conducerii
parlamentului malayezian.
Dialogul purtat a pus in evidență
cursul ascendent al raporturilor româno-malayeziene pe baza înțelege
rilor și documentelor convenite cu
ocazia întîlnirilor la cel mai înalt ni

vel. A fost subliniată dorința ambe
lor părți de a intensifica și ampli
fica relațiile, îndeosebi pe plan eco
nomic. A fost subliniat, de aseme
nea, rolul important al parlamente
lor și parlamentarilor din cele două
țări la întărirea conlucrării rornânomalayeziene, atit pe plan bilateral,
cit și pe arena internațională,
,
*
In cursul vizitei in Maiayezia, de
legația parlamentară română a avut
întrevederi cu Ghafar Baba, viceprim-ministru, cu Datuk Abu Hassan
Omar, ministrul afacerilor externe,
cu alți reprezentanți ai vieții politice
și economice din această țară.

Președintele S.U.A. despre raporturile cu U.R.S.S.
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
într-o cuvintare rostită la o univer
sitate din
Texas, președintele
George Bush a arătat că Adminis
trația Statelor Unite a încheiat de
curind o reevaluare a politicii
S.U.A.
privind raporturile cu
U.R.S.S. și că, in viitor, se impune
o politică nouă.
Reamintind că s-a convenit re
luarea în iunie a negocierilor americano-sovietice asupra armamente
lor nucleare strategice, vorbitorul
a spus că, in acest domeniu, scopul
S.U.A. este reducerea riscului de
război nuclear. El a enunțat poziția
cunoscută a S.U.A. privind celelalte
aspecte ale dezarmării, aflrmînd că
*
„deși S.U.A. urmăresc menținerea
păcii, ele trebuie să rămină in con
tinuare puternice". Președintele american a reafirmat intenția gu
vernului său de „a menține opțiu

nea de desfășurare a unor sisteme
avansate de apărare, atunci cînd
acestea vor fi gata" — ceea ce se
consideră a fi o referire la Inițiati
va de Apărare Strategică („Războiul
stelelor").
George Bush a formulat propune
rea denumită „Cerul deschis", in
care se pronunță pentru realizarea
unei. înțelegeri pentru ca avioane
de cercetare, neinarmate, ale țărilor
participante la cele două alianțe să
poată realiza zboruri libere reciproce
deasupra teritoriilor țărilor N.A.T.O.
și ale Tratatului de la Varșovia.
De asemenea, el a spus că are in
vedere o atenuare — condiționată
— a efectului așa-numitului amen
dament Jackson — Vanik, care in
troduce, după cum se știe, restricții
in relațiile comerciale ale S.U.A, cu
țările socialiste.

Dezbateri in problema creșterii rolului O.N.U.

în procesul dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — La sediul din New York
al O.N.U. s-au încheiat lucrările fo
rumului organizațiilor
neguverna
mentale consacrat dezbaterii rolului
organizației mondiale in procesul
dezarmării și securității internațio
nale. Participanții — diplomați, ex
pert! și oameni de știință din nu

meroase țări — au discutat proble
me privind consecințele experien
țelor nucleare și alte probleme
legate de negocierile de dezarmare
și au elaborat recomandări vizind
creșterea rolului O.N.U. in lupta
pentru menținerea păcii și securită
ții internaționale.

BEIJING

Seară muzical-literară
dedicată centenarului
Eminescu
BEIJING 13 (Agerpres). — în se
ria manifestărilor inchinate centena
rului Eminescu, sub egida Acade
miei Chineze de Arte și a Institu
tului Chinez de Muzicologie, la
Beijing a avut loc o seară muzicalliterară. In deschiderea manifestării
festive. Xue Roulin, vicepreședinte-'
le Academiei Chineze de Arte, a
subliniat că oamenii de artă și cul
tură din China se asociază cu deo
sebită satisfacție deciziei UNESCO
de comemorare a lui Eminescu, nouă
expresie a consacrării sale ca perso
nalitate culturală de rezonanță in
ternațională. „Demiurg al poeziei,
Eminescu a deschis o epocă nouă în
creația literară românească și a cu
cerit un loc de onoare pentru cui-]
tura poporului său in tezaurul spi
ritual al umanității", a spus vorbi
torul. In continuare, el a arătat că
manifestările care au loc in China
dedicate operei lui Eminescu ilus
trează marea apropiere in domenii
le creației spirituale intre popoare
le român și chinez, precum și sen
timentele de prietenie și de respect
reciproc pentru valorile culturii na
ționale.
Tian Qing, directorul adjunct al
Institutului Chinez de Muzicologie, a
evocat marile teme ale liricii uni
versale care se regăsesc in operele
de profundă expresie națională chi
neze și române și, în acest sens, â
relevat afinitățile dintre marele nos
tru poet, Mihai Eminescu, și poetul
clasic chinez, Jiang Baishi.
în cadrul acțiunii festive au fost
recitate in limbile română și chi
neză versuri din opera eminesciană:
și au fost audiate lucrări muzicale
ale compozitorilor români inspirate
de lirica marelui poet, precum și
piese vocale clasice in interpretarea
artiștilor teatrului chinez de operă
și a ansamblului muzical național. Tn
cursul aceleiași manifestări au fost
vizionate o expoziție de fotografii
care prezintă momente din viața poe
tului, precum și o expoziție de Car
te cuprinzind ediții din țară și de
peste hotare ale operei emines
ciene.

Conferința

internațională

pentru colaborare și pace
în Atlanticul de sud

Azi, alegeri generale in Argentina
Cei peste 20 milioane de alegă
tori argentinieni sint convocați as
tăzi la urne în vederea reînnoirii
a. 127 de mandate parlamentare —
jumătate din Camera Deputaților
— și desemnării a 600 de electori
(reprezentind, proporțional, cele
22 de provincii, districtul federal
Buenos Aires și teritoriul Țara de
Foc), care vor alege pe viitorul
președinte al țării.
Se află în competiție1 șapte forțe
politice, majoritatea create prin
alianțe, dar sondajele de opinie
acordă cele mai multe ■ șanse
coaliției Frontului Justițialist de
Unitate Populară (alianță
•
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pmd Partidul Justițialist
după
numele său oficial, și peronist, cum
îi spune prin tradiție —, Partidul
Democrat-Creștin și Partidul In
transigent) al cărei candidat Ia
funcția de președinte, Carlos Me
nem, guvernator al provinciei La
Rioja, se menține în fruntea pre
ferințelor de la începutul campa
niei electorale. Potrivit ultimelor
sondaje, Eduardo Angeloz, guver
nator al provinciei Cordoba, candi
dat al Partidului Radical, de guvernămînt
(sprijinit și de Fe
derația Federalistă Independentă,
un front de partide provinciale),
s-a apropiat insă sensibil de ri
valul ‘ său. Al treilea loc in ordinea preferințelor ii revine Alianței
de ''Centru, alcătuită din Uniunea
Centrului Democratic și Partidul
Democrat-Progresist.
Șansele electorale mai reduse
ale radicalilor sînt explicate de co
mentatori, in mare parte, prin ceea
ce se cheamă „erodarea puterii".

Cu atit mai mult cu cit, tn cei
patru ani de guvernare a. Partidu
lui Radical, nu s-a Înregistrat, in
condițiile unui climat mondial ne
favorabil, o reală imbunătățire a
situației economice. Actualmente
economia țârii se află intr-un mo
ment de serioasă stagnare, cu
reflexe dureroase asupra vieții
sociale. Aceasta se referă deopo
trivă la procentul mare de șomeri,
la rata inflației, la înrăutățirea
condițiilor de asistență socială.
Asupra unei asemenea evoluții
nefavorabile și-a spus din plin
cuvintul datoria externă, de circa
60 miliarde dolari (u treia in A
*
merica Latină, după Brazilia și
Mexic), a cărei rambursare, în
condițiile dobînzilor excesive, a
redus la extrem mijloacele finan
ciare disponibile pentru nevoile de
dezvoltare.
Guvernării președintelui Râul
Alfonsin i se recunoaște insă me
ritul de a fi condus cu succes
procesul revenirii la democrație,
prin crearea unor baze socotite
durabile pentru continuitatea acestui proces. Realizare cu atit
mai notabilă cu cit guvernul a
trebuit să facă față Ia nu mai
puțin de trei rebeliuni militare,
care au oferit, evident, motive de
controverse pe tema perspective
lor stabilității instituționale.
în genere, platformele principa
lelor forțe politice au numeroase
asemănări, programul
peronist
distingîndu-se însă prin accentele
sociale mai puternice.
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BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). —
în capitala Republicii Congo —
Brazzaville — s-au deschis lucrările
Conferinței internaționale pentru
colaborare și pace in Atlanticul de
sud. La lucrările acestui forum
participă reprezentanți ai opiniei
publice și oameni de știință din
Angola. Guineea. Nigeria. Argenti
na, Brazilia, Uruguay, precum și
din partea Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.Â.P.O.),
Pe ordinea de zi se află proble
me legate de importanța mobiliză
rii opiniei publice pentru soluționa
rea problemelor demilitarizării Atlanticului de sud _ și a lichidării
bazelor mîlîtăr6~str9trre.

Reuniunea extraordinară
a O.S.A. pentru examinarea
crizei din Panama
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Consiliul permanent al Organizației
Statelor Americane (O.S.A.). retinit
în sesiune de urgență la Washington,
a hotărît in unanimitate convocarea
unei întilniri consultative extraor
dinare, la nivelul miniștrilor de ex
terne din țările membre, pentru a
examina criza din Panama „in. con
textul ei internațional", transmit
agențiile A.D.N. și Efe.
Susținînd convocarea reuniunii,
reprezentantul Republicii Panama
în consiliu a declarat că miniștrii
de externe vor trebui să acorde o
atenție deosebită consecințelor acte
lor ostile, politice, economice și - mi
litare, ale Statelor Unite împotriva
țării, acțiuni ce constituie o încăl
care a Cartei O.S.A.

de către Franța a experiențelor
nucleare în Pacific. Intr-o decla- II
rație dată publicității la Canberra 5
se exprimă profunda dezamăgire .
față de efectuarea unei noi. expe- j
riențe nucleare, in pofida protes
telor statelor din regiune.
•

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Populate Democrate EtioIpia, Mengistu Haile Mariam, l-a
primit pe Dumitru Ionas cu prile
jul prezentării scrisorilor de acreI di tare in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Re
publica Populară Democrată EtioI pia.
ÎN CURSUL UNEI ÎNTREVEIDERI între Zhao Ziyang, secretar
general al C.C. al P.C. Chinez, si
Joe Slovo, secretar general al C.C.
al P.C. Sud-African, a fost reafir
mat sprijinul Chinei pentru poI porul din Africa de Sud, aflat în
luptă pentru abolirea apartheiduIlui. Secretarul general al C.C. al
P.C. Sud-African a prezentat o
serie de aspecte ale luptei poporuIlui sud-african pentru drepturi și
libertăți democratice. In cursul în
trevederii a fost de asemenea evo
cată problema accesului la inde| pendență al Namibiei.

PREȘEDINTELE
REPUBLICII
ZIMBABWE, Robert Mugabe, a abordat cu președintele Statului Pa1 lestina, Yasser Arafat, aflat în vi
zită oficială la Harare, situația din
I teritoriile ocupate de Israel, pre
cum și modalitățile de intensifica
re a contactelor și inițiativelor diIplomatice menite să ducă la o so
luționare justă și durabilă a situa
ției din Orientul Mijlociu șl a pro
blemei palestiniene.

■

ACORD. Marea Britanie și Chi
na au încheiat un acord comercial,
Icâre prevede schimburi reciproce
de bunuri și servicii in valoare de
3 miliarde lire sterline (circa 5 miIliarde dolari). Este cel mai impor
tant acord de acest gen încheiat
vreodată între cele două țări.

VIZITA. La Bonn au avut Ioc
convorbiri între vicecancelarul și
ministrul vest-german al afacerilor
externe, Hans Dietrich Genscher,
și Eduard Șevardnadze, minisțrul
afacerilor externe al Uniunii So
vietice, care a efectuat o vizită în
R. F. Germania. Cei doi interlocu
tori —• informează agenția T.A.S.S.
— au examinat relațiile bilaterale
și perspectivele de dezvoltare a acestora pe diverse planuri, au pro
cedat la un amplu schimb de pă
reri asupra unor probleme majore
ale vieții internaționale, inclusiv
problematica dezarmării și secu
rității pe continentul european.
Ministrul sovietic de externe a fost
primit de cancelarul vest-german,
Helmut Kohl, precizează T.A.S.S.

CONVORBIRI. In cadrul convor
birilor purtate la Bonn, președin
tele P. C. German, Herbert Mies,
și secretarul general al C.C. al P.C.
din Grecia, Harilaos Florakis, au
subliniat necesitatea intensificării
eforturilor pentru ca eliberarea omenirii de armele nucleare pînă în
anul 2000 să devină o realitate. Cei
doi conducători de partid au evi
dențiat importanța transformării
Europei într-un continent al păcii.

ÎNTRERUPERE. La Atena s-a
încheiat cea de-a 17-a rundă a
negocierilor americano-elene cu
privire la viitorul bazelor ameri
cane din Grecia. Potrivit purtăto
rului de cuvint al guvernului elen,
Sotiris Kostopoulos, negocierile
au fost întrerupte din cauza pre
gătirilor pentru alegerile parla
mentare ce vor avea loc in Grecia,
la 18 iunie.
OPOZIȚIE. Ministrul de exter
ne al Australiei, Gareth Evans, a
reafirmat opoziția fermă a guver
nului țării sale față de continuarea

INCIDENTE. In regiunea sudică .
a Libanului au fost semnalate noi
incidente. Știri provenite din zonă
relevă că între luptători din rezistența locală și milițiile așa-zisel
„Armate a Libanului de Sud" —
creată și finanțată de Israel — au
avut loc ciocniri in sectorul de la
est de Saida. Pe de altă parte, se
precizează că in zona Beirutului,
în principalele puncte de cbnfruntare, predomină calmul.
DEMONSTRAȚII. în ultimele
două luni, în Coreea de Sud s-au
înregiștrat peste 1 330 demonstrații
studențești in favoarea democrati
zării vieții interne, pentru imbunătățirea condițiilor de viață și sțudiu. Potrivit unei declarații oficiale, la aceste acțiuni au luat
parte 425 000 studenți.
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PROGNOZE. Potrivit prognoze
lor emise de Filiala, din Iakuția a i
Academiei de Științe a U.R.S.S., |
viitoarea intensificare a activității
solare este de așteptat in anii ■
1990—1991. Acest lucru rezultă din I
creșterea numărului de pete sola- •
re, din furtunile magnetice tot mai
frecvente. Ciclurile respective se |
repetă la fiecare 10—12 ani. Cos- |
mofizicienii relevă, de asemenea,
creșterea intensității activității so- I
lare in ultimii 50 de ani, care re- I
prezintă, după părerea lor, cauza 1
principală a încălzirii climei pe
Pămint.
PLOILE TORENȚIALE căzute in ;
ultimele zile au provocat noi iniin- I
dații in zonele din estul Slovaciei. 1
Revărsarea unor rîuri a compro- '
mis culturi agricole de pe mari I
suprafețe, a avariat numeroase I
case, șosele și drumuri locale. Pa
gubele cauzate de inundații sint I
estimate Ia aproximativ 272 milioa- I
ne coroane.
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