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ÎN LUMINA CUVlNTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Arhitectură nouă, modernă în municipiul Zalău Foto: S. Cristian

LA RECENTA PLENARĂ A C. C. AL P. C. R. Expresie a democrației noastre
In spiritul practicii partidului nostru, al democrației ce-i caracterizează întreaga activitate, al preocupării statornice de a dezbate și soluționa cu întregul popor problemele majore ale dezvoltării patriei, a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Prima plenară a Comitetului Central al partidului, desfășurată după Congresul ce a avut loc luna trecută, se înscrie — prin problematica bogată înscrisă pa ordinea de zi — ca un moment important, de o însemnătate deosebită, în angajarea fermă a comuniștilor, a întregului popor la înfăptuirea obiectivelor strategice ale actualului cincinal, la traducerea în viață a istoricelor hotăriri adoptate de înaltul forum democratic al comuniștilor români. Plenara a dezbătut și adoptat în unanimitate planurile de dezvoltare economico-socială a patriei pe anul 1990 în domeniile industriei și agriculturii, ale celorlalte sectoare, precum și planul financiar centralizat și bugetul pe anul viitor. Ea a adoptat, de asemenea, importante hotăriri privind organizarea activității Comitetului Central al partidului in vederea perfecționării activității de conducere pentru a asigura desfășurarea In cele mai bune condiții a muncii pentru înfăptuirea mobilizatoarelor obiective și programe adoptate de Congresul partidului.Subliniind importanța cu totul deosebită a documentelor adoptate de Plenara Comitetului Centrai pentru prezentul și viitorul patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in cuvintarea rostită în încheierea lucrărilor : „Avem programe foarte clare de activitate pentru anul viitor. Acum este necesar să luăm 

toate măsurile in vederea realizării lor. Va trebui să acționăm cu Întreaga răspundere pentru perfecționarea în continuare, în spiritul hotăririlor Congresului partidului, a activității de conducere și planificare a întregii economii naționale". Asigurarea transpunerii în viață a acestor importante obiective ' este determinată, așa cum a accentuat încă o dată cu toată claritatea secretarul general al partidului, de munca tuturor cetățenilor patriei noastre, de modul în care acționează fiecare la
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angajate puternic in mobilizarea energiei întregului 
popor la înfăptuirea hotăririior Congresului al XIV-lea

locul său de muncă, de răspunderea și spiritul revoluționar prin care se poate. asigura și dezvoltarea generală a patriei — ca rezultat al muncii întregii națiuni — se poate asigura și ridicarea nivelului de viață al fiecărui cetățean.Importanta cuvintare rostită de secretarul general al partidului și cu acest prilej' se constituie, prin orientările și direcțiile stabilite, prin sarcinile ce se desprind pentru activitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii,' intr-un adevărat program de muncă, de angajare a energiilor întregului popor spre îndeplinirea în cele^mai bune condiții a sarcinilor pe acest an și pe anul viitor — ultimul aii al pelui de-al 8-lea cincinal, care va pune bazele, prin rezultaiele sale, unei noi etape, calitativ superioare — etapa celui de-al 9-lea cincinal, ale cărui obiective strategice au fost adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Unitatea dialectică dintre intensitatea programului de dezvoltare 

economico-socială a țării și perfecționarea activității de conducere s-a reflectat incă o dată cu putere și în cadrul recentei Plenare a Comitetului Central al partidului prin măsurile politico-economics deosebit de importante adoptate. Intre acestea se înscrie, în primul rînd, hotărîrea cu privire la perfecționarea și întărirea controlului de partid, a controlului în general în toate sferele vieții materiale. Necesitatea inițierii acestei măsuri a fost puternic subliniată in cuvîntarea secretarului general al parti

dului. Așa cum s-a arătat, deși legile adoptate în ultimii 20 de ani creează condiții optime pentru executarea unui control eficient, exigent și ferm, nu întotdeauna s-a acționat hotărît și unitar pentru materializarea prevederilor stabilite. Aceasta a făcut ca adeseori controlul să se oprească la jumătatea drumului. Mai exact, așa cum subliniază secretarul general al partidului, controlul nu a fost exercitat in măsura necesară și poate chiar, în primul rînd, nu a avut în vedere modul în care diferite organisme centrale, de stat iși îndeplinesc obligațiile ce le revin in aplicarea legilor țării. Măsurile adoptate de plenară in acest domeniu — și care vor fi supuse aprobării Marii Adunări Naționale — conferă-activității de control atit caracter democratic unitar, cit șl creșterea răspunderii acestuia pentru îndeplinirea hotăririlor de partid și legilor țării. ' în spiritul hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului, Plenara 

a adoptat o serie de măsuri pentru dezvoltarea mai puternică a sistemului democrației muncito- rești-revoluționare, pentru funcționarea mai eficientă a tuturor organismelor sale. în cadrul acestora se înscriu, la loc de frunte, și măsurile preconizate pentru desfășurarea, la 11 martie 1990, a alegerilor pentru deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare, care prevăd depunerea <le două-trei candidaturi pentru 60 la sută din circumscripțiile electorale pentru M.A.N. și merg pină la 90 la sută pentru consiliile populare comunale.Adoptînd și alte măsuri importante — organizarea Colegiului Central de Partid și a comisiilor pe probleme ale Comitetului Central — plenara a creat practic condiții ca toate forțele partidului să acționeze pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIV-lea. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului a subliniat încă o dată — așa cum a făcut-o și la ședința Comitetului Politic Executiv’ al C.C. al P.C.R. de la începutul lunii decembrie — necesitatea materializării în viață, cu mai bune rezultate, intr-un proces calitativ superior, a cerinței privind creșterea rolului conducător politic al partidului în întreaga viață economico-socială. „Este necesar — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — să crească mai puternic și să se perfecționeze activitatea organizațiilor județene, municipale, orășenești și comunale, a tuturor organizațiilor de partid. în totalitatea lor, ele trebuie să acționeze intr-un spirit mai combativ, mai revoluționar, pentru unirea eforturilor întregului popor, in vederea înfăptuirii neabătute a hotăririlor de dezvoltare a patriei noastre, de făurire cu succes a Programului partidului".
(Continuare in pag. a IV-a)

muncitorești - revoluționare
Ieri s-au desfășurat lucrările Camerei 

Legislative a Consiliilor PopulareParte integrantă a sistemului democrației noastre muncitorești-revo- lutionare. Camera Legislativă a Consiliilor Populare a analizat și dezbătut, miercuri, in spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului, proiecte de legi menite să asigure înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului cincinal pe anii 1986— 1990, componentă importantă a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Participanții la lucrări au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în profil teritorial pe anul 1990 ;2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1990 ;3. Proiectul bugetelor locale pe anul 1990.Lucrările Camerei Legislative au fost deschise de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Proiectele de legi incluse pe ordinea de zi au fost prezentate de tovarășii Ion Ceaușescu. prim-vicenre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării și Aprovizionării Teh- nico-materiale,. ministru secretar de stat, Ferdinand Nagy, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Gheorghe Picoș, adjunct al ministrului finanțelor.

In cadrul dezbaterilor asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Carol Dina — județul Galați, Vasile Carp — județul Olt, Ion Savu — județul Alba, Laurențiu Rujoi — județul Timiș, Maria Ștefan — județul Sălaj, Gheorghe Marinescu — județul Argeș, Nicolae Morariu — județul Suceava, Ion Șerban — județul Constanța, Iuliu Fejes — județul Harghita, Ștefania Ionescu — județul Teleorman, Pavel Belean — județul Arad, Vasile Popescu — județul Vilcea, Eugen Florin Nițură— județul Botoșani, Eugenia Gâdea— județul Dîmbovița, Radu Păunes- cu — județul Brașov, Mărgean Mi- halache — județul Brăila, Cristina Popescu — județul Dolj, Ferdinand- Emiliu Toth — județul .Caraș-Se- verin.In cursul lucrărilor a fost evidențiată importanța deosebită a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV- lea Congres al P.C.R. — strălucit program de muncă și acțiune revoluționară, care deschide noi orizonturi de progres și civilizație națiunii noastre socialiste.Exprimînd profunda recunoștință pentru îndrumările și sprijinul pe care conducătorul partidului și statului nostru le acordă permanent consiliilor populare, participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu in întregul proces de edificare a României socialiste moderne, în stabilirea direcțiilor fundamentale ale dezvoltării țării, ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.A fost relevată contribuția esențială pe care tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, o aduce la aplicarea in viață a politicii 

partidului și statului, Ia orientarea, coordonarea și stimularea activității de cercetare științifică și introducere a progresului tehnic în toate domeniile de activitate, la puternicul avînt al științei, învățămintului și culturii — factori decisivi pentru mersul ferm al patriei noastre pe calea progresului și dezvoltării multilaterale.Analizînd proiectul Planului național unic de dezvoltare economi- co-socială a Republicii Socialiste România în profil teritorial pe. anul 1990, participanții la dezbateri au1 subliniat faptul că prevederile sale reflectă cuprinzător coordonatele politicii economice a partidului și statului nostru, asigură dezvoltarea armonioasă, in continuare, a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, sporirea avuției naționale-, perfecționarea relațiilor șociale, ridicarea continuă a gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Au fost amplu dezbătute măsuri menite să asigure realizarea unui ritm înalt de dezvoltare a economiei noastre naționale, creșterea puternică a bazei proprii energetice și de materii prime, valorificarea cu maximă eficiență a resurselor materiale și financiare, să contribuie la reducerea consumurilor specifice și cheltuielilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, promovarea tehnologiilor de virf, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație, sporirea mai accentuată a productivității muncii în toate sectoarele de activitate.Subliniind însemnătatea hotărîtoa- re a înfăptuirii sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in legătură cu necesitatea încheierii in cel mai scurt timp a procesului de organizare, modernizare și speciali-
(Continuare în pag. aV-a)

Scurtă introducere într-o 
situație aparent complica
tă Orice discuție la comitetul de partid din cadrul întreprinderii de Mașini Electrice București — I.M.E.B. — despre situația actuală a activității economice a unității este acceptată cu greutate. Și nu pentru că tovarășii de aici ar vrea neapărat să ocolească confruntarea cu o realitate neplăcută. Nu ! Ci pentru că presupun că problemele de fond ale acestei realități nu Vor fi înțelese cum trebuie și dintr-o „unitate-proble- mă“ să nu devină o „unitate și mai problemă".Dar care sînt, de fapt, problemele de fond ale acestei unități ? Ele pot fi rezumate, pe scurt, în citeva cuvinte. întreprinderea de Mașini E- lectrice București și-a înscris numele, ani de zile, prin rezultatele obținute, în rindul unităților de frunte ale ramurii in care activează — industria electrotehnică. Și tot de ani de zile, chiar dacă a desfășurat nu o dată activitate de deschizător de drumuri, a răspuns și răspunde cu promptitudine la toate cerințele economiei naționale privind asigurarea cu mașini, utilaje șl aparatură electrotehnice. Incit, pe bună dreptate, i se spune „mecani- cul-șef“ al importantei ramuri in • care activează.In ultimii 3—4 ani însă, pe neașteptate — dar nu întimplător — întreprinderea începe o coborire de pe podiumul unităților cu succese pe cel al unităților cu rezultate necorșspunzătoare.

O posibilă explicație, dar 
nu singura. Intrebare<i pe care ne-am pus-o, o dată ajunși în acest punct, a fost următoarea : n-a avut, nu avea organizația de partid de aici capacitatea de a preintimpina înscrierea pe acest drum critic, și, mai ales, de a întrerupe pe parcurs evoluția lui ? Răspunsul este din capul locului unul singur : a avut și are această capacitate ! Organizația de partid- din cadrul întreprinderii de aici este una din cele mai puternice din sectorul 6 al Capitalei. Ea numără în rîndurile sale aproape 2.100 de comuniști, care reprezintă, practic, circa 40 la sută din personalul unității. Iar dacă vom spune că aproape 70 Ia sută dintre aceștia 

sînt muncitori, iar pesie 30 la sută tehnicieni, ingineri și alte cadre cu pregătire superioară, conturăm și mai bine argumentele că organizația de partid a dispus și dispune efec- x tiv de forțele necesare pentru a readuce întreprinderea în rindul unităților cu o activitate economică bună.Apare deci, firesc, a' doua întrebare : de ce întirzie atunci această redresare ? Cele mai multe răspunsuri — și am stat de vorbă cu multi dintre membrii comitetului de partid, cu secretari ai birourilor organizațiilor de bază, cu cadre de condu
Combativitatea comunistă 

deschide drumul afirmării 
capacității de muncă 

a colectivului
cere din întreprindere — s-au îndreptat in primul rind către influența nefavorabilă pe care a avut-o și o are și in prezent asigurarea neritmică a bazei materiale, în special a aprovizionării cu materii prime, asupra desfășurării normale a mecanismului productiv. Argumentele prezentate de interlocutorii noștri, de comuniștii din comitetul de partid care au examinat și răsexaminat aceste probleme par atit de fundamentate incit nu pot fi contrazise. Iată de ce prima explicație asupra cauzelor care au adus întreprinderea în situația de a deveni o „unitate problemă" o supunem atenției factorilor în drept din centrală și minister și ne reîntoarcem la întrebarea pusă mai înainte : putea și poate organizația de partid — ca forță politică conducătoare în această unitate — să oprească sau să evite drumul spre a deveni „unitate problemă ?“Părerile sînt împărțite. Unii spun că putea și pină acum. Alții fepun că abia acum există premise certe pentru a finaliza cu bune rezultate eforturile in această direcție.

De ce s-a întîrziat pe dru
mul redresării. Două Probleme de fond, argumentează Interlocutorii, 

au întîrziat, în bună măsură, ieșirea întreprinderii din situația in care șe află. Și amîndouă țin de stilul de muncă practicat de centrală și minister, de organele locale de partid cu organizația de partid de aici și de propriul ei stil de muncă : cînd de ezitare, cînd de așteptare ca alții . să soluționeze problemele ce-i aparțin de făpt și de drept. Ele confirmă incă o dată, cu toată puterea, cerința fundamentală exprimată de documentele Congresului al XIV- lea, de cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie cu privire la necesitatea ca organele și organizațiile de partid, pentru a-și îndeplini in condiții mai bune sarcinile deosebit de complexe ce le revin în etapa actuală, să-și perfecționeze radical stilul și metodele de muncă.„O șansă importantă de redresare a activității întreprinderii a constituit-o, ne spune ing. Iulian Hosu, secretar adjunct cu probleme economice al comitetului de partid, vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ianuarie 1988 în unitatea noastră. Secretarul general al partidului a sesizat, pe bună dreptate, consecințele păgubitoare ale diversificării exagerate, necontrolate a producției asupra eficienței economice a unității și ne-a cerut, atit nouă, cit și centralei și ministerului, să elaborăm un program de tipizare pe care să-l înfăptuim etapizat in cadrul acțiunii de modernizare. Comitetul de partid a impulsionat prin toate mijloacele realizarea acestui program — am criticat sever tendințele de subapreciere a importanței tipizării și în recenta conferință a organizației de partid —, dar eforturile noastre, insuficient susținute de centrală, nu ș-au soldat cu rezultatele dorite în domeniul eficientizării producției. Repet : răspunderea pentru conceperea și materializarea programului de tipizare ne aparține nouă, întreprinderii. Dar implementarea tipizării la beneficiari ar trebui să se realizeze prin intermediul. centralei, în calitate de coordonatoare a operației de contractare și vînzare a produselor. Or, această „dispută" —
(Continuare in pag. a II-a)

In plin proces productiv instalația de imprimare a foliilor la întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice din 
Focșani Foto : Eugen Dichiseanu

APLICAREA FERMĂ A LEGII, 
lege a perfecționării activității in toate sectoareleAnalizînd shrcinile imediate și de perspectivă ce revin tuturor sectoarelor economico-sociale, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIV-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîntarea rostită la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale însemnătatea perfecționării sistemului de control pentru buna desfășurare a activității în toate domeniile. „In controlul general, arăta conducătorul partidului și statului nostru la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie a.c., să avem în vedere și controlul muncitoresc, care constituie o parte a controlului general, a participării maselor populare la controlul tuturor sectoarelor de activitate.Este știut că, printre numeroasele forme ale sistemului democrației muncitorești-revoluționare, creat după Congresul al IX-lea al partidului, controlul oamenilor muncii este instituționalizal prin Legea nr. 6 din 1972 privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii, lege care stabilește îndatoriri și atribuții precise, atit pentru unitățile supuse controlului exercitat de echipele de oameni ai muncii, cit și pentru echipele care acționează sub egida consiliilor Frontului Democrației și Unității Socialiste. Cum se respectă prevederile legii în activitatea echipelor de control al oamenilor muncii din municipiul Drobeta-Turnu Severin ?

...Cei trei, cu care am discutat pe rind, au evocat invariabil același eveniment. Ei se numesc Nicolae Doman, de Ia Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Maria Surcel, de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări Ia Cald, și Alexandru Grigoraș, fost tehnician la Șantierul Naval, azi pensionar. Toți șefi de echipe de control al oamenilor muncii din Drobeta-Turnu Severin.
CONTROLUL OAMENILOR MUNCII 

-MAI ACTIV, MAI EFICIENT

Iar evenimentul evocat era consfătuirea municipală din luna martie 1989 a membrilor echipelor de control al oamenilor muncii. Cu 225 de responsabili și membri ai echipelor, cu 45 președinți de comitete sindicale, cu 82 cadre de conducere din întreprinderile cu unități supuse controlului, cu 71 reprezentanți ai Frontului Democrației și Unității Socialiste și inspecțiilor specializate.Dar, evident, enumerarea în sine a factorilor participant! n-ar justifica rămînerea în amintire a evenimentului. în ce a constat utilitatea ■ consfătuirii ?— In primul rînd, ne _ explică Nicolae Doman, pentru că ne-am văzut față-n față toți, și noi. cei din 

echipele de Control, și reprezentanți ai puterii de stat locale și ai condu- cerilor unităților comerciale. Am spus lucrurilor pe nume. Pe scurt — cum stăm cu aplicarea legii, că de cunoscut o cunoaștem cu toții. Și, adresîndu-mă directorului întreprinderii Comerciale de Stat pentru Mărfuri Alimentare, tovarășul Eugen Bălăceanu, l-am întrebat nu numai pe el, dar Și pe alții cu ace

leași funcții : „De ce, încâlcind prevederile articolului 8 al Legii nr. 6 din 1972, dovediți lipsă de interes în soluționarea propunerilor făcute de echipele de control al oamenilor muncii ? Pentru că repetatele apostile „Luat la cunoștință" puse ps constatările noastre au rămas doar... apostile, după cade neajunsurile s-au cuibărit și au crescut chiar".Dar ce s-a petrecut după „eveniment" ?— O luptă continuă pentru a ieși pe linia dreaptă în aplicarea legii, fără ocolișuri — continuă Nicolae Doman. împreună cu ceilalți patru membri ai echipei am aplicat articolul 19 din lege, efectuind controale ori de cite ori a fost necesar, pentru

CÎMPU LUI NEAG :

Cărbune peste prevederiColectivul de muncă al întreprinderii Miniere Cîmpu lui Neag din bazinul carbonifer al Văii Jiului, puternic stimulat de mărețele obiective stabilite de marele forum al comuniștilor români, se află angajat cu toate forțele în vederea creșterii necontenite a producției de cărbune. Atit în carieră, cit și în abatajele minei, formațiile de lucru sint preocupate de sporirea randamentelor, punînd în valoare capacitatea integrală a instalațiilor și mașinilor, ceea ce a determinat sporirea productivității muncii în acest an cu peste 20 la sută față de prevederi. Muncind intr-un climat angajant, de puternică dăruire muncitorească, minerii din Cîmpu Iui Neag raportează extragerea, peste prevederile de plan din acest an, a 80 000 tone cărbune cocsificabil. (Sabin 
Cerbu).

a-1 face spre exemplu și pe gestionarul unității alimentare nr. 90, I. Avrămoiu, să înțeleagă că în atribuțiile sale intră nu numai aprovizionarea magazinului, ci și buna cuviință a sa și a personalului față de cumpărători.— La complexul comercial „Dece- bal" am constatat, în cadrul unei acțiuni de control, dosirea unor apreciabile cantități de mărfuri cosmetice, consemnînd în registrul unic acest lucru, ne spune, la' rindul ei, Maria Surcel. Dar măsurile cuvenite...Măsurile cuvenite n-au intervenit, judecind după consemnarea din registrul unic de control a directorului întreprinderii Comerciale de Stat pentru Mărfuri Industriale, Gheorghe Gheorghescu : „Rog verificați" (! ?) Cine să verifice ? Gestionara în prezența căreia s-a constatat infracțiunea ? Cit despre șefa complexului, tovarășa Erina Trandafir, aceasta preferă să invoce „greutățile familiale" ale vinovatei decit să aplice legea. Din concesie în concesie se ajunge la situația cînd, pro- fitind de „larghețea" superiorilor lor, șefii de unități, personalul unităților controlate sfidează sub diferite forme echipele de control al oamenilor muncii, le împiedică accesul Ia documentele sau instrumentele actului de control.— A trebuit să ne deplasăm da patru ori la restaurantul „Dunărea" pentru a putea obține registrul unic de control, „sechestrat" împreună
(Continuare in pag. a V-a)
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII O PROPUNERI • SESIZĂRIIn stilul specific proceselor-verba- le, intr-un foarte ordonat dosar al primăriei din Mizil (județul Prahova) sint consemnate concentrat luările de cuvînt ale deputaților consiliului popular orășenesc în sesiunile care se țin aici cu o regularitate fără putință de reproș. Citești și, cu Încetul, pătrunzi in universul de viață al localității, cu mai măruntele sau mai importantele lui probleme. Să parcurgem cîteva asemenea intervenții.Nicolae Petrescu, deputat, președintele Cooperativei de Producție, A- chiziții și Desfacere de Mărfuri, vorbește despre avantajele pe care le prezintă pentru autoaprovizionarea localității dezvoltarea gospodăriilor- anexă ale unităților cooperației. Prezintă argumente cifrice (C.P.A.D.M. Mizil avea la 17 ianuarie 1988 — data ținerii sesiunii — un program de creștere a efectivelor de la 400 de ovine și 100 de porcine în 1988 la 500 de ovine, 500 de porcine și 5000 de păsări in anul în curs), apoi despre modul valorificării acestei producții prin mai buna aprovizionare a unităților de alimentație publică ale cooperației... Și pentru că sesiunea avea pe ordinea de zi, între altele. planul de autoaprovizionare, au vorbit despre asta și alți deputați, între care Dina Girbea, președinte al C.A.P. Mizil ; ea a solicitat conducerilor de unități economice din oraș care dețin gospodării-anexă să încheie contracte de acord global cu C.A.P. pentru a beneficia, in toamnă. de cereale și furaje necesare creșterii animalelor. Oferă, de asemenea, tuturor celor care contractează animale, pentru fondul de stat, posibilitatea de a realiza furaje, în cultura a doua, pe terenurile C.A.P., în condițiile specificate de lege. Dă exemple de beneficii realizate in a- cest sistem în anii anteriori și ii critică pe cei care nu l-au folosit.In aceeași sesiune, ca și în următoarele din acest an, dezbaterile a- ting zeci și zeci de alte teme care privesc problematica vieții de fiecare zi a localității și a cetățenilor ei. De la mărunta problemă (dar are și ea importanța ei) a neglijenței u- nor unități comerciale alimentare care nu string cioburile ce rezultă din manipularea sticlelor și borcanelor goale pină la îndărătnicul refuz al autobazei ITSAIA de a contribui la reparatul străzii pe care se află și pe care o distruge cu propriile-! mijloace grele de transport. De la propuneri privind plantări de pomi și de flori în diverse puncte ale orașului pină la foarte serioasa problemă a deficitului de apă din rețeaua orășenească (vom reveni a- supra ei). Rapoartele pe care le prezintă în fața deputaților biroul executiv al consiliului popular (sau unii dintre deputați) asupra întregii lor- activități, rapoartele pe care sint o- bligate să le prezinte conducerile unităților economice, dezbaterile a- supra lor, rezoluțiile date, faptul că înfăptuirea acestor rezoluții este urmărită sistematic și, atunci ' cînd e Cazul, se revine asupra lor, faptul că orașul se înfățișează curat și ordonat, faptul că, după cum am constatat, verigile legăturii permanente dintre primărie și cetățeni funcționează fără reproș, ne-au dat convingerea că, la Mizil, sistemul demo

CONSTANȚA : Servicii 
de calitate pentru populațieEforturile tuturor celor care concură la buna desfășurare a activității in sectoarele și secțiile Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești Constanța au ca principal obiectiv creșterea susținută a calității serviciilor pentru populație. în cele peste 800 unități care ființează pe teritoriul județului Constanța s-au făcut amenajări și modernizări adecvate, ce vizează, in primul rînd, creșterea productivității muncii și a calității lucrărilor executate, fiind promovați, în acest scop, meseriași cu o înaltă calificare profesională. De la an la an, a crescut volumul total al prestărilor de servicii, au fost create noi spații destinate unor activități diverse. Numai în acest an, sectorul prestărilor de servicii al cooperației meșteșugărești s-a îmbogățit cu 46 unități noi. Pentru anul viitor se prevede extinderea activităților de prestări servicii cu încă 68 de noi unități, astfel de obiective urmind a fi date în folosință la Mangalia, Medgidia. Năvodari, Hîrșova, Negru Vodă. în diverse alte localități din județ. (Lucian Cristea). 

cratic al participării cetățeanului Ia conducerea treburilor localității (prin control, dar și prin propria angajare în rezolvarea lor) funcționează, e viu și dinamic, este o realitate.Discutăm pe această temă cu cîți- va deputați ai consiliului popular orășenesc. Iată ce ne spun :Marin Aldea, deputat în circumscripția 15, de un an pensionar, fost munțitor la întreprinderea mecanică :— Legătura mea cu alegătorii din circumscripție este efectiv permanentă. Locuiesc chiar în mijlocul circumscripției, între oameni care ne cunoaștem de o viață. Cel mai tîr- ziu la trei zile o dată mă văd cu fiecare dintre locuitorii ei. Și dacă au probleme, oamenii mă opresc și îmi spun. Dacă nu-mi spun ei, îi întreb eu. Și se cunoaște. Dacă treceți pe strada noastră, o să vedeți că e frumoasă, îngrijită... Multe am făcut împreună cu cetățenii ! Am șiFapte și opinii privind stilul de muncă al Consiliului Popular din orașul Mizil
Intîlniri organizate cu ei. Trimit vorbă să ne vedem dimineață la coltul .străzii, acolo e cel mai bine că pornim pe urmă prin circumscripție și discutăm concret, de ce una, de ce alta, ce ar mai fi de făcut aici sau dincolo... Așa am betonat trotuarele. Cu munca noastră și cimentul de la primărie. Așa am reparat magazinul alimentar din cartier care nu arăta prea bine în comparație cu restul clădirilor din cartier, așa am plantat pomi și cîte altele. La ultima sesiune a consiliului popular am propus să fim sprijiniți ca să plantăm duzi pe malurile HriStăului, un fir de apă care trece pe la noi. Cetățenii vor să crească viermi de mătase. Am mai propus să se amenajeze ca lumea rampa de gunoi a o- rașului. Și- să reparăm podul din cartier, de peste Hristău... Cetățenii m-au pus să le raportez ce s-a făcut cu banii depuși peptru Legea unu... M-am documentat la primărie, le-am raportat și s-au declarat mulțumiți... Am vrut și vreau, cit oi mai fi deputat, să știu că-i reprezint cum se cuvine pe concetățenii mei.Aneta Neagu, deputat orășenesc în circumscripția 17, lucrător la întreprinderea Comercială de Stat Mixtă :— Locuiesc în circumscripție, pe strada 23 August. M-ați întrebat care a fost ultima întîlnire cu alegătorii. A fost de curînd, în noiembrie, după ultima sesiune a Consiliului popular, cind m-am întîlnit cu alegătorii să le raportez ce s-a discutat la sesiune, ce s-a hotărît și ce avem noi de făcut... Cetățenii propuseseră să asfaltăm strada 23 August cu ajutorul primăriei. Am constatat că și primăria avea in plan acest lucru, ca să se degreveze circulația din centșu, să se creeze o variantă pentru traficul auto... Am stabilit ce pregătiri, avem noi de făcut, ce ajutor așteptăm de la primărie... Apoi cetățenii au ridicat problema apei... Mereu revin la asta, e ceva important pentru orașul nostru...Da, să revenim și noi la problema apei. Nu numai pentru că aceasta 

Imagine din Sinaia Foto : Eugen Dichiseanu

este de o vitală importanță pentru oraș, ci și pentru că felul in care este privită de către unele întreprinderi din Mizil face obiectul unor foarte ciudate interpretări ale obligațiilor legale..'La ultima sesiune a consiliului popular orășenesc, deputatul Mihail Rădulescu, șeful secției de gospodărie comunală și locativă, a ,revenit la un avertisment pe care primăria l-a adresat mereu conducerilor întreprinderilor din oraș. El a spus : „Cred că trebuie să punem din nou în vedere întreprinderilor să-și rezolve alimentarea cu apă pentru activitatea productivă. Să-și sape puțuri și să-și construiască instalații proprii pentru că rețeaua orașului nu mai suportă ca aproape întregul ei debit să-i fie consumat ca apă de uz industrial. Orașul rămîne fără apa menajeră necesară, fapt care comportă nenumărate riscuri, vom fi nevoiți să întrerupem conductele către întreprinderi".

Cîteva explicații. Mizilul se află într-o zonă recunoscută ca fiind lipsită de surse de apă. Cînd. în 1972, s-a construit actuala aducțiune, apa a fost găsită, prin foraje, la o distanță de 45 km de oraș. A fost o foarte importantă investiție. Pentru atunci, debitul era suficient. Intre timp a sporit și populația orașului, dar, mai mult, au apărut cîteva importante unități industriale. Unele, mari consumatoare de apă (filatura de lină, de exemplu). Avînd obligația legală de a-și asigura singure a- limentarea cu apă în cazul în care rețeaua orașului nu ,are surplus, ele n-au făcut-o, ci s-au mulțumit să obțină de la consiliul popular județean aprobarea de a folosi, totuși, apa orașului. Situația actuală : din- tr-un debit de 60 litri pe secundă (capacitatea rețelei), 50 de litri pe secundă sint consumați de industrie (in virtutea avizelor obținute, avize care, trebuie să o spunem, ignoră una dintre vitalele cerințe ale cetățenilor din oraș ; dintre ei, mare parte fiind chiar muncitorii respectivelor unități industriale). „Am a- juns — spune Mihail Rădulescu — în situația ca noi, proprietarii rețelei de apă, să ne tîrguim ca să mai ciupim cîte ceva din apa care ni se ia. întreprinderile avînd, de fapt, mult mai multe posibilități decît noi să-și rezolve alimentarea cu apă. Le este insă, probabil, mult mai comod să nu-și bată capul cu asta".Cine își bate capul pentru a spori sursele de apă este tot primăria. Primarul Nicolae Bulete ne spunea că prin eforturile consiliului popular și din bugetul orașului sint in construcție cîteva captări de ană freatică în măsură să sporească întru- cîtva debitul în rețeaua orășenească, dar că asta e departe de a rezolva problema. întreprinderile rămin deci în continuare datoare să investească efort material și financiar pentru a-și construi propriile surse și rețele de apă. Primarul e optimist în această privință, crede și în existenta unor bazine subterane de apă și în 

disponibilitatea întreprinderilor de a le căuta și folosi.Dar să ne întoarcem la legătura dintre cetățean și administrația de stat prin intermediul organismelor democrației socialiste. Nc-au preocupat cele care sint în jurisdicția primăriei. Am cercetat registre, dosare, procese-verbale, rapoarte și referate. Se pare că aici, la Mizil, a- ceste organisme își trăiesc viața. Și comitetele de cetățeni, și întîlniriie dintre deputați și alegători, și sesiunile consiliului popular orășenesc, și diverse alte comisii prin care primăria își exercită atribuția de coordonare a întregii vieți civice.— Am să vă dau un singur exemplu — spune Nicolae Bulete, primarul : audiențele. Practicăm mai multe forme de audiențe. Cele de aici, de la sediul primăriei, ale fiecăruia dintre tovarășii cu răspunderi in conducerea treburilor orașului. Dar și audiențe colective : cînd se adună mai multe sesizări și probleme pe aceeași temă, organizăm o audiență colectivă, o discuție cu toți cei implicați, petiționari sau reclamați. Și lămurim lucrurile pe loc.— Există, totuși, ceva care vă nemulțumește ?— Există ceva la care mai avem multe de lucru. Anume educarea cetățenilor pentru a face uz de drepturile, .dar și de îndatoririle democratice pe care le au. Participarea la conducerea treburilor unei localități, de exemplu, e un concept generos, seducător pentru cetățean. Cînd însă e să se treacă la realizarea lui, avem de constatat că nu toți sint pregătiți pentru o asemenea răspundere. Unii nu se implică, așteaptă ca totul să fie făcut de către ceilalți. chiar și atunci cînd sint la mijloc interesele proprii directe. Ciudat este că, cel puțin aici la noi, cei nepregătiți pentru a se implica in actul participării la conducere sint cei tineri. Nu știu să vă spun cauza, știu că ceva nu este in ordine in educația lor civică. Ceva care ne a- parține tot nouă, deci trebuie și putem interveni. Trebuie. Altminteri, atitudinea respectivă devine o inechitate, căci inechitate este atunci cînd sistemul este al autoconducerii. iar tu aștepți, totuși, să fii condus, să fii purtat pe brațe... Avem foarte multe forme de participare la conducere, bine puse la punct, cum nu cred că sint multe in lume. Dar a conduce este ceva care presupune răspundere, care se învață. Aici mai avem încă mult de lucrti.Nu pretindem că am epuizat toate aspectele participării cetățeanului din Mizil Ia buna desfășurare a vieții și activității orașului .(de exemplu, nu ne-am putut ocupa de comisiile controlului obștesc pentru că tocmai se aflau in reorganizare), dar putem spune că cei din conducerea operativă a orașului, a instituțiilor și întreprinderilor, sint și se simt controlați de atenta privire și jude-; cată a celor care le-au încredințat mandatul.. Chiar dacă — așa cum spunea primarul — și in această privință mai e cîte ceva de făcut.
Mihai CARANFIL 
Ion MARINESCU corespondentul „Scînteii"

• încă in preajma marelui forum al comuniștilor români, ne relatează corespondentul voluntar Gheorghe Seileanu, colectivul întreprinderii de Rulmenți Alexandria, județul Teleorman, a îndeplinit planul Ia export pe patru ani din actualul cincinal, urmind să realizeze suplimentar o producție de peste 44 milioane Iei. De asemenea, pină la sfîrșitul acestui an vor fi onorate in plus contracte in valoare de 5,5 milioane dolari.De remarcat că această modernă întreprindere realizează în prezent 55 milioane rulmenți anual, din care o mare parte sint destinați beneficiarilor din 60 de țări ale lumii.O Rod al politicii consecvente a partidului și statului nostru de dezvoltare și modernizare continuă a tuturor localităților rurale, a tuturor localităților patriei, înfățișarea de azi a comunei Mănești din județul Dîmbovița ne este prezentată succint de statornicul corespondent voluntar Vasile Neagu. frezor la întreprinderea „Romlux" din Tirgoviște. O puternică cooperativă agricolă de producție, „Erou al Muncii Socialiste", ale cărei recolte sint impresionante : 9 244 kg grîu la hectar, 7 900 kg orz, 62 100 kg cartofi la hectar ; tot aici la cooperativă au fost puse nu demult în funcțiune o secție de răcoritoare și patiserie, o croitorie, un atelier de împletituri, un gater, care aduc importante venituri unității și. se înțelege, și cooperatorilor. De asemenea, zece unități ale cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, dintre care noul magazin universal' se distinge prin modernizarea construcției, sint realizări recente înscrise in planul de dezvoltare a comunei. Imaginea prezentă este întregită de trei centre de cultură și creație „Cîntarea României", — în care își desfășoară activitatea 22 formații artistice — un dispensar uman, altul veterinar, o moară, o brutărie, conductă de apă curentă, noi secții în cadrul C.P.A.D.M. și altele.® Deși s-au mai făcut sesizări despre starea necorespunzătoare ă zonei dintre ultimele 6 blocuri construite în urmă cu cițiva ani în cartierul Pecinișca din orașul-sta- 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

C Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești Iași : în vederea atenuării poluării fonice produse de atelierul de confecții al Cooperativei „Miorița", ce funcționează Ia parterul blocului CI 6 de pe strada Șoseaua Arcului nr. 39 din Iași, la care se referă semnatarii sesizării adresate redacției, s-au izolat utilajele cu un strat de pislă, iar unele dintre acestea au fost reamplasate sub spațiile-anexă ale apartamentelor de la etaj. Totodată, s-a apelat și la Facultatea de construcții din cadrul Institutului Politehnic lași pentru a găsi și propune eventuale noi soluții. In urma măsurătorilor efectuate, s-a constatat că în prezent nu sint sesizate vibrații semnificative care să se propage prin structura de rezistență a clădirii, nivelul maxim de zgomot fiind situat în domeniul frecvențelor joase.• Inspecția Teritorială Financiară de Stat Argeș : Urmare a verificării întreprinse la Stațiunea de cercetare și producție pentru cultura pajiștilor Argeș (ce aparține de Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura Pațjiștilor Brașov), a reieșit că faptele semnalate în sesizarea primită la redacție s-au confirmat in cea mai mare parte. Intre neregulile și ilegalitățile care s-au constatat figurează : furajarea ilegală în turma unității a 199 de oi aparținînd unor ingri.iitori sau altor persoane particulare ; desfacerea ilegală a contractului de muncă al unei contabile principale, lipsa de organizare și urmărire din partea directorului stațiunii și a contabilului-șef a acțiunii de recoltare a finului din pășunea Dealul Sasului ; proasta gospodărire și conservare a utilajelor la atelierul mecanic Căteasca și ferma Siliștea ; livrarea fără repartiție, contrar legii, a unor cantități de carne, preparate din carne, brinzeturi etc. în valoare de 149 263 lei ; unele nereguli în actele financiare și întocmirea pontajelor ; deținerea ilegală, mai bine de doi ani, a două apartamente de către directorul stațiunii și soția acestuia, care lucrează la aceeași unitate etc.Pentru restabilirea legalității, înlăturarea și prevenirea neregulilor, organele inspecției financiare au aplicat măsurile și sancțiunile prevăzute de lege față de cei vinovați. De asemenea, actul de control a fost înaintat Procuraturii Județene Atgeș pentru continuarea cercetărilor in ce privește aspectele penale ale faptelor constatate, iar organului tutelar i s-a cerut să sancționeze, potrivit legii, pentru abaterile săvîr- șite, pe directorul stațiunii, ing. Ion Nițulescu, pe inginerul-șef, Ștefan Ilie, și pe contabilul-șef, Ilia Tănase.® Comitetul Municipal Galați al P.C.R. : Colectivul care a soluționat scrisoarea asociației locatarilor nr. 214 din cartierul Țiglina I a hotărît următoarele

măsuri : refacerea, pină la sfîrșitul anului, în funcție de starea vremii, a hidroizolației blocului C 13 ; executarea tuturor lucrărilor necesare la instalațiile purtătoare de apă acolo unde se semnalează pierderi prin conductele de alimentar^ sau canalizare ; introducerea în planul pe 1990 a’ refacerii hidroizolației blocului I 13 ; executarea de urgență a lucrărilor necesare pentru oprirea fenomenului de tasare la scara 1 a blocului C 10, precum, și la rețelele de apă și ca-t nalizare spre a asigura buna funcționare a acestora etc.0 Inspectoratul General al Miliției : Cercetările întreprinse au stabilit că valoarea totală a bunurilor (două autoturisme, — „Mercedes" și „Dacia 1 300 brek" — un imobil cu 5 camere și alte dependințe, o seră de flori care a costat 300 000 lei, diverse anarate electrocasnice etc.), deținute de Valeriu Pîciu din comuna Lungulețu, județul Dîmbovița, lucrător la secția mase plastice a cooperativei meșteșugărești „Victoria" Titu, este de aproximativ 1 603 000 lei, rezultînd o disproporție vădită față de veniturile ce le-a realizat legal. A reieșit, intre altele, că sub acoperirea funcționării secției de mase plastice, V.P. s-a aprovizionat ilegal prin cooperativă cu combustibil pe care l-a folosit Ia încălzirea serei de flori.în prezent, acest caz se află pe rolul comisiei de cercetare constituită pe lingă Judecătoria Găești, in conformitate cu prevederile Legii nr. 13T968, cu modificările ulterioare, comisie ce urmează să propună măsurile legale corespunzătoare.
0 Comitetul Executiv al Consiliului Popular a! Județului Brașov : într-adevăr, in cele două ansambluri de locuințe, din comuna Feldioara au fost găsite circa 40 dq apartamente libere, cu timplăria deteriorată, obiecte sanitare lipsă etc. Situația s-a datorat fluctuației mari de chiriași care au părăsit locuințele fără să le predea și fără să-și indeDlinească obligațiile prevăzute de lege in acest sens.S-a dispus Grupului întreprinderilor de Gospodărire Comunală și Locativă Brașov și Biroului Executiv al Consiliului Popular al Comunei Feldioara să elaboreze un program de măsuri pentru repararea a- partamentelor respective și repartizarea lor unor oameni ai muncii din unitățile economice din comună sau din municipiul Brașov. Ca urmare a măsurilor aplicate, 25 de apartamente au și fost ocupate, la celelalte lucrările de remediere fiind în curs de finalizare. S-a acționat și se acționează in continuare pentru depistarea foștilor locatari vinovați de deteriorarea apartamentelor respective și recuperarea de la ei a contravalorii reparațiilor.Rubrică realizată de Gheorghe PĂR VAN

țiune Băile Herculane, ne semnalează corespondentul voluntar Petru Tîrziu, situația nu s-a schimbat. Ba, mai mult, în urma executării lucrărilor de instalare a unei conducte de apă, gropile s-au înmulțit și s-au adîncit, devenind a- devărate bălți, printre care locatarii circulă cu mare greutate.Sperăm că de această dată comitetul executiv al consiliului popular orășenesc va găsi mijloacele cuvenite să stimuleze mai mult receptivitatea edililor locali față de sesizările îndreptățite ale cetățenilor.0 Colectivele din economia locală a județului Olt, ne scrie Nicolae Bițu. inspector la consiliul popular județean, au reușit să îndeplinească planul producției- marfă in industria mică pe 3 ani și 10 luni în procente de 103,3 la sută, prestările de servicii pentru populație in proporție de 106,9 la sută, livrările de mărfuri către fondul pieței — 116,9 la sută, iar planul la export pe relația cliring țări socialiste in procente de 103 la sută și pe relația devize convertibile cu 103,6 la sută.Merită evidențiat faptul că unitatea de producție, prestări servicii și industrie mică Valea Mare, subordonată consiliului popular al comunei cu aceeași denumire, a îndeplinit planul pe întregul an, urmind ca pină la 31 decembrie a.c. să realizeze o producție suplimentară în valoare de pesta 20 milioane lei. Sint împliniri care se multiplică cu fiecare zi pentru ca mica industrie a județului să încheie anul cu rezultate cit mai bune.0 De o parte grija față do a- vutul obștesc, de alta — neglijență 1 Așa poate fi rezumată pe scurt scrisoarea trimisă redacției de comitetul asociației locatarilor Viștea-Grădiniță din Aleea Livezilor nr. 22. blocul 32/85 din sectorul 5 al Capitalei. Despre ce este vorba ? încă in luna iunie a.c., comitetul respectivei asociații d# locatari, manifestînd grijă cetățenească față de integritatea avutului obștesc, a adresat conducerii întreprinderii ...Electromagnetica" o scrisoare in care erau exprimate unele opinii si propuneri pentru întărirea măsurilor de pază și supraveghere la depozitul 

de materiale al acestei unități existent in strada Prelungirea Ferentari nr. 66, în apropierea blocurilor de locuințe.Propunerile vizau înlăturarea și prevenirea unor sustrageri de materiale de la acest depozit constatate de locatari. „Cu părere de rău trebuie să vă scriem — se arată în scrisoarea locatarilor — că nici pină acum conducerea întreprinderii respective nu ne-a învrednicit cu vreun răspuns. Dar nici măsuri eficiente pentru înlăturarea neajunsurilor ce i le-am semnalat nu a luat. Spunem a- ceasta intrucît micile reparații Ia gardul depozitului, care de altfel au fost repede abandonate, nu pot li luate in seamă".Așa stind lucrurile, așteptăm opinia Conducerii întreprinderii „Electromagnetica", opinie care, sperăm, va fi însoțită de măsurile cuvenite, precum și de mulțumirile și scuzele de rigoare față de locatari.O La izvoarele luminii —• rosturi noi pe matca străveche a Jiului. își intitulează o nouă scrisoare adresată redacției corespondentul voluntar ion xarbac, maistru la întreprinderea de Mașini- Unolte pentru Presare și Forjare din Tirgu-Jiu. județul Gorj. „De o bună bucată de vreme, ne relatează el, pe firul Jiului și-au făcut apariția constructorii hidro- energeticieni, coborîți de pe Argeș și Lotru, de pe Bistrița moldavă și Someș, de la Porțile de Fier ori Cerna. Motru. Tismana. căci i-a venit rindul și Jiului să devină un furnizor de energie electrică al patriei. Proiectant! ingenioși au prevăzut pe cursul acestuia construirea a 41 do microhidroccn- trale, din caro 20 pe teritoriul județului Hunedoara, 13 in Gorj, cum sint cele de la Amarâdia. în aval de Tirgu-Jlu. Urechesti. Rovinari. Poștcăna. Plonșa-u, Turceni I și Turceni II etc. De aici, mai jos, pe teritoriul Doljului, pină la Ză- ve.ln la vărsarea in Dunăre. Jiul va mai acționa încă 8 stele hidroelectrice.Realizarea acestor lucrări se va înscrie astfel organic între minunatele împliniri socialisto, va constitui o nouă ctitorie a prezentului socialist al patriei".

(Urmare din pag. 1)între promovarea tipizării și menținerea diversificării — . nesoluțio- nată încă nici pînă la această dată a făcut ca întreprinderea să execute în continuare un volum mare de comenzi de serie mică ori unicate, cu toate consecințele pe care acestea le generează asupra eficienței producției — mă refer la productivitate, costuri, calitate".Tipizarea ar fi reprezentat, deci, una din șansele reale, din pirghiile producției moderne prin care activitatea întreprinderii s-ar fi putut înscrie pe coordonatele de înaltă productivitate și eficiență. Ea nu s-a desfășurat in ritmul necesar nici la unitate, și nu a fost urmărită, spre a fi și mai activ implementată, nici de către centrală ! S-ar putea spune că aceasta nu este o problemă a activității de partid și nu s-ar cuveni să insistăm asupra ei. în realitate este. Pentru că și în centrală există organizație de partid și acesteia nu-i poate fi indiferent, nu trebuie să-i fie indiferent modul in care comuniștii care activează aici asigură îndeplinirea unei importante sarcini trasate de conducerea partidului.„Oricît ne-am reproșa că n-am reușit să depistăm toate cauzele și să dinamizăm toate forțele — ne spune Ion Circiu, secretarul comitetului de partid —, eforturile noastre pentru redresarea activității economice n-au avut finalitatea așteptată și datorită unei permanente instabilități a cadrelor de conducere ale întreprinderii, în special a directorilor".O explicație care produce nedumerire. în primul rind, prin faptul că in ambele situații comitetul de partid a fost „ocolit" în discutarea promovării a doi comuniști aflați în rezerva sa de cadie. în al doilea rînd, prin neconsultarea acestuia nici măcar în legătură cu calitățile moral-profesionale ale celor propuși în funcția de director.

Intr-adevăr, ce s-a întîmplat aici, în ultimii doi ani, cînd a avut loa o adevărată „morișcă" de cadre în conducerea întreprinderii, e greu de explicat. Poate doar prin faptul că în această privință criteriile ferme care guvernează promovarea cadrelor — calitățile profesionale, morale și politice ale acestora. ocuparea posturilor importante pe bază de concurs — au fost înlocuite cu unele bazate pe „soluții de moment", pe care viața le-a infirmat. Primii doi directori, stabiliți după 1 octombrie 1987 să conducă unitatea, au reprezentat. „soluții interne", respectiv cadre promovate din rindul specialiștilor din cadrul unității. Dar unul a... rezistat abia un an, celălalt și mai puțin. Unul a fost schimbat pentru „lipsă de experiență și rezultatele slabe ale unității", celălalt pentru „abateri grave de Ia conduita unui conducător — raportări false și imoralitate".Cum de a fost posibil să greșiți in aprecierea ambilor directori promovați din rindul cadrelor crescute in întreprindere ? — îl întrebăm, în mod firesc, pe secretarul comitetului de partid.Iată răspunsul : „Nu eram secretarul comitetului de partid nici la prima, nici la a doua promovare. Știu însă, pentru că făceam parte din comitetul de partid, eram președinte al comitetului sindicatului, că organul nostru de partid a fost pus in fața unui fapt împlinit. Nici unul din membrii săi. nici măcar secretarul, n-a fost consultat de cineva în legătură cu oportunitatea promovării celor doi ingineri. Și cu asta cred că am spus totul in legătură cu răspunderea comitetului de partid față de instabilitatea cadrelor de conducere".
Ce fel de critică și auto

critică se prâctică aici ? In’ tr-un proces atît de complex, cum este cel vizînd conducerea unei în

treprinderi, în promovarea unor cadre, pot apărea, uneori, și erori. Important e ca ele să nu facă parte din categoria celor imposibil de corectat. Cele legate de promovarea celor doi directori au făcut parte, după părerea unor interlocutori, din categoria posibilă. Dar ele nu și-au urmat cursul firesc al „redresării" din mers, pentru că viața internă de partid, stilul de muncă al comitetului, al organizațiilor de bază s-au dovedit a fi ele însele posesoare ale unor carențe care, în loc să atenueze erorile amintite, au permis amplificarea lor.Combativitatea comunistă
Stăm de vorbă cu Dumitru Bucur, secretarul biroului organizației de bază în care și-a desfășurat activitatea de comunist primul din cei doi directori schimbați in ultimii doi ani.— E adevărat că intr-un an, 1988, fostul director a participat doar la 2—3 adunări generale ale organizației de partid ?— Da, e adevărat !Sinceritatea secretarului este demnă de toată lauda. Nu însă și modul în care s-a manifestat spiritul revoluționar al comuniștilor în analizarea abaterii grave cu care s-au confruntat. „Este adevărat că fostul director n-a participat decit la 2—3 adunări de partid. Și tot adevărat este — ne spune secretarul biroului organizației de bază — că organizația noastră n-a dat dovadă nici de combativitatea, nici de fermitatea revoluționară impuse de abaterile respective. Oricare au fost Circumstanțele — și am avut în vedere pe de o parte faptul că directorul și-a motivat întotdeauna în 

mod „obiectiv" absențele, iar pe de altă parte că a fost cu ani în urmă șeful serviciului C.T.C., în care își desfășoară activitatea comuniștii din această organizație —, prin lipsa noastră de atitudine, prin înțelegerea eronată a răspunderilor directorului, noi nu am oprit drumul unui eșec, ci l-am grăbit. Am tras toate învățămintele din cele întîmplate și vom milita ca spiritul combativ să fie repus în toate drepturile lui în organizația noastră".Ar fi de dorit, firește, ca‘ în acest mod să se gîndească și să se acționeze pe viitor. Dar există aici, la 

întreprinderea de Mașini Electrice București, un mod ciudat de a înțelege rostul criticii față de cadrele de conducere — o jenă și o menajare improprii normelor statutare, spiritului revoluționar. Faptul că a- baterile grave ale fostului director S.C. — de a se sustrage în mod sistematic de la participarea la viața de organizație — au fost tratate, pe de o parte, cu „blindețe", iar pe de altă parte, ținute cit măi „secrete", fără a fi cunoscute de toți comuniștii, s-a repercutat cu consecințe amplificate mai tîrziu. Cind cel de-al doilea director, schimbat pentru abateri și mai grave, a adoptat ca stil de muncă nentru indeplinirea planului o metodă „originală" — raportările fictive — nici unul din comuniștii angajați în sistemul de raportare (de Ia desfacere, plan, livrare și cadrele de conducere din toate secțiile productive, inclusiv secretarii birourilor organizațiilor de bază) nu s-a opus în nici un fel „metodei" și nici nu a informat comitetul de partid. Rezultatul ? Adevărul a fost 

descoperit, ce-i drept, cu întârziere, dar consecințele lui au fost mult mai complexe. In loc să fie oprită la timp atitudinea greșită, iresponsabilă a directorului, prin sancționarea ei ca atare, s-a ales calea „închiderii ochilor", în speranța — și ea eronată — că la momentul adevărului „directorul o să răspundă". El a răspuns. Dar au mai răspuns — cum era firesc, normal — și peste 20 de comuniști, care au fost sancționați pentru atitudinea lor de tăinuire sau de participare directă la raportarea fictivă — de la „mustrare" pînă la „vot de blam cu avertisment".

Ni s-a vorbit, nu o dată, pe parcursul documentării, despre ajutorul permanent pe care l-a primit colectivul de aici, comitetul de partid, în perioada la care ne referim, din partea comitetului de partid din sector, din partea comitetului municipal de partid. Aprecierea corespunde pe deplin adevărului. Dar în evaluarea ei se cere adus un amendament important. Atît activiștii de la sector, cit și cei de Ia municipiu, care au avut sarcina să se ocupe de activitatea unității de aici, și-au concentrat atenția aproape exclusiv asupra problemelor cu care se confruntă in domeniul îndeplinirii planului — și în a- ceastă direcție au rezolvat unele probleme Importante —, dar nu s-au ocupat decit colateral, informativ de problemele de fond ale vieții de organizație, ale muncii de partid. Situație care explică și ea, in bună parte, cauzele pare au făcut ca organizația’ de partid din întreprindere să nu-și aducă întreaga contribuție la redresarea activității economice.

Argumente ale încrederii 
în propriile forțe. Cel de_al treilea director, adus la conducerea întreprinderii din rindul specialiștilor ministerului, s-a angajat cu toată hotărîrea, cu capacitatea și experiența pe care le are. pe drumul redresării activității economice, al aducerii unității de aici pe locul de prestigiu avut ani și ani în cadrul industriei electrotehnice. Faptul că in ultimele 4 luni colectivul de aici a recuperat aproape 100 de milioane din restanțele acestui an constituie un prim examen al capacității conducerii, al capacității colectivului. De altfel, și stilul de muncă al comitetului de partid a inceput să se îmbunătățească radical, să intre direct — cum se exprima unul din membrii săi — în „focul luptei". E suficient să parcurgi astăzi materialele elaborate de comitetul de partid, de birourile organizațiilor de bază pentru a constata că analiza temeinică a stărilor de lucruri negative, spiritul combativ se afirmă cu toată vigoarea. S-a instaurat, la toate eșaloanele, încrederea in propriile forțe. A surprins in mod plăcut faptul de a fi asistat la un dialog recent al secretarului comitetului de partid cu principalele cadre de conducere criticate atît în conferința organizației de partid, cit și în adunarea generală a oamenilor muncii. Dialogul avea un curs firesc. Cei în cauză au fost întrebați direct : ce gîndiți despre critica adresată, intrucît nu v-ați exprimat punctul de vedere în cadrul conferinței sau al adunării generale ? Iar răspunsurile au clarificat la timp foarte multe lucruri, au stabilit adevărul și au îndreptat forțele spre făgașul normal.Un dialog, cel purtat cu comunistul Gheorghe Dincă, din secția a III-a producție, aduce in discuție un alt fapt important pentru promovarea criticii constructive în viața de organizație, in viața sistemului democrației muncitorești-revoluționare. Anume : receptivitatea și răspunderea in 

fata actului critic. Comunistul în cauză a ridicat pentru a treia oara, in ultimii doi ani, în adunarea generala a oamenilor muncii, o problemă esențială pentru activitatea întreprinderii — faptul că aproape 56 la sută din utilajele aflate in dotare au atins un inalt grad de uzură morală și tehnică. El a întrebat de fiecare dată : ce gindește centrala față de o asemenea situație ? în ultima adunare, reprezentantul centralei nu numai că n-a dat nici o importanță întrebării, dar nici n-a luat cuvintul în adunare. „Critica fără răspuns — afirmă comunistul Dincă — își pierde rațiunea ei democratică". în schimb, reprezentantul Ministerului Industriei Electrotehnice — ing. Leonida Ranta — ă făcut in adunarea generală o afirmație pe care oamenii muncii de aici o doresc confirmată cit mai repede. O reproducem din procesul-verbal al acestui important for democratic : „Sint convins că, așa cum îl cunosc de multă vreme, harnicul colectiv de oameni ai muncii de la I.M.E.B. — cu sprijinul centralei și ministerului — își va redresa activitatea în anul 1990".în acest spirit acționează în prezent, bazat și pe acest sprijin și per- fecționindu-și permanent propriul stil de muncă, și comitetul de partid din întreprindere. Care a înțeles. cu toată claritatea, din importanta cuvîntare a secretarului general al partidului la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie că organele și organizațiile de partid iși îndeplinesc in mod eficient sarcinile ca le revin nu substituindu-se organelor de conducere administrativă ale întreprinderii, ci acționind, prin comuniștii care activează in cadrul acestora, pentru perfecționarea muncii lor, pentru a-i determina — prin mijloacele proprii activității politlco-organizatorice — să fie și buni conducători, și buni revoluționari. s
Constantin PRIESCU
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PRODUCȚIA AN ULUI VIITOR, TEMEINIC PREGĂTITĂ!„
însuflețitoarele chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, au gășit un larg ecou și în rîndul petroliștilor din cadrul Trustului de Foraj-Extracție Moinești. Drept răspuns, formațiile de lucru de pe cîmpurile petroliere de la Ze- meș, Modîrzău, Ghelința, Tîrgu Ocna, Comănești, în pofida gerului aspru din Munții Goșmanului și Tar- căului,_ și-au intensificat eforturile, extrăgînd zilnic din adîncuri producții sporite de țiței și gaze, adu- cîndu-și astfel o contribuție tot mai mare Ia a- sigurarea bazei de materii prime și resurse energetice ale țării.Grăitoare în a- cest sens sînt faptele. La Po- dei, bunăoară, nou cîmp petrolier, brigada complexă condusă de ing. Petru Tache, a finalizat și pus în funcțiune cu 10 zile mai devreme două noi sonde de medie adîncime. A- ceasta înseamnă o producție de cel puțin 150—200 tone de țiței extrase din adincuri peste prevederile planului ; la Mihoc, formația de lucru a maistrului Gheor- ghe Mărgărit a încheiat cu cinci zile în avans față de plan forajul la sonda 135 de cercetare geologică, iar pe cîmpurile de la Glăvănești, Geamăna și Mărgineni petroliștii au început cu o săptămînă mai devreme forajul la noi sonde de țiței și gaze. în fine, un alt succes remarcabil : îndeplinirea planului anual la gaze extrase cu aproape 40 de zile mai devreme, fapt ce creează condiții pentru obținerea unei producții suplimentare de 120 milioane metri cubi gaze pînă la încheierea lunii decembrie.Sînt fapte care atestă că peste tot, în schelele de foraj, ca și în cele de producție petrolieră, se muncește organizat, într-o deplină ordine și disciplină. Se acționează îndeosebi pentru punerea în valoare a unor noi zăcăminte de țiței și gaze prin finalizarea înainte de termen a fiecărei sonde aflate în foraj, precum

și pentru exploatarea întregului fond de sonde la potențialul maxim. în acest scop, se aplică sistematic măsurile prevăzute în programele de modernizare, sînt folosite mai bine mașinile, instalațiile și utilajele din dotare, se introduc noi tehnologii de lucru, se folosesc fluide și materiale de inăltă eficiență. Ing. Gheorghe Dona, directorul trustului, ne spunea că de curind a fost descoperit și pus în exploatare pe cimpul de la Vilcele un nou zăcămînt de țiței. Concomitent s-au extins suprafețele productive pe zăcămintele de

dintre ele cu un avans de 15—20 de zile față de plan, fapt ce a avut o influență pozitivă asupra producției de țiței. „Rezultatele puteau fi și mai bune dacă am fi primit la vreme materialul tubular, prăjinile de foraj, burlanele, lanțurile și alte materiale absolut necesare — ne spune directorul unității. Din păcate, continuăm să ne confruntăm cu asemenea greutăți și dacă nu se vor lua măsuri de către forurile de resort nu ne vom putea îndeplini sarcinile de plan la producția fizică și nu vom putea preda producției toaAcțiuni hotărîte pentru sporirea producției de țiței
Trustul de Foraj-Extracție Moinești

țiței in exploatare de Ia Uture, Mihoc, Asău, Toporu, Buciumeni, precum și pe zăcămîntul de gaze de la Burcioaia. în perioada care a trecut de la începutul anului au fost forate și predate producției aproape 100 noi - sonde de țiței și gaze, iar alte aproape 40 de sonde se află în diferite stadii de execuție și vor fi puse în circuitul economic pînă la finele anului. La forajul de cercetare geologică pentru gaze, bunăoară, planul pe 1989 a fost îndeplinit cu aproape două luni mai devreme, astfel că pînă Ia încheierea anului se vor fora suplimentar circa 7 000 metri.La Tîrgu Ocna, unitate de foraj fruntașă în întrecerea socialistă, stăm de vorbă cu. inginerul Ion Cip- că, directorul schelei : „Ne-am organizat munca în așa fel incit fiecare sondă să fie pusă in funcțiune înainte de termenul planificat". Spusele directorului au acoperire în fapte. Printr-o mai bună organizare a muncii, prin folosirea unor sisteme rigidizate de foraj și fluide de bună calitate, sondorii din Tîrgu Ocna au predat producției, în acest an, 24 de noi sonde, cele mai multe

te sondele aflate în foraj". Pentru a suplini lipsa acestor materiale, la nivelul trustului se desfășoară o largă acțiune de recuperare, recon- diționare și reintroducere în circuitul economic a unor piese de schimb, subansambie și material tubular. Totuși, materialele recuperate nu acoperă nici pe departe cerințele producției, lucru de care trebuie să țină seama toți furnizorii de materiale.Se muncește cu multă însuflețire în aceste zile și in schelele ‘de producție petrolieră. La Comănești, Ze- meș, Modîrzău și Ghelința se aplică programe complexe de măsuri geologo-tehnologice pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Au fost efectuate pînă acum peste 4 200 operațiuni geologo-tehnologice cu un aport de producție de 77 000 tone țiței. Numai prin aplicarea injecției cu apă pe 38 de zăcăminte s-a obținut un aport de aproape 14 000 tone țiței. Pentru creșterea continuă, a factorului de recuperare la zăcămintele de la Chilii-Est, Păcurița și Taz- lău, se experimentează în prezent injecția continuă și injecția ciclică

cu abur, precum și injecția cu soluții micelare, iar la Solonț se lucrează la exploatarea țițeiului prin minerit. Cele mai bune rezultate se înregistrează la Schela de Producție Petrolieră Zemeș. Maistrul principal Vasile Aniței, secretarul comitetului de partid, ne spunea că aici, în cadrul acțiunii de modernizare, au fost telemecanizate aproape toate sondele de pe zăcămintele de la Zemeș și Foaie, fapt ce asigură o mai bună supraveghere a acestora, scurtarea timpului de întrerupere și, in consecință, creșterea producției de țiței. Totodată, au fost executate reparații capitale la un mare număr de instalații, ceea ce a făcut ca producția obținută la sondele vechi să fie mai mare cu aproape 16 500 tone de țiței față de plan. In prezent, se e- xecută lucrări pentru repunerea în funcțiune a unor sonde avariate. Planul pe 1990 prevede sarcini mobilizatoare pentru petroliștii din Moinești. Ce se întreprinde în aceste zile pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor ? Specialiștii, cadrele de conducere cu care am discutat ne spuneau că au fost luate o serie de măsuri tehnice și organizatorice care să asigure buna desfășurare a producției, în special în anotimpul friguros. Astfel, în schelele de foraj, ca și în cele de extracție au fost pregătite împotriva înghețului conductele de apă, gaze, țiței și noroi pentru foraj ; au fost revizuite liniile aeriene de joasă tensiune, posturile de transforrhare și instalațiile de forță ; au fost reparate drumurile de acces la punctele de lucru și s-au luat măsuri pentru asigurarea unor condiții optime de lucru pentru oameni. Firește, toate acestea vor contribui la sporirea zilnică a producției de țiței și gaze, Ia îndeplinirea ritmică a planului de producție pe 1989 și pe anul viitor.

lp<

De patru ori în patru ani

CRAIOVA:
Livrări în avans 

la exportColectivul de oameni ai muncii de Ia întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din' Craiova — ctitorie modernă a perioadei de profunde prefaceri economico-so- ciale ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului — acționează cu eforturi sporite, în dejfiină ordine și disciplină, pentru creșterea calității și competitivității produselor și realizarea in avans a contractelor încheiate cu partenerii externi.— Se poate aprecia cu justificat temei că problema prioritară, de maximă importanță economică, aflată în centrul preocupărilor actuale ale organelor și organizațiilor de partid, a consiliului oamenilor muncii, a cadrelor de conducere o constituie realizarea ritmică și chiar în avans a producției de export, a ținut să precizeze inginer Ion Anghel, directorul întreprinderii. Prin aplicarea măsurilor dih programul de modernizare a producției și a tehnologiilor de fabricație, creșterea pregătirii profesionale a personalului muncitor, a productivității muncii, organizarea unor sectoare de proiectare și producție specializate pentru produsele de export a fost posibil să realizăm deja, în avans, la cererea beneficiarilor externi, primele 89 tractoare cu încărcător hidraulic TIH-455, din contractele anului viitor. în prezent, colectivul nostru acționează pentru extinderea nomenclatorului de fabricație și modernizare a tractoarelor, mașinilor și utilajelor agricole a- flate în producția de serie destinată pieții interne și exportului. (Nicolae Băbălău).

Gheorqhe BALTĂ
corespondentul „Scinteii"

Asociația Economică Intercoopera- tistă Zootehnică Măzănăiești este profilată pe creșterea vacilor pentru lapte. O privire retrospectivă asupra activității de 10 ani a unității arată că, ani la rînd, aceasta a înregistrat pierderi mari. în 1985, pierderile s-au ridicat la 4,1 milioane lei. Din luna decembrie a aceluiași an insă, in funcția de director a fost numit tehnicianul veterinar Dumitru Jitaru, un om e- nergic, capabil și dăruit profesiei de crescător de animale. Și dacă in 1986 s-au mai înregistrat pierderi de două milioane lei, din 1987 unitatea se înscrie cu beneficii substanțiale. Cum a fost posibil acest lucru ? Prin creșterea producției de lapte. Mai exact, in acest an producția de lapte este de peste patru ori mai mare decît în 1985. Practic, de la aproximativ același efectiv, în urmă cu patru ani s-au livrat la fondul de stat 3 800 hectolitri de lapte, iar în acest an cantitatea depășește cu mult 15 000 hectolitri.Căutînd răspuns la întrebarea privind factorii care au permis această spectaculoasă dreștere a producției, am ajuns la convingerea că totul a depins de oameni. începînd cu directorul asociației și pînă la îngrijitori, mecanizatori sau lucrătorii din echipa de întreținere, cu toții s-au angajat la o muncă responsabilă pentru redresarea situației economice a unității. Nu intrăm în detalii asupra activității din anii trecuți, ci ne vom opri la ceea ce s-a făcut în acest an pentru menținerea producției de lapte la nivelul cel mai ridicat pe întreaga perioadă de stabulație. înainte de intrarea animalelor la grajd, toate adăposturile au fost reparate și igienizate. S-au completat geamurile și s-au făcut revizia și repararea instalațiilor de adăpat, de muls și de eliminare a dejecțiilor. Așa se face că acum, cind temperatura a scăzut cu multe grade sub zero, microclimatul în adăposturi este plăcut, contribuind la menținerea unei bune stări fiziologice a animalelor.Elementul esențial de care depinde creșterea producției de lapte este

asigurarea hranei îndestulătoare. Pentru aceasta s-a fertilizat cu gunoi de grajd întreaga suprafață destinată sfeclei furajere și porumbului pentru siloz, iar celelalte suprafețe — cu îngrășăminte chimice. Ca atare, s-au obținut producții mari de furaje. La sfecla furajeră, de exemplu, planul a fost realizat in proporție de 242 la sută. Sigur, aici există avantajul că terenul asociației este comasat în jurul complexului, ceea ce permite transportul rapid al gunoiului de
Cum s-a asigurat creșterea 
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județul Suceava

grajd, dar și depozitarea operativă a furajelor și folosirea pe tot parcursul anului a instalațiilor din dotare, fără a mai fi nevoie de taberele de vară intermediare, deci fără investiții suplimentare. Pentru actuala perioadă de stabulație au fost depozitate 1 200 tone fin, cu 200 tone mai mult decît era prevăzut, 4 440 tone siloz, 2 000 tone sfeclă furajeră și 250 tone grosiere.Cum sînt gospodărite și administrate aceste furaje în hrana animalelor ? Cum se respectă programul de grajd ? Precizăm că în ziua documentării noastre toți îngrijitorii, împreună cu directorul Dumitru Jitaru, au început programul la ora 5. Muncitorul zootehnist Vasile Paicu ne vorbește clar, cu date precise despre cantitățile de furaje ce se administrează zilnic unei vaci, precum șl despre programul de grajd. Ne convingem că acestea sînt judicios gîn- dite și respectate fără abatere. Un calcul exact arată că fiecărei taurine i se asigură zilnic 15 kg

substanță uscatăț 14,1 unități tive și 1,1 kg proteină brută d: bilă. Rația este deci echilibrați aceea și calitatea laptelui este pentru că are procentul de gr de peste patru la sută.Medicul epizootolog Monica Li ne oferă detalii privind reuși țiunii de asigurare a efectivului că numai din prăsilă proprie. In sens, graficul întocmit pentru < tarea vacilor care trebuie să in călduri este urmărit de ingri medicul veterinar al asociației ș ratorul PIAV. „îngrijitorul est< veriga de bază — ne spunea rr toarea fruntașă Elena Bulgaru — tru că el sesizează mai repede schimbare în comportamentul ai lelor. Taurinele care se conside au probleme de reproducție sir grijite separat. Aceeași atenție acordă- și pe perioada de ges După fătare, vacile sînt furajat ferențiat și stimulativ, pentru a ne peste 60 la sută din produc primele patru luni de lactațic asemenea, tineretul femei de r ducție este lotizat și furajat dif țiat, pe grupe de vîrstă și stru de greutate. Așa s-a reușit înreg rea unui semnificativ progres gc în efectiv, materializat în proc de lapte de peste 13 litri zilnic nute de la fiecare junincă de la ț fătare.Și acum, o ultimă precizare. în 11 luni care au trecut din aces producția totală de lapte de la tivul mediu furajat de 405 cape ridică la 17 231 hectolitri. Și cui trul de lapte se produce aici ci lei și se vinde cu 3,62 lei, pentr datorită producției mari, unitate casează prima maximă pentru de lapte livrat -la fondul de stal zultă și substanțiale beneficii, retribuția medie lunară pe îngr depășește 4 000 lei. Ceea ce pu: evidență faptul că munca făcut pricepere și temeinicie este plin satisfacții, inclusiv de ordin mat
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scîr

Aspect din secția țesături metalice, a Întreprinderii de Garnituri de Frină 
și Etanșare din Rîmnicu Sărat

Consumuri energetice reduseAsigurarea necesarului de energie constituie un factor esențial pentru dezvoltarea economico-socială a patriei. Tezele, obiectivele și orientările de excepțională însemnătate din magistralul Raport prezentat la al XIV-lea Congres al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu demonstrează cu prisosință acest lucru. în ansamblul conceptului de eficiență economică pe care l-a promovat cu stăruință secretarul general al partidului. problema utilizării superioare, cu înaltă eficiență a energiei, in cadrul unui regim sever de economisire a tuturor resurselor materiale, s-a aflat la loc de frunte. Această latură cardinală a dezvoltării accelerate a economiei românești se află pe mai departe pe primul plan al tuturor demersurilor in direcția realizării unei reproducții socialiste de tip intensiv, bazată pe factorii calitativi.Utilizarea rațională și economisirea strictă a energiei constituie o cerință de însemnătate socială și economică deosebită. Rațiunile acestei orientări sint fundamentate în mod obiectiv, întii de toate se are în vedere faptul că. in comparație cu țările dezvoltate industrial. în economia noastră. în unele ramuri sau procese tehnologice continuă să se înregistreze consumuri energetice substantial mai mari, ceea ce înseamnă, in ultimă instanță, calculat pe unitatea de venit național, eficiență scăzută in utilizarea factorului energetic. De multă vreme a încetat să mai fie o noutate afirmația că cea mai ieftină și la îndemînă resursă energetică este economisirea acesteia. Obiectiv fundamental al oricărei strategii energetice viabile, economisirea energiei . impune o atitudine nouă față de tehnologiile de fabricație. Tocmai de

aceea, trecînd printr-un proces amplu de modernizare pe toate planurile. economia românească își orientează eforturile spre soluționarea unor probleme tehnice și tehnologice majore. în Raportul prezentat de secretarul general al partidului la înaltul forum comunist se subliniază : „Este necesar să se acționeze cu mai multă hotărire pentru elaborarea de noi tehnologii, care să ducă la reducerea substanțială a consumului de combustibil in toate sectoarele, inclusiv in producția de energie electrică și termică".Propria noastră activitate se constituie într-un răspuns ferm, muncitoresc față de aceste cerințe. Venind în întîmpinarea imperativului de economisire a energiei electrice, specialiștii întreprinderii „Mecanica" din orașul Dr. Petru Groza au inventat, executat, omologat și introdus în fabricația de serie, în premieră un dispozitiv automat de limitare a consumului de energie, DAL-2, care, implementat în sistemul de alimentare cu curent electric a motoarelor electrice asincrone ce acționează mașinile-uneite. asigură o economie de energie electrică de 15—30 la sută. Ca urmare a acestei valoroase realizări, întreprinderea noastră este primul consumator din sistemul energetic național care, adoptînd această soluție tehnică, economisesc zilnic 4 MWh. Se acționează în prezent pentru generalizarea acestei invenții în toate întreprinderile din județul Bihor care au mașini- unelte. Un simplu calcul arată că Ia nivelul economiei naționale, prin înzestrarea tuturor mașinilor-unelte din acest liza o 400 000
tuturordotarea întreprinderilor dispozitiv se poate economie anuală de MWh, echivalentul a cu rea- circa circa

600 000 tone cărbune. Adaug că produsul este în fabricație de serie, avînd atestările celor mal valoroase institute de profil — cel de cercetări și proiectări energetice și cel de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte.Âu fost asimilate, totodată, șl introduse în fabricație produse de tehnicitate ridicată, competitive pe piața mondială, care satisfac cerințele realizării obiectivelor prioritare din economia națională și asigură reducerea consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil. Bunăoară, reductoarele cicloidale cu rapoarte de transmisie între 9 si 87 la o treaptă de puteri de la 15 la 120 kW. cu randament între 0,95 și 0,98, înlocuiesc în condiții de fiabilitate ridicată reductoarele cu roți dințate, prin transmisii directe și planetare. Conform sondajelor întreprinse, la un necesar de 22 000 bucăți de asemenea reductoare pe an. datorită randamentelor ridicate, se estimează o economie anuală de 49 500 MWh energie electrică, ceea ce echivalează cu economisirea a 74 250 tone de cărbune, in condițiile în care, datorită masei lor reduse, se economisesc anual 920 tone oțel aliat superior și 120 tone de metale neferoase. Ca primă rezultantă a realizării acestor produse de vîrf, au fost înlocuite importurile la Combinatul Petrochimic Midia-Năvodari, Combinatul de îngrășăminte Azo- toase Turnu Măgurele, „Azomureș" Tirgu Mureș și modernizate acționările produselor proprii.De altfel, dezvoltarea șl modernizarea întreprinderii se bazează pe această gamă de produse care, la sfirșitul cincinalului viitor, vor asigura dublarea producției și productivității muncii.

sumulții de materiale la cel d nivelul anului 1989. Producția in trială aferentă acestei dezvoltăr determina creșterea ponderii ex tului la circa 40 la sută din voii producției-marfă a Întreprinderi mai menționăm că, in viitorul a piat, cuplarea acestor reductoar variatoarele cu discuri multiple, zultat al colaborării fructuoase tre specialiștii întreprinderii și de la Institutul Politehnic < Napoca, va permite o variație a rației de la 1 la 4, asigurînd rape de transmisie pînă la 1 :400 , menea produse, folosite în dih sisteme de acționare, conduc la c terea fiabilității utilajelor , tehr gice din diverse domenii, cum < construcțiile de mașini, metalu minerit, chimie, industria uș< precum și în domeniul radiol țiilor.Fie și numai aceste exemple monstrează că există încă mari zerve insuficient valorificate. în, sebi la marii consumatori industi Așadar, în condițiile tehnolog existente, a tehnicii din dotare, p tr-o serie de modernizări ale : ducției se poate asigura o mai c zuită utilizare a resurselor ene tice, realizarea sarcinilor de pro< ție fără să se depășească norr de consum aprobate. Mare part acestor rezerva — atestă și ex piele prezentate — fac apel la c tivitate, la simțul nostru gospe necesității d consumurile
cu menținerea con-

resc, la înțelegerea diminua sau elimina productive.
Incj. Gheorqhe
directorul întreprinderii „Mecan 
din orașul Dr. Petru Groza, 
județul Bihor

C1URT1N

BBB^BBBBBBB■ bhbhhbdb„Mai bine să «retușăm» o hîrtie decît bunătate de metal, care înglobează multe materiale scumpe și manoperă". Aceste cuvinte, rostite de muncitorul Eugen Șerban, de la atelierul de echipamente de control, din cadrul întreprinderii de Mecanică Fină București, redau unul dintre principiile de căpătîi după care acționează oamenii muncii din întreaga secție de aparate de măsură și control dimensional și instalații complexe la temă. Hîrtia în cauză este proiectul, care stă Ia baza executării fiecărui reper, iar „bunătatea de metal" — produsul muncii, care, atunci cind proiectul nu este Impecabil, poate fi, în cel mai bun caz, „retușat", ceea ce reprezintă însă, oricum, o păgubitoare risipă de materiale și de manoperă. De unde provin soluțiile concrete de îmbunătățire a proiectelor ?— Din rezervorul de creativitate tehnică a atelierului, a secției noastre, răspunde prompt strungarul Constantin Niță.Replica, aparent cam pretențioasă, este însă susținută de o multitudine de dovezi concrete despre larga implicare a oamenilor muncii de aici în activitatea de creație tehnică. Iată doar cîteva dintre echipamentele produse în acest an, la care s-au operat cu succes optimizări ale soluțiilor constructive propuse de proiectant!. Mai intîi, trebuie menționată mașina de măsurat în trei coordonate tip MM4C-P, cea mai mare de acest fel realizată pînă în prezent la noi in țară, cu domeniul de măsurare aproape dublu. De două aXe, față de modelul precedent. Intervenții operative. încă din faza de proiect, nentru a răspunde mai bine pretențiilor beneficiarilor, s-au făcut și asupra unor echipamente specializate de măsurat axe cu came, precum și asupra unor instalații complexe pentru controlul bielelor. Practic, cum se procedează pentru îmbunătățirea soluțiilor constructive ? încă din prima clipă, specialiștii din uzină încearcă să „tehno

logizeze" cit mai corect proiectul primit, adică să cumpănească bine soluțiile propuse, să-și pună problema cum poate fi realizat practic noul echipament, pînă la stadiul de produs finit. Trecînd în revistă, cu ochii minții, fiecare dintre fazele proceselor de fabricație necesare, ei sesizează soluțiile tehnologice insuficient de bine fundamentate. De îndată, pe baza experienței acumulate, ei propun inlocuirea acestora cu rezolvări verificate în practică. Astfel, o serie de soluții tehnice neviabile sint înlăturate operativ, croindu-se astfel un făgaș sigur noului produs, încă din start, așa cum este și firesc, în ce cadru sint „retușate" soluțiile din proiecte ? Cum sînt deter- ’ minați oamenii muncii să contribuie cu cit mai multe idei originale din „rezervorul" propriu de creativitate tehnică ? întrebările sînt pe deplin justificate, dacă se ține seama de faptul că în acest atelier se realizează un mare număr de produse noi. Practic, aproape toate echipamentele fabricate aici sînt unicat, la temă. Pentru a face față adevăratului „asalt" al noului, s-au organizat. pentru fiecare două-trei familii de produse noi, echipe integrate de cercetare-producție. din care fac parte, pe lingă specialiști din întreprindere. și cadre ale institutului de cercetare și proiectare cu profil de mecanică fină.— Colaborăm bine cu specialiștii din cercetare, aproape toți ■ fiind receptivi la sugestiile oamenilor din secție și prezenți alături de noi, cind este nevoie, pînă la realizarea noului produs, ne spune ing. Vasile Toader.'Remarcabil este faptul că sugestii de îmbunătățire a produsului nu vin numai de la 2—3, veșnic aceiași, inventivi promotori ai noului. Practic, în fiecare echipă integrată există oameni pentru care a devenit ceva obișnuit să-și aducă contribuția, prin idei valoroase, la progresul tehnic. Multe asemenea exemple pot fi găsite atît printre muncitorii prelucrători, cum ar fi Constantin 

Niță, Valentin Andrei, Anghel Enache, cît și printre ajustori-mon- tatori, ca Nicolae Bidină, Eugen Șerban, Vasile Neacșu, Cornel Cîcu, ori printre cadrele tehnico-ingine- rești, cum sînt subinginerii Ruxan- dra și George Clăbescu și inginerul Vasile Toader.— PrinciDalul avantaj al muncii colective, de echipă, în promovarea progresului tehnic este că orice idee nouă, fie și numai în proporție de 20 la sută bună, se ia în considerare, CALITATEA PROIECTULUI
- primul pas spre produse de calitate superioară
fiind socotită ca perfectibilă, afirmă subinginera Ruxandra Clăbescu.însuși faptul că fiecare membru al formației de lucru știe că îi revine o părticică din meritul rezolvării unei dificile probleme tehnice constituie un motiv de satisfacție și un imbold să-și aducă, în continuare, contribuția Ia elaborarea de noi soluții. Implicarea tuturor oamenilor muncii la activitatea de creație tehnică este și urmarea faptului că în întreaga secție de aparate de măsură și control a fost introdusă regula strictă ca fiecare membru al acesteia să răspundă de calitatea muncii crestate pînă la realizarea produsului finit, retribuția avînd ca un indicator de bază producția vîn- dută și încasată. Autocontrolul riguros al fiecărei operațiuni a fost, inițial, stimulat prin introducerea de ștampile și poansoane, cu care se marcau toate reperele. Astfel, se 

putea stabili rapid și cu precizie cine poartă vina pentru un reper ori un subansamblu cu defecte de execuție. In prezent, o dată cu creșterea complexității și diversității echipamentelor, răspunderea sporită a fiecărui membru al secției pentru producția colectivă a devenit indispensabilă. Iar din această răspundere face parte și obligația promovării Gelor mai bune soluții, ceea ce presupune efort permanent de creație tehnică.

Iată însă și cîteva dintre modalitățile prin care conducerea întreprinderii, biroul organizației de partid stimulează efortul de gindire creatoare al oamenilor muncii. Orice promovare în muncă, indiferent că este vorba de muncitori, maiștri ori ingineri, are în vedere și contribuția la rezolvarea unor probleme tehnice deosebite, in afara celor cuprinse in sarcinile de serviciu. Respectiva re- zolvare trebuie să se remarce prin efecte palpabile : performanțe sporite ale produsului, tipizări de repere și subansambluri, creșteri considerabile ale productivității muncii, reducerea consumului de materiale energointensive. Numai prin înlocuirea oțelurilor inox și a fontelor speciale cu andezitul se realizează lunar în secție o economie de circa două tone de materiale energointensive. Pe baza unei noi tehnologii specifice adecvate, pusă la punct de specialiș

tii secției, andezitul, această rocă vulcanică folosită tradițional mai ales la pavaje și in construcții, asigură acum, datorită proprietăților sale speciale, performanțe sporite unor complexe echipamente de mecanică fină în ce privește duritatea și menținerea constantă în timp a parametrilor tehnici.Preocuparea constantă a conducerii secției, a cadrelor cu experiență pentru creșterea rapidă a competenței tinerilor îmbracă diverse forme.

Se remarcă în mod deosebit modul în care sînt atrași la activitatea de creație tehnică, de găsire a unor soluții tehnologice noi toți muncitorii care urmează cursurile Institutului Politelinic. Altfel spus, în loc să fie „cocoloșiți", pe motiv că învață „la seral", acești tineri sînt mereu solicitați, încă din faza studierii documentațiilor de execuție. Despre pasiunea cu care s-au antrenat ei în această activitate vorbește limpede contribuția adusă la multe dintre cele mai recente realizări. „Să nu-ți drămuiești timpul și energia consumată pentru găsirea unor noi soluții" a devenit, de altfel, o deviză permanentă a unui număr tot mai mare de muncitori ai secției.— Numai astfel putem depăși toate greutățile inerente afirmării noului, afirmă muncitorul Vasile Neacșu.Interesul manifestat de întregul 

colectiv pentru promovarea progresului tehnic are ca efect și scurtarea simțitoare a drumului de la proiect la produsul finit. De fapt, principala originalitate a colectivelor integrate de cercetare-producție din întreaga întreprindere de Mecanică Fină este că ele se implică activ, „de la A la Z“, în realizarea noilor produse. Mai precis, de la contractarea, cercetarea, proiectarea tehnologică de repere și subansambie, stabilirea metodelor de control specifice și pînă la punerea în funcțiune a produsului, școlarizarea personalului beneficiarului, asigurarea activității de service în perioada de garanție și postgaranție. în continuare, pe tot parcursul realizării echipamentului complex se menține contactul cu beneficiarul, care trebuie să-și realizeze unele amenajări, în vederea implementării acestuia. Un specialist din colectivul integrat se deplasează la beneficiar, unde verifică atent toate condițiile tehnologice necesare punerii în funcțiune a utilajului. Se înlătură astfel situațiile in care aparatura de măsură și control stă în „sala de așteptare", la beneficiar, o perioadă îndelungată. In fine, echipa integrată participă la punerea efectivă în funcțiune a noului echipament.Fiind mereu împreună, și proiectantul și tehnologul, ei pot interveni creator și asupra proiectelor acceptate de beneficiar, pornind de la ideea că orice proiect este perfectibil. Prin îmbinarea experienței teoretice a specialiștilor din cercetare-pro- icctare cu cea tehnologică a cadrelor din uzină, proiectele noilor echipamente — cuprinzind tot mai multe subansambluri tipizate — se realizează mai rapid și sînt superioare calitativ.— Eliminarea „barierelor" dintre specialiștii din cercetarea științifică și cei din proiectarea tehnologică și secțiile de producție din uzină creează condiții prielnice pentru promovarea celor mai avansate cuceriri ale științei, sarcina de bază a noas

tră, a tuturor, afirmă muncito Nicolae Bidină.Pentru ca un număr sporit muncitori să-și poată aduce ci tribuția la efortul colectiv de g dire creatoare, în unitate se manif tă o deosebită grijă pentru ridica: continuă a pregătirii profesions Practic, toate forțele direct prodi tive sint cuprinse în diversele for. de pregătire — cursuri de policali care și de perfecționare, organiz cu ajutorul cadrelor tehnice cu i periență. Organizația de partid, t comuniștii din întreprindere ocupă îndeaproape și încurajei elementele tinere să devină cit r curind specialiști de nădejde, < pabili nu numai să execute impei bil un produs, dar să-1 și imt nătățească performanțele. Iar cc ce țin să sublinieze cei mai mi dintre specialiștii de aici este tocmai pentru formarea unor mun tori cu ridicat nivel de pregăt tehnico-științifică, ei cer fiecă- muncitor din secție, fiecărui stag să vină cu idei tehnice noi.Grăitoare, în acest sens, este e trenarea multor tineri la soluțior rea problemelor tehnice pentru pi dusele de complexitate sporită pi văzute a se fabrica anul viitor, serie de soluții nu numai că au f< îmbunătățite, dar s-au și verifii cu meticuloasă grijă.— Numai scurtînd cît mai rm ciclul cercetare-producție doved că ne-am însușit cerința formula la Congresul al XIV-lea al partidul privind dezvoltarea intensivă a i dustriei, afirmă ing. Florin Bănui șeful secției.Temeinicia cu care este pregăti de pe acum producția anului viit oferă indiciul sigur că, grație valor ficării resurselor de creativita tehnică, noile echipamente de măsu și control, ele insele purtătoare < progres tehnic in economia nation; lă, vor fi tot mai eficiente atît pei tru producători, cît și pentru bi neficiari.
Ioana DABU
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Și sub aspectul vieții culturale, i anii glorioși care au marcat, cu tita profunzime în conștiința palei, a întregului nostru popor, pe- ioada parcursă după Congresul al X-lea al partidului, județul Conan',a a cunoscut profunde pre- aceri, dispunind astăzi de o bo- ațâ bază materială, de o vastă ețfea de instituții și așezăminte alturale, unde se desfășoară o ac- ivitate susținută pe măsura exi- ențelor actualei etape de dezvol- are a patriei. Județul Constanța ispune astăzi de patru teatre pro- esioniste, 14 case de cultură, pes- e 140 cămine culturale, 5 clu- mri muncitorești, 57 univer- ități cultural-științifice, 4 teatre opulare și muncitorești, 129 ci- ematografe și grădini de vară entru proiecții de filme, 443 bi- ilioteci însumînd peste 3 800 000 olume. O boga- ă rețea de mu- ee, compusă din nai multe unități u un profil bine tabilit și care a- iăpostesc expo- iate de mare va- oare, se află în permanență iispoziția :ului larg seul de rațională îeologic, una dintre cele mai -■echi instituții de cultură din Do- • nrogea, cu secții de istorie medie, contemporană; Muzeul marinei române, o completă și interesantă istorie a navigației românești din cele mai vechi timpuri și pină in prezent ; Muzeul de artă, în colecția căruia se numără, printre altele, lucrări deosebit de valoroase iemnate de Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucu- rencu ș.a..; Colecția de artă populară, cuprinzînd toate genurile creației populare românești ;‘ Colecția de sculptură „Ion Jalea", Muzeul de artă Medgidia, Muzeul „Dinu și Sevasta Vintilă", Muzeul de artă Limanu ș.a. Desigur, și în această parte a țării Festivalul național „Cîntarea României" constituie cel mai larg cadru de organizare a activității cultural-educative, de participare a tuturor celor ce contribuie la îmbogățirea valorilor spirituale.— înfăptuirea marilor obiective ale construcției socialiste din patria noastră, se" Subliniază în Raportul prezentat do secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, Congresului al XIV-lea, impune dezvoltarea și mai puternică a învățămintului, științei și culturii, ridicarea nivelului general de pregătire profesională, tehnico-științifică și de cultură generală al întregului popor. în acest context, este necesar, așa cum se arată în Raport — ne spune tovarășa Cornelia Mano- Iiu, președintele Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă Constanța — să se perfec-

ia publi- : Mu- istorie și ar-

ționeze continuu conținutul Festivalului național „Cîntarea României", care asigură participarea largă a maselor la întreaga activitate de creație ‘ .......... "
are un rol dezvoltarea voluționare.Festivalului _____României" a scos in evidență modul in care toți locuitorii județului Constanța, indiferent de virstă sau ocupație, au dat glas, prin intermediul artei, sentimentelor lor de satisfacție și mindrie față de împlinirile noastre materiale spirituale din anii mului, îndeosebi inNicolae Ceausescu". Acționind în spiritul, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, în cadrul ediției a Vil-a a Festivalului național „Cîntarea Ronță

cultural-artistică, care tot mai important în culturii patriotice, re- Ediția din acest an a național „Cintarea
Și socialis- „Epoca

bucurat „Luna muzicii de operă și balet", serile de teatru antic, decada teatrelor de revistă, manifestări artistice ce au avut o puternică rezonantă pe plan național. Gin- dind Festivalul național „Cîntarea României" ca o competiție a muncii și creației, am acționat cu mai multă răspundere pentru descoperirea și atragerea de noi talente în domeniul creației artistice, intensificarea activității cercurilor și cenaclurilor; a instituțiilor cultu- ral-artistice. Asociația artiștilor plastici amatori, cenaclul muzical „Ioan D. Chirescu", cenaclurile literare, cercurile de artă fotografică și cinecluburile au constituit cadrul organizat de îndrumare a creatorilor spre abordarea unor modalități de expresie artistică a- decvate conținutului de idei și mesajului patriotic, aceste nuclee -de

conținut mai bogat, educativ
întregii activități cultural - artistice
modernă și nlei" activitatea politico-educativă, tehnico-științifică și cultural-artis- tică a contribuit în mai mare măsură la ridicarea nivelului de cunoștințe de cultură generală și profesionale, la răspîndirea în rîn- durile maselor a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, la formarea unei gîndiri revoluționare. Ediția a VH-a a festivalului a constituit, în jilr dețul Constanța, un cadru fertil de afirmare pentru. circa 5 000 de nuclee artistice, înregistrindu-se un evident salt cantitativ și calitativ. în colaborare cu organizațiile de masă și obștești, sub îndrumarea Comitetului județean de partid, s-au realizat o paletă diversă de acțiuni cu cartea și filmul. numeroase alte manifestări politico-educative și cultural-artis- tice care s-au constituit în mijloace eficiente de instruire și e- ducare a oamenilor muncii. Unele dintre aceste acțiuni s-aU desfășurat in cadrul unor manifestări mai ample, reprezentative pentru mișcarea artistică de amatori din județul nostru, precum : reuniunea corală „Ioan D. Chirescu", salonul interjudețean de pictură, concursul de creație literară „POesis", concursul de interpretare a muzicii populare și ușoare românești „Steaua Litoralului", concursul de muzică pentru tineret „Ancora de aur". Paralel cu aceste acțiuni me- todico-demonstrative, pe parcursul ediției a Vil-a a Festivalului național „Cîntarea României" s-au organizat numeroase spectacole, expoziții, concerte și șezători literare. De un succes deosebit s-au

Creație fiind sprijinite, în dorința continuă de perfecționare artistică, de Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, secțiile de artă plastică și artă populară ale Complexului muzeal de istorie națională, arheologie și artă, de uniuni de creație profesioniste centrale. Pentru faza au fost selecționate mâții și interpreți și peste 900 lucrări de creație, creșterile cantitative și calitative conducînd la obținerea a 359 premii în etapa republicană, la care se adaugă 29 titluri de laureat ale artiștilor profesioniști și 92 diplome speciale oferite unor instituții cultural-artistice, cercuri și cenacluri de creație, comisii ale inginerilor și tehnicienilor, ceea ce reprezintă o creștere de 15 la sută față de e- diția precedentă a festivalului. S-a manifestat o preocupare mai susținută pentru îmbunătățirea activității în domeniul muzicii corale și vocal-instrumentale de cameră, al montajului literar-muzical, dansului modern, folclorului muzical și coregrafic, formațiile și interpreții înscriindu-se mai bine pe linia o- riginalității și autenticității. Menționez, de asemenea, evoluția brigăzilor artistice, care și-au Sporit eficienta educativă, manifestînd, prin aciditatea textului și calitatea interpretării, intransigență față de neajunsurile ce se mai intîl- nesc în viața social-economică, față .de fapte și practici străine codului etic.— Din noua perspectivă deschi

județeană680 for-

să de cel de-al XIV-lea Congres al partidului — ne spunea Paul Niculescu, vicepreședintele Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă Constanța — Festivalul național „Cintarea ^României" oferă un spațiu amplu de valorificare a potențialului artistic și creativ de care dispunem. Noi, toți cei Ce activăm pe tărimul culturii, organele de învă- țămint, știință și cultură, organizațiile de masă și obștești, instituțiile cultural-artistice din județul nostru, cu toții, in lumina documentelor marelui forum al comuniștilor, ne-am propus să acționăm cu mai multă răspundere pentru extinderea și diversificarea activităților specifice, prin oglindirea și generalizarea inițiativelor și experienței înaintate, a roadelor cercetării științifice, a celor mai eficiente căi și modalități ale acțiunii politico- educative și cultural-artistice. O- biectivul principal al acțiunilor ce Ie vom întreprinde il constituie integrarea organică a activității politico- ideoiogico, științifice, tehnice, cultural-artistice manifestărilor organizate in cadrul Festivalului național „Cintarea României", în eforturile generale întreprinse pentru educarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii și mobilizarea lor la îndeplinirea sarcinilor de plan. In acest sens, am elaborat, pe baza orientărilor cuprinse in documentele Congresului al XIV-lea al partidului, programe unitare de activitate pe marile platforme industriale și de investiții din județ, în comune, instituții și școli, vizînd o gamă diversă de acțiuni. în mediul rural vom permanentiza manifestarea complexă „Duminica satului", organizată de factorii locali, cu sprijinul instituțiilor județene de cultură și artă, al organelor sindicale și de tineret. Alte măsuri nătâțirea activității mișcării artistice de terea numărului de versificarea acestora, . atragerea unui număr cit mai mare da participant în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", creșterea eficienței, pe multiple planuri. a muncii educative, activității do creație pentru că, așa cum se subliniază în documentele Congresului al XIV-lea al partidului, este nevoie de noi opere literare, muzicale, plastice animate de un înalt spirit revoluționar și patriotic, aote să dinamizeze conștiințele și să determine o participare pe deplin angajată a oamenilor muncii la opera de edificare ă socialismului și comunismului pe pămîntul României.

(Urmare din pag. I)

vizează imbu- in domeniul amatori, creș- formații, di-

Importanța acestei cerințe apare în adevărata ei semnificație dacă avem in vedere faptul că rezultatele celui de-al IX-lea cincinal, așa cum arăta secretarul general al partidului, au un rol hotăritor, determinant pentru materializarea în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Numai și numai în măsura în care iși vor perfecționa propriul stil de muncă — printr-o elaborare mai judicioasă a măsurilor și hotărîrilor adoptate, prin fundamentarea lor riguroasă și in deplină concordanță cu cunoașterea realităților, prin mai buna repartizare a forțelor, prin mutarea centrului de greutate al activității lor în mijlocul oamenilor, in miezul fierbinte al vieții, prin promovarea unor forme și modalități de consultare permanentă cu comuniștii, cu toți oamenii muncii, prin antrenarea reală și efectivă a activului de partid, a comisiilor pe probleme, a tuturor organismelor de partid obștești la soluționarea tuturor problemelor — organele și organizațiile de part’d vor reuși să asigure perfecționarea activității generale de conducere, să determine participarea fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii la înfăptuirea în bune- condiții a Programului partidului, care reprezintă, în esență, programul de idealuri și aspirații al tuturor fiilor patriei.Secretarul general al partidului leagă permanent perfecționarea stilului și metodelor de muncă aie organelor și organizațiilor de partid de cerințe esențiale, proprii activității de partid, și in primul rînd de cerința unei activități desfășurate cu oameni' și pentru oameni. Este vorba de promovarea unui dialog comunist permanent în analizarea problemelor aflate în atenția colectivelor de oarteni ai muncii, a întregii societăți, de afirmarea unei critici și autocritici constructive, revoluționare, in care faptele, rezultatele să confirme conținutul acestora, și nu angajamentele și promisiunile formale : de promovarea celor mai bune cadre în toate sectoarele de activitate, astfel incit girul competenței, muncii de calitate1 să aibă pretutindeni o bază reală de manifestare ; de exercitarea — așa cum se preconizează și prin măsura adoptată de plenară -r a unui control

de partid care, prin conținutul său preventiv, prin capacitatea de a Cuprinde și sesiza neajunsurile, să se constituie intr-un factor principal, dinamic de perfecționare a propriei activități a organelor și organizațiilor de partid, a întregii activități de traducere în viață a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului.Chemarea adresată de secretarul general al partidului, la încheierea lucrărilor recentei plenare, ca fiecare membru al Comitetului Central in sectorul său de activitate, fiecare comunist la locul său de muncă să se considere angajat zi de zi, ceas de ceas, in lupta întregului popor pentru îndeplinirea programelor de dezvoltare ccono- mico-socială a patriei, să muncească astfel în noul an, 1G90, cu convingerea că acesta este decisiv pentru îndeplinirea cincinalului in care ne aflăm, trebuie să se constituie, prin răspunsurile-fapte, în- tr-un etalon al înțelegerii superioare, comuniste, a răspunderilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în promovarea unui stil de muncă nou. ef’cient. în promovarea unei activități de calitate in întreaga viață economico-socială, în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului.în spiritul concepției partidului nostru, de a situa permanent în centrul preocupărilor sale ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, făuritorul și beneficiarul

edificării noii orinduiri. plenara Comitetului Central a hotărît și constituirea unei comisii pentru nivelul de trai și autoaprovizionare, care, prin atribuțiile ce i-au fost stabilite, este chemată să determine o preocupare mult mai activă a organelor de partid, a tuturor organelor de stat și jt organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare pentru ' înfăptuire^, in cele mai bune condiții, a prevederilor planului, a întregii politici de ridicare necontenită a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.în importanta sa cuvintaro, secretarul general al partidului a subliniat încă o dată legătura organică dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru, caracterul dialectic de inter- condiționare a celor două laturi esențiale v ale ci.Nicolae Ceaușescu a relevat în acest sens că este necesar să se treacă cu toată fermitatea la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului și în ce privește activitatea internațională — de a participa mai activ la realizarea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, la lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice mondiale, la afirmarea cu fermitate, în relațiile dintre state,' a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Tovarășul

Pe aripile cintecului

File emoționante din istoria
de luptă a poporului

*Recent s-a desfășurat în orașul și județul Botoșani „Decada cuitural- artistică" integrată pei de masa ediții a Festivalului național „Cintarea României", prin care s-au onorat valorile trecutului și creații ale prezentului socialist Înscrise cu strălucire in toate domeniile culturii și artei. în ziua dedicată artei dramatice, la Teatrul „Mihai E- minescu" a avut loc un eficient colocvlu-dezbatere cu tema „Semnificațiile actuale ale teatrului politic in lumina Tezelor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român", a fost prezentată expoziția de afișe reprezentind „Dramaturgia istorică și politică pe scena Teatrului „Mihai Eminescu". în incinta teatrului s-au desfășurat două spectacole circumscrise dominantelor politico-ideologice și cultural-artistice ale Decadei, reprezentative pentru orientarea repertorială a instituției si capacitatea de transpunere artistică a colectivului.Spectacolul intitulat „întemeietorii", constituind o adaptare după scrierile dramatice „Decebal", „Bog- dan-Dragoș" și „Mira" de Mihai Eminescu, a căutat să le valorifice sub semnul unei nobile idei unificatoare, conținute de textele eminesciene și conturată de marele poet ca permanență in istoria neamului românesc, moștenire lăsată de înaintași și sacră îndatorire a urmașilor, aceea că în împlinirea destinului său poporul nostru a trebuit să iși afirme și să iși apere neclintit ființa, luptind pentru unitate și independență. Realizatorii montării, ban Alecsandrescu. semnatar al adaptării și regizor al - spectacolului, și actorii interpret Andrii Traian. Marius Rogojinschi, Mihai Păunescu, Valerian Răcilă și Valentin Ligi au o contribuție meritorie in încercarea de a reda scenic substanța politico-ideologică șl psihologică a dramelor și de a demonstra virtuțile dramaturgico ale marelui poet, capacitatea sa de a realiza cest domeniu cânte. Operele teatrale e- minescine, chiar dacă sint neincheiate sau reprezintă doar fragmente, au ținut bogat.sântepun printr-o forță expresivă, tensiune și poezie specifică. trăiesc prin caractere solid concepute, cu consecventă în evoluție, adevăr psihologic, justificare so- cial-politică și psihologică, au convingătoare viață artistică.

’a
eta- noii

și in valori mar-a-
con- sînt ihtere- dramatic și im-

dedicată teatru- încheiat cu pre- uneia dintre celeZiua Iui s-a miera .. .... mai de preț creații ale noii noastre dramaturgii : „Puterea șt adevărul" de Titus Popovici, piesă cu un dens cdnținut politico-ideologic și uman, operă reprezentativă pentru deschiderile înnoitoare aduse in procesul revoluționar de către istoricul Congres al IX-Iea al Partidului Comunist Român, pentru valorile pe care le-a generat și le-a așezat cu temei in gîndirea oamenilor și in practica edificării socialiste „Epoca Nicolae Ceaușescu". în piesa concepută cu originalitate. cu amplă viziune filozo-
La Teatrul 

„Mihai 
Eminescu” 

din Botoșani

fică și politică, cu capacitate de a cuprinde, pătrunde și releva dinamica unor procese sociale și a analiza lucid comportamente umane, de a observa critic sau a adera plenar la acțiunile eroilor, autorul urmărește un caz de conștiință, acela al luptătorului comunist Pavel Stoian și evoluția dramatică a unor tovarăși de muncă și luptă, caractere bine conturate, de care împrejurări obiective sau atitudini subiective îl apropie sau îl îndepărtează. Drama, transpusă intr-o tehnică de scenariu, are specifica unitate iși________ __ _ in prezența activă, evoluția, încercările, frămintarea. întrebările și răspunsul pe care Stoian. devotat trup și suflet revoluției, socialismului, slujite cu devotament în sarcina de conducere exercitată cu fermitate, dar și cu o anumită intransigență limitativă, il primește de Ia viață, de la partid prin Duma, continuatorul său, comunistul cu o viziune deschisă, globală, mat.eria- list-dialectică și istorică a- supra existenței, receptiv la multiplele ei aspecte, în nas cu vremea, cu mereu noile ei exigențe și probleme, în- sușindu-'și și rezolvind dinamic înaltele obiective ale revoluției și supremul ade- văr-permanentă al socialismului și comunismului : tot mai binele întregului popor cu care și pentru care partidul, centrul vital al națiunii. conduce procesul de edificare a vieții noi.Transpunerea artistică a acestei dense încărcături politico-ideologice și umane a reprezentat pentru colectivul teatrului un exa-

men greu, dar pină la urmă reușit spre cinstea tuturor celor ce-au abordat piesa cu conștiința datoriei de a face educație revoluționară prin abordarea unor piese valoroase ale dramaturgiei noastre și s-au angajat intens în efortul de a izbuti. Regizorul Constantin Di- nischiotu a găsit interprets posibili, valorificîndu-le inedite capacități interpretative. lucrind cu fiecare și conducindu-i pe liniile de forță ale spectacolului — montare caracterizată prin cursivitate, unitate dramatică. momente emoționante, adevăr artistic și putere de convingere. Colectivul actoricesc s-a străduit să a- jungă la maximă capacitate expresivă, fiecare interpret căutind să individualizeze cit mai pregnant personajul, ceea ce a dus și la unele excese sesizabile în scenele de masă, cam gălăgioase și nu suficient articulate. Se remarcă înțelegerea arătată dramei trăite de Stoian — interpretat de actorul Doru Buzea — si circumstanțelor determinante, sinceritatea și firescul cu care a relevat tăria luptătorului revoluționar și a făcut simțit continuu fondul de omenie al comunistului pe care acțiuțiile su- biectiv-conjuncturale nu il diminuează. în rolul lui Mihai Duma a evoluat, cu promițătoare maturitate, un tînăr — Torni Cristin — debutant pe scena teatrului botoșănean, maturitate relevată prin capacitatea de sesizare a caracteristicilor personajului și încorporare într-o existență scenică integrală. cu un comportament consecvent, cu manifestări nuanțate în funcție de împrejurări. Apare justificată doar în parte distribuirea în rolul important — Petre Petrescu regizorului Eugen Bordușanu. Sînt gătoare evoluțiile ris Perevoznic Oiaru), Jean Maydic (Ti- beriu Mânu), a Elenei Coriciuc-Ligi (Marta), a lui Mihai Păunescu, totodată regizor secund. Pline de culoare și aplomb sînt aparițiile de marcat efect ale lui Ion Apostoliu in rolul Ion Avram Notabili sînt și experimentatul Ion Plăieșanu in Traian Mărieș și tă tinerii Andrii Marius Rogojinschi, rian Răcilă, Narcisa cu, Valentin Radu, grafia, semnată de Rotaru, a avut inspirată funcționalitate servind dinamica acestui spectacol, care, In totalitate, face cinste Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani.

aTraian convin- lui Bo-(Vasile

totoda- Traian,Vale- Vorni- Sceno- Vasilie

Virqil BRADAȚEANU

lucian CRISTEA 
corespondentul „Scînteii

Cintecul a fost unul 
din reazimurile de 
care am avut nevoie 
ca să muncim, să tre
cem peste greutăți, să 
învingem de-a lungul 
anilor adversitățile : 
un ajutor oricind șl 
tuturor la îndemână ! 
Cind din apele noastre 
se adăpau caii dușma
nilor, romanța ne în
călzea inima și ne dă
dea putere de a trece 
peste piedicile ivite. 
Ea a rămas mereu 
emoționantă, fiindcă 
ne aparține, ne expri
mă simplu și convin
gător sensibilitatea, 
vehiculează versurile 
poeților noștri, de la 
Alecsandri, Eminescu 
și Goga la poeții mai 
tineri de azi. Are ceva 
din parola pe 
santinelele și-o 
dau la 
gărzii, 
bine și 
valoarea.

Romanța, de o rară 
elocință 
intr-un 
noastră 
muzică, 
na. Are 
de a fi . 
românească in masele 
largi, într-o perioadă 
cind volumele de ver
suri se publicau in ti
raje reduse, fiind un 
gen care nu apelează 
la erudiție, ci la sim
țire, ceea ce ii expli
că popularitatea. Este 
un răspuns dat celor 
ce socotesc romanța un 
gen depășit de secol.

La Tirgoviște — oraș 
trăind intr-o veche și 
familiară intimitate cu

cure 
pre

schimbarea 
memorind-o 
cunoscindu-i

melodică, este 
fel limba 

maternă in 
la fel ca doi- 
marele merit 
difuzat poezia

cintecul — s-a desfă
șurat cea de-a XXIl-a 
ediție a festivalului și 
concursului de roman
țe „Crizantema de 
aur“. Piesele din re
pertoriul concursului 
și al concertelor sus- . 
ținute de Marian Spl- 
noche, Angela Buciu, 
Edmond De'da, Con
stanța lonescu-Cim- 
peanu și Gică Petres
cu au fost tălmăcită 
pe tonul reclamat de 
gen, cu limpezime și 
serenitate, fără efort, 
dovadă 
marelui 
candidați, 
deosebită 
acest an,> -- la trofeu, 
premii și mențiuni a 
fost judicios făcută.

De la ultima men
țiune, atribuită repre
zentantei județului 
Mureș, Maria Șuteau, 
la mențiunea speciajă 
cucerită de Mariana 
Iluțiu din Satu Mare, 
sau premiul de popu
laritate conferit luniei 
Tănase din București, 
pină la trofeul, acor
dat in unanimitate de 
juriu și public tinăru- 
lui Cristian Fieraru 
Lorand din Botoșanii 
atitor poeți și cintă- 
reți, concurența și-au 
interpretat romanțele 
calm, cu simțire, se
ninătate și, bineîn
țeles, cu voci in care 
moliciunile de flaut și 
harfă se alternau cu 
accentele patetice, in 
vederea conturării 
clare a liniei melodice 
și a inteligibilitățil 
textului. Concurenții 
au demonstrat cit de

Centrul de culturâ și creație „Cîntarea României" din municipiul Baia Mare
Foto : S. Cristian

19,00 Telejurnal o înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni 1

19,25 Epoca Nicolae Ceaușescu — timp 
al marilor transformări revoluțio
nare

19,40 Laureați al Festivalului național 
„Cîntarea României"

20,05 Agricultura — programe priorita
re ® Tehnologii intensive — pro
ducții zootehnice la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare

CONSEMNĂRI

„Critica este arta de a admira" — iată un punct de vedere, aparent paradoxal, care a stîrnit, la vremea sa, o serie de reacții „pro" și „contra" ce vizau nu atit esența formulei, cit riscurile pe care neînțelegerea ei le presupune. Admirația, ca orice atitudine de consimțire, a- preciere, înțelegere la un grad superlativ, presupune, intii de toate, adecvarea mijloacelor la obiect, perceperea lui calificată, altminteri rămînem în exclamațiilor „mute" admirație. Admirațiaclamativă, interjectională, da și aceea afirmativ-sen- tențioasă este soră bună cu adorația mistică : încredințat de existența unor cauze inaccesibile, a unor rațiuni superioare și ininteligibile, credinciosul crede fără să cerceteze. în critica literară — in oricare alt domeniu !această atitudine este dezastruoasă, inacceptabilă. Ea îmbracă forma criticii apologetice, a laudei excesive colorate de extazul nedemn de natura rațională a oricărui act intelectual. Este, probabil, motivul pentru care un critic literar a simțit nevoia să-și intituleze cartea „Exactitatea admirației", mod de a preveni tocmai asupra exceselor admirative de tip

zona de...ex-

ca

selecția 
de 

o 
în

drumul 
cind 
să-și 
i sa 
cărei

că 
număr 

toți de 
calitate 

■ • la

accesibll este 
clarită'ii atunci 
interpretul știe 
aleagă piesa ce 
potrivește, al
conținut poetic il tră
iește eu întreaga fiin
ță, punind in deplină 
valoare melodia, care 
este limbajul firesc al 
romanței.

Orchestra Radiotele- 
viziunii Române, care 
a răspuns cu prompti
tudine chemărilor ba
ghetei lui Paraschiv 
Oprea, ca și formația 
instrumentală de o re
marcabilă sobrietate 
și discreție, dirijată de 
compozitorul Dan Ar
delean, elementele de 
decar, lumini, costum, 
asigurate de prestigiul 
experienței regizorale 
a lut Blțu Fălticenea- 
nu, au oferit un cadru 
potrivit manifestării, 
un dialog coerent de 
la scenă la sală, In
tr-un continuu cres
cendo.

Datorită generosu
lui sprijin al Consiliu
lui Culturii și Educa
ției Socialiste, al Uniu
nii Compozitorilor și 
Muzicologilor, Radio- 
televiziunii și Comi
tetului de Cultură și 
Educație Socialistă al 
județului Dîmbovița, 
romanța, interprețli șl 
publicul au făcut pact 
pe patru seri spre a 
valorifica, la nivelul 
exigenței și percepției 
auditoriului de azi, 
romanța românească.

Georqe SBArCEA

20,25 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al P.C.R. — la temelia perfecționă
rii învățămlntulul românesc <a Do
cumentele Congresului al XIV-lea 
— la temelia învățămintului de 
toate gradele

20,45 Film artistic în serial. „Punctul de 
întoarcere". Ecranizare după o nu
velă de V. Sanin. Producție a Stu
diourilor sovietice, 1985. Premieră 
pe țară. Cu : lurl Kuznețov, Ni
kolai Kuzmin, Vera Titova, Iuri 
Nevgamonll. Iuri Prokofiev, Anje- 
lika Nevolina, Elena Kozlltina, 
Anatoli Kostlkoev. Regia : V. Ko- 
legaev. Partea întil

21,50 Telejurnal

între admirație și apologie
Encomionul nu„extatic".lipsește cîtuși de puțin în ceea țe citim uneori prin revistele noastre culturale „Autor de cursă lungă și de miză exemplară, trăind textul ca pe o extază și inaintînd anevoios din pricini numai parțial dependente de sine. (...) e poetul beatitudinii pierdute" începe cronica un căzut -tie a scrie, vului centă trivă că", ceva „sintaxăDar acest din urmă cu- vint revine des sub pana cronicarului : „poetul beatitudinii pierdute" manifestă o grijă deosebită de a „rapdrta exact extatică, elevația dinală și simte o roxistică titudinea iminența trazis in fervoarea de natura prozaică sau de „conștiința profanității lumii". iși înaltă, imnică și paradisiacă. „vacanța sacrului o-cultînd transa beatitudinală" (s.n.) Conotațiilelimbajului critic rativ conferă lui comentariu

— iși critic într-o totală adora- cărții despre care „Sintaxa" respecti- poet este „incandes- și eruptivă, deopo- patetică și asceti- sau, cum conchide mai departe, este o beatitudinală".
transa beatitu- prăbușirea", re- „nostalgie pa- de a retrăi bea- in imanența și zeești" și, con- luipierde vocea
admi- întregu- o to-

nalitate căreia mal — un spirit rațional — rămî- ne cel puțin nedumerit. In primul rind : limbajul a- cestui comentariu nu este unul critic, adică analitic și disociativ, in stare să întemeieze convingător o judecată de valoare de tip rațional. El aparține, prin laconism „pithic" tențiozitate, unei oraculare, care nu se simte de nimic obligată să demonstreze, ci să decreteze, în al doilea rind, natura lui frenetică, plină de un elan vecin cu delirul verbal, il face impropriu e- senței raționale a actului critic. Căci a vorbi despre „izvoarele fierbinți ale profetismului", „transa extatică", „freatica țuire", „vertijul metafizic al revelației".„i ____natismul rituală „funcția rismului. sul crezind e extaza1 mu!profunzimii, al abisului". în timp ce „sentimentul creatura! e cărcaf de disperare' înseamnătorului o seamă de argumente, probe, eșantioane

psaltică, la auzul un receptor nor- vrem să spunem

și sen- instanțe

dezlăn-u icveuHc* . despre .mistica poemului"-și „fa- „tema sau a Ii-viziunii", a . cărții" sofianică" a invoca „Logo- extatic căȘi tine și inițiatic", ..vocația lui că ..prograde „reveleultot maia oferi jn- nu citi-

relevante menite să susțină valoarea pe care o propui, ci numai a amalgama intr-o „masă" critică indistinctă și fără relevanță specifică termeni proveniți din foarte multe direcții ale activității spiritului. Nu știm dacă sentimentul de adorație „religioasă" cu care comentatorul „iese" din „călătoria" prin opera comentată are vreo îndreptățire izvorită chiar- din obiectul așa-zisei analize. Am csede. mai degrabă, că este vorba de o „religiozitate" sau „mistică" a admirației, de un elan al adorației față de o carte care, pur și simplu, i-a plăcut in cel mai înalt grad. însă forma pe care o îmbracă această teribilă admirație este ea însăși echivalentă cu o demisie a spiritului critic, cu o punere a lui între paranteze. Exact așa cum se întîmplă în evocata „transă extatică" : stare de pierdere a voinței în o persoană zei. Pe de putem să„contaminarea" poate nu de
care se află supusă hipno- altănu parte, nu observăm criticului, universul poetului comentat, cit de limbajul și formulele în care el îl traduce, formule ce aparțin unor cunoscut) istorici ai credințelor și ideilor religioase.

ale căror cărți de mare valoare au fost traduse in ultimii ani. Spre deosebire de aceia însă autorul nostru nu-și ia nicicum distanța necesară, lăsin- du-se „înghițit" de un stil care nu este al criticii literare de tradiție raționa- listă, așa incit el poate să scrie : „Dialogul său cu transcendența pare a intra pe o pantă dramatică, doar memoria paradisiacă mai întețind fervoarea țiunii. Vacanța ocultînd transa beatitudinală, spre tică, lăsînd limbajul auroral să sîngereze și să se impregneze de metafore sacrificiale". Ce valoare critică au aceste constatări contaminate, în expresia lor. de o terminologie ce tinde să devină Evident, nici una, ele nu definesc un vers Inconfundabil.

devo- sacrului,deschide confesiunea viziunea pate-

modă ? fiindcă uni- unfe. original, ci. din contră, il înseriază, aliniindu-1 unei categorii indefinisabile sub raport estetic prin de mijloace. Pe de parte. reunite, nea „certificate" plexitate problematică, care exegeza ajunge bia la capătul unor delungate și repetate mersuri asupra unor opere încheiate, ne pun în fața unei incertitudini greu re-

astfel altă aseme- de com- la a- In- de-

zolvabile. „Vacanta sacrului", știm, este postulată și pe larg demonstrată în eseurile eruditului istoric Mircea Eliade. Despre „fervoarea devoțiunii" și „transcendența goală" în critica noastră s-a vorbit in legătură cu un mare poet, poate cel mai mare de după Eminescu, un poet situat „intre credință și tăgadă", așadar " ’ ‘în lirica lui fundamentale ontologice și gice : TudorDespre „metafore ficiale" cu mare eficiență artistică și putem vorbi eminescian. „Damaschin titlul comentariului din care am citat — un asemenea poet ? Nici extazul criticului beat de admirație, nici citatele reproduse nu ne conving. în „economia" respectivului comentariu (Vatra, 222, 1989). raportul dintre argumentul critic și afirmația neacoperită. pindită la tot pasul de accente „extatice". înclină net în favoarea celei din urmă. Critica apologetică, intens „colorată" a- fectiv, iși depășește, prin fervoare, cindu-1 atins...

figurînd exemplară probleme gnoseolo- Arghezi. sacri-gnoseologică în universul Să fie oare Obscurul' comentariului

obiectul, ridi- in slăvi de ne
M. COSTEA
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taoie de felicitare adresate Expresie a demoa*atiel noastre muncitorești-revoluționare,

tovarășului Nicolae Ceausescu Ieri s-au desfășurat lucrările Camerei

al
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,în numele Consiliului Național al Partidului Comunist din India șimeu personal, vă transmitem cele mai calde și cordiale felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Dăm o înaltă apreciere rolului dumneavoastră în construirea socialismului în România, in promovarea păcii și progresului social in lume și avem convingerea că relațiile prietenești dintre partidele și popoarele noastre se vor întări in continuare.Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese !n activitatea dumneavoastră.Cu salutări frățești și tovărășești,
C. RAJESHWARA RAO

Secretar general al Consiliului Național 
al Partidului Comunist, din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPreședintele Partidului Poporului din Pakistan și eu personal vă adresăm, tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, cele mai cordiale felicitări și urări cu ocazia unanimei dumneavoastră realegeri in funcția de secretar general al partidului Comunist Român, de către Congresul al XIV-lea al partidului.
SEIKH RAFIQUE AHMAD

Secretar general
al Partidului Poporului din Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea și onoarea să vă transmit, în numele membrilor Asociației lndo-române pentru studii istorice, urările și felicitările noastre cordiale cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Sub conducerea dinamică și înțeleaptă a dumneavoastră, Partidul Comunist Român și poporul României socialiste au obținut construirea noii societăți, precum și in promovarea țelului mai bună și mai dreaptă.Siritem profund convinși că realegerea dumneavoastră tea partidului vă asigura continuarea construirii societății bunul pămint românesc, in interesul poporului român.Vă rog să acceptați sincere felicitări și asigurarea înaltei noastre considerații.Al dumneavoastră sincer.

succese mărețe în lor pentru o lumeunanimă în frun- socialiste pe stră-
B. C. GUPTA

Președintele Asociației indo-române 
pentru studii istorice

pianul producției-marfătelegramă adresată tova- NICOLAE CEAUȘESCU,

Legislative
(Urmare din pag. I)

a Consiliilor Populare

într-o rășului secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Sibiu al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit, in ziua de 13 decembrie, prevederile planului pro- duteției-marfă industriale pe anul 1989, avind posibilități reale ea pini la finele anului să realizeze o producție suplimentară de peste 2,5 miliarde lei, spor ce va fi obținut in întregime pe seama creșterii productivității muncii. Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autogestiunii — se arată în telegramă — au fost realizate suplimentar și introduse in circuitul economic importante cantități de produse fizice, printre care utilaje tehnologice pentru metalurgie, produse ale industriei electronice și de mecanică fină, mașini specifice agriculturii, mobilier din lemn, confecții textile, țesături tip lină, sticlărie de menaj și altele. Realizări importante au fost obținute și in domeniul expor-

industriale pe anul 1989tului, fiind onorate integral contractele scadente, un număr Însemnat de unități economice indeplinindu-și sarcinile ce le-au revenit la acest- indicator. De asemenea, prin intensificarea preocupărilor pentru mai buna valorificare și gospodărire a resurselor, s-au economisit, față de norme, peste 11 000 tone metal, precum și importante cantități de combustibil trică.Strîns nostru mult _. . . _ .Nicolae Ceaușescu, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, din adîn- cul inimilor — se spune in încheierea telegramei —, cele mai alese urări de viață lungă, in deplină sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași cutezanță și fermitate revoluționară spre noi și grandioase izbinzi, pentru victoria deplină a socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

convențional și energie elec-uniți in jurul gloriosului partid, stimate al Și dumneavoastră, iubite tovarășe

zare a tuturor sectoarelor de activitate, cei ce au luat cuvintul au înfățișat pe larg preocupările pentru realizarea exemplară a programelor adoptate in acest sens, pentru perfecționarea lor in continuare, în vederea îmbunătățirii activității din întreaga economie.Avind. un pronunțat caractej de lucru, de analiză aprofundată a problemelor activității economico-socia- le a consiliilor populare, lucrările Cpmerei legislative au prilejuit analiza stilului și metodelor de lucru folosite de aceste organe, angajarea fermă peptru înlăturarea neajunsurilor manifestate și asigurarea tuturor condițiilor în vederea realizării obiectivelor și sarcinilor stabilite pentru anul 1990 și întregul cincinal, pentru afirmarea tot in întreaga activitate militant revoluționar.Un accent deosebit mai buna organizare toate domeniile, intărirea controlului asupra îndeplinirii sarcinilor, a hotăririlor de partid și a legilor statului, creșterea răspunderii organelor colective de conducere și a fiecărui membru al acestora pentru realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pe conlucrarea tot mai strinsă între organele de stat și organismele democrației muncitorești-revoluțio- nare.în spirit critic și autocritic, vorbitorii au înfățișat lipsurile din activitatea unor consilii populare 'și unități economico-sociale din industrie, agricultură, investiții, prestări de servicii, din alte domenii și sectoare de activitate, care au influențat negativ realizarea • integrală a unor indicatori de plan.în ce privește industria mică și prestările de servicii au fost reliefate o serie de măsuri și acțiuni concrete pentru dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de consum de uz casnic și gospodăresc, îmbunătățirea cooperării cu industria republicană, pentru realizarea întocmai a obiectivelor actualului cincinal.Dezbaterile asupra proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1990 au relevat caracterul lui mobilizator, importanța deosebită a prevederilor acestuia pentru înfăptuirea obiectivelor . și sarcinilor noii revoluții agrare. ‘ •Subliniind rezultatele bune obținute in acest an de multe , unități agricole la cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, la legume și fructe, precum și in zootehnie, vorbitorii au arătat că realizarea exemplară a planului pe .anul viitor impune — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună a C.C. al “ tuarea la timp a agricole, folosirea fondului funciar, materiale, dezvoltarea și modernizarea zootehniei.

mai puternică a spirituluia fost pus pe a muncii în

P.C.R. — efec- tuturor lucrărilor 'in întregime a a bazei tehnico-

Participanții la dezbateri au arătat că, pentru obținerea cantităților de produse prevăzute in proiectul planului pe anul 1990, consiliile populare, organele și unitățile agricole vor lua măsuri ferme pentru creșterea continuă a potențialului productiv al pămîntujui, mobilizarea populației satelor la executarea unor lucrări de înalt nivel calitativ, la creșterea unui animale și păsări.Pornind de la portante trasate de Nicolae Ceaușescu mentare în cursul tuate cu prilejul vizitelor de în diferite unități din acest sector, vorbitorii s-au referit la modul de înfăptuire a programelor stabilite, care vizează modernizarea într-un timp scurt a întreprinderilor de sporirea, diversificarea șî tățirea calității produselor tare, în vederea aprovizionării respunzătoare, zi de zi, a populației.Au fost înfățișate, totodată, măsurile privind realizarea programelor din silvicultură, de împăduriri și exploatare a masei lemnoase, precum și cele referitoare la gospodărirea apelor, valorificarea complexă a potențialului hidrotehnic existent, în scopul satisfacerii' cerințelor economiei naționale si ale populației, menținerii echilibrului ecologic.Un. loc important in cursul lucrărilor a ocupat dezbaterea proiectului bugetelor locale pe anul 1990, dezbatere care a relevat că aceste bugete sînt în deplină concordanță cu indicatorii Planului național upic de dezvoltare economico-socială, și. asigură resursele financiare corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor prevăzute in plan, în condițiile autofinanțării tuturor unităților administrativ-teri- toriale, ale creșterii puternice a eficienței economice în toate domeniile și sectoarele de activitate.Vorbitorii au prezentat propuneri vizind perfecționarea activității financiare, reducerea stocurilor ,și încadrarea în normativele stabilite, fabricarea de produse numai cu desfacere asigurată, realizarea echilibrului dintre încasări și plăți, rentabilizarea tuturor, unităților, produselor și activităților, cheltuirea cu chibzuință a fondurilor bugetare, sporirea contribuției populației la efectuarea unor lucrări edilitar-gospodă-’ rești și de interes obștesc.în lumina cerințelor cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri s-au angajat, în -numele consiliilor populare, să acționeze pentru creșterea răspunderii cadrelor de conducere, a organelor fi- nanciar-bancare, pentru întărirea disciplinei,, și ordinii in executarea prevederilor bugetare, pentru aplicarea cu fermitate a mecanismului economico-financiar, întărirea controlului financiar-bancar, în special a celui preventiv.

număr sporit desarcinile t o v a r ă industriei analizelor im- ș u 1 ali- efec- lucru
profil, ■i îmbună- alimen- co-

Dind o înaltă apreciere hotăririi recentei Plenare comune a C.C. al P.C.R. privind creareai Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social, participanții la dezbateri au relevat că acest nou organism, căruia îi revin atribuții de mare însemnătate in ceea ce privește coordonarea și îndrumarea activității de control, este în măsură să contribuie la traducerea neabătută în practică a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a țării.Participanții la dezbateri au făcut, numeroase propuneri concrete privind mai buna organizare a producției și a muncii in industrie, agricultură, pe șantierele de investiții, in celelalte domenii ale economiei naționale, pentru modernizarea proceselor de fabricație, gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor și energiei, a resurselor financiare, utilizarea mai eficientă a întregului potențial productiv al tuturor unităților economice.în lumina exigențelor formulate de conducătorul partidului și statului nostru, vorbitorii au subliniat însemnătatea perfecționării întregii activități a consiliilor populare, intărirea controlului, a ordinii și disciplinei in toate domeniile vieții economico-sociale, pentru a se asigura aplicarea fermă in viață a hotăririlor de partid și a legilor țării, îndeplinirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială.Participanții la membrii Camerei angajat, în acest prindă cele maipentru realizarea integrală a prevederilor înscrise in planul și în bugetele locale, punind accentul creșterea producției în industrie agricultură, realizarea sarcinilor export, dezvoltarea prestărilorservicii către populație, asigurarea tuturor condițiilor pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.Puternic mobilizați de orientările și chemările cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună, participanții au dat expresie hotăririi de a acționa cu întreaga energie, cu răspundere și spirit revoluționar, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru înaintarea fermă a României pe calea socialismului și comunismului.Evidențiind că documentele supuse dezbaterii sînt pe deplin realizabile, că județele dispun de toate condițiile pentru înfăptuirea lor, Camera Legislativă a adoptat, în unanimitate, hotărîri prin care au fost aprobate proiectele de docu- mente.insc.rJse...p.e ordinea de. zi.... ..Aceste documente vor fi supuse dezbaterii și legiferării de către Marea Adunare Națională, ale cărei lucrări, în actuala sesiune; se reiau la 14 decembrie 1989.

dezbateri, toți Legislative s-au spirit, să intre- hotărite măsuripe și la de

BUCUREȘTI :

„Progres tehnic competitivitate - export"

INFORMAȚII SPORTIVE

Importante succese

într-o altă telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Consiliul Popular Județean Dîmbovița se raportează că oamenii muncii din unitățile economice subordonate au realizat planul la producția-marfă industrială pe patru ani din actualul cincinal și că, în avansul de 'timp cîștigat, vor obține pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară în valoare de peste 30 milioane lei.Mindri de a vă avea in fruntea partidului și a țării pe dumneavoastră.

eminent conducător de partid și de stat, genial ctitor al României socialiste de azi, personalitate proeminentă a lumii contemporane — se arată in încheierea telegramei — ne exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul nostru solemn de a vă urma cu credință și devotament în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți, că vom face totul pentru a transpune în viață istoricele hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru a ne • spori contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei.

Sub genericul „Progres tehnic— competitivitate—export", comitetul municipal de partid, comitetul de partid al sectorului VI și comitetul de partid dîn unitățile de comerț exterior, organizează în această săp- tămină un ciclu de dezbateri politico-ideologice, analize economice și acțiuni de propagandă tehnică în sprijinul producției. în cadrul întîl- nirilor și dezbaterilor, cercetători, economiști, cadre didactice, inventatori, membri ai comisiilor inginerilor și tehnicienilor se vor referi la modalități concrete de ridicare a nivelului tehnic, calitativ al produselor, urmărindu-se indeo.iebi creșterea competitivității produselor, sporirea ponderii exportului. Totodată sînt analizate în detaliu căile și modalitățile prin care întreprinderile, centralele industriale, unitățile de comerț exterior acționează pentru contractarea producției de export a anului viitor.

în cadrul seminariilor, expunerilor și simpozioanelor programate, s-au prezentat și se prezintă soluții și experiențe valoroase, care, o dată generalizate în întreprinderi, vor conduce la obținerea unor produse de înaltă tehnicitate și fiabilitate, de nivel tehnic ridicat. Un spațiu amplu este acordat expunerilor și dezbaterilor politico-ideologice în sprijinul producției, in scopul cunoașterii aprofundate a sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea ritmică, la termenele stabilite, a tuturor contractelor de export. La această largă acțiune, menită să conducă la sporirea volumului produselor destinate exportului participă reprezentanți din peste 10 unități de comerț exterior, 8 institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, respectiv din toate unitățile economice de pe raza sectorului 6 al Capitalei. (Gheorghe Ioniță).
INFORMAȚII DE LA C.E.C

șiDepunerile Ia C.E.C. 
prin consimțămint scrisDeprinderea de a fi economi -de a avea spirit de prevedere esteo trăsătură de caracter a poporului nostru, care s-a cultivat perseverent și s-a transmis din generație în generație, căpătînd noi valențe și dimensiuni în condițiile actuale ale societății românești.Pentru realizarea acestui deziderat, Casa de Economii și Consem- națiuni pune la dispoziția populației forme și instrumente de economisire variate.Una dintre cele mai practice și mai eficiente forme de economisire cu caracter permanent, lună de lună, o reprezintă depunerile la C.E.C. prin virament pe bază de consimțămint scris. Depunerile prin această formă se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau in contul curent personal; beneficiind atit de avantajele generale ale economisirii organizate la C.E.C., cit și de avantajele specifice pe care C.E.C. le acordă depunătorilor pentru fiecare instrument de economisire.Prin folosirea acestei forme de

economisire se asigură efectuarea sistematică a depunerilor fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare dată la unitatea C.E.C., aceste operații fiind făcute de serviciul financiar al întreprinderii sau instituției la care acesta lucrează.Dacă doriți să utilizați acest sistem practic de economisire, este necesar să solicitați unității unde sinteți încadrați ca să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma pe care doriți s-o economisiți.Sumele astfel economisite sînt înscrise în libretul de economii la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. înscrierea in contul curent personal a sumelor virate se efectuează automat de unitatea C.E.C. la care este deschis contul, ceea ce face ca acest instrument de economisire să fie cel mai avantajos pentru depunerile prin virament.• Deoarece depunerile la C.E.C. au un caracter strict voluntar, suma consimțită să fie virată poate fi majorată sau micșorată după dorința depunătorului, care poate să

consimțămîn-de consimțâ- de lună, Ia
dispună și anularea tului.Depunerile pe bază mint efectuate lunăcare se adaugă sumele provenite din dobînzile in numerar și cîsti- gurile acordate de C.E.C., oferă depunătorilor posibilitatea realizării intr-un termen mai scurt a dorințelor personale privind procurarea obiectelor de valoare mare și de folosință îndelungată.

Avantajele economisirii, 
pe libretul de economii, 
cu depuneri pe termen 

de cel puțin un anLibretul de economii cu depuneri pe termen de cel puțin un an se emite pentru o depunere minimă de 1 000 de lei de către oricare unitate C.E.C., precum și de către unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.Operații ulterioare de depuneri și de restituiri, parțiale sau totale (lichidări), se pot efectua de către unitățile C.E.C., precum și de unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.

Limita minimă a soldului libretului este de 25 de lei.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindâ in numerar de 3,5 la sută pe an, iar în cazul nerespectării termenului de păstrare la C.E.C. de minimum un an se acordă o dobîndă de 1,5 la sută.Fiecare depunere în libret se constituie intr-un depozit separat, înscriindu-se pe o filă distinctă în libret.La solicitarea depunătorilor, a- ceste librete se pot emite nominal sau la purtător.La depunerea inițială pe un libret nominal, depunătorul poate introduce clauză de împuternicire, iar titularul poate introduce clauză de împuternicire și dispoziție testamentară, atit cu prilejul depunerii inițiale, cit și, ulterior. Modificarea sau anularea clauzei de împuternicire și a men tare se pot către titular.Titularii unor .. „ __de economii bene'ficiază de drepturile și avantajele ale păstrării Economii și Consemnațiuni.

HANDBAL. în prima zi a Campionatului balcanic de handbal masculin ce se desfășoară la Atena, selecționata României a întrecut cu scorul de 27—22 (16—10) formațiaGreciei. Intr-un alt joc, reprezentativa Bulgariei a dispus cu 23—22 (9—11) de echipa Turciei.POLO PE' APĂ. în bazinul Flo- reasca din Capitală s-a desfășurat meciul internațional amical de polo pe apă dintre echipele Steaua București și Ț.S.K.A. Sofia. Victoria a revenit sportivilor bucureșteni cil scorul de 8—5 (1—0, 3—2, 2—1, 2—2).HOCHEI. Intr-un meci internațional amical de hochei pe gheată disputat la Goteborg : Suedia — R.F. Germania 5—1 (1—0, 1—0, 3—1).VOLEI. ® Rezultate înregistrate in meciurile retur din optimile de finală ale „Cupei cupelor" la volei masculin (echipele subliniate s-au calificat pentru faza următoare a competiției) : Rentokil (Olanda) — Dinamo Moscova 0—3 : Sonmez Filament (Turcia) — Ujpest Dozsa 3—0 ; V.C. Hamburg — V.C. Olsztyn (Polonia) 3—1 ; Aero Vodolcna (Cehoslovacia) — Levski Spartak Sofia 3—0 ; Sisley Trevisio — Mladost Zagreb 3—0 ; Traktor Schwerin — Mexicanii Parma 0—3 ; Lennik (Belgia) — A.S.U. Lyon 0—3. Reamintim că pentru sferturile de finală s-a calificat și echipa Dinamo București. © Campionatul mondial de volei pentru, junioare s-a încheiat cu victoria selecționatei U.R.S.S., care a dispus în finală cu scorul de 3—2 (9—15, 8—15, 15—12, 15—13, 15—9) de echipa Braziliei. Pe locul trei s-a clasat reprezentativa Japoniei.BASCHET. Rezultate înregistrate în grupele sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la baschet masculin : B.C. Mulhouse — P.A.O.K. Sa- lonik 81—82 (40—55) ; Partizan Belgrad — Real Madrid 88—105 (50—56);Ramat Gan — Jalghiris 90—93 (42—41).„Cupa mondială" la schi programat pe pirtia de la
dispoziției testa- realiza numai deastfel de librete toate generale banilor la Casa de

Maccabi KaunasSCHI, fond aSalt Lake City (Utah) o probă feminină de 15 km (stil liber), în care victoria a revenit italiencei Stefania Belmondo, cu timpul de 44’08”. Pc locurile următoare s-au situat concurentele . sovietice Larisa Lăzhutina (44’15”) și Elena Vialbe (44’33”). • „Cupa Europei", la schi a programat pe pîrtia de la Val d’Isere (Franța) o probă masculină de slalom superuriaș, în care a terminat învingător suedezul Niklas Henning (l’17”07/100). L-au urmat francezul Franck Piccard (1T7”17'1OO) și italianul Peter Runggaldier (l’17”40/ 14)0).
teatre

A Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 18
© Filarmonica ..George Enescu** 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Cristian
Mancleal. Solist : Sorin Petrescu. 
Maestru de cor : Mihai Diaconescu 
— 18
O Opera Română (13 18 57) : Romeo 
și Julieta — 18
O Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă —’ 18

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 
q Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 
— 18.30
fi Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
O Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Sculptură în os — 14: Pensiu
nea doamnei Olimpia — 18,30
O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risului — 18
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
românăM (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
15; Meridiane folclorice — 18

ft Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
David Copperfield — 9: Vrăjitorul din 
Oz — 18
A Teatrul „Țăndărică*4 (15 23 77, sala 
Victoria! : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15: (sala Cosmonauților. 1112 04) : 
Anotimpurile minzului — 15

cinema
• Există joi : SCALA (11 03 72) — 9: 
11: 13; 15: 17: 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

ft Enigmele se explică in zori : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Un studio in căutarea unei ve
dete : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19
O Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
ft Revanșa: LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
A Cei care plătesc cu viata : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
ft Un comisar acuză : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Rochia albă de dantelă ; AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

ft Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9 ; 
12; 16: 19
O Vînătorul de senzații : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19
ft Program special nentru copii șî 
tineret ; DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
O Fără prieteni : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12: 15: 18
«5 Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04) 
9: 11,30; 14: 16.30; 19
O Miss Arizona : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17: 19
ft O seară de iarnă la Gagra : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
© Ultima ninsoare : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările pe care mi le-ațl trimis cu prilejul Zilei Republicii.Exprim convingerea că relațiile și conlucrarea dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român vor aduce și in continuare o contribuție importantă la dezvoltarea colaborării noastre de bună vecinătate, în interesul popoarelor țărilor noastre, al păcii și progresului sociaL

MILAN PANCEVSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central i 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia j
TELEGRAMETovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Hans Modrow, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, prin care ii sint adresate mulțumiri călduroase pentru felicitările transmise cu prilejul alegerii sale in această funcție. în telegramă se arată că dezvoltarea și adîncirea continuă a relațiilor dez ★Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea vicepreședintelui și prim-ministru al*Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a adresat o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Gheor- ghi Atanasov, prin care, în numele Guvernului Republicii Socialiste

prietenie dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România sint și în interesul Republicii Democrate Germane, al păcii și al socialismului și se exprimă hotărîrea Guvernului Republicii Democrate Germane de a acționa în acest sens. Sînt adresate, totodată, cele mai bune urări de succes în activitate, sănătate și putere de muncă. -
★Emiratelor Arabe Unite, șeic Rashid Bin Said Al Maktoum, prin care se exprimă mulțumiri pentru felicitările și urările ce i-au fost transmise cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a £ilei naționale a acestei țări.
★România și al său personal, exprimă sincere condoleanțe și profundă compasiune acestuia și familiilor îndoliate în legătură cu accidentul feroviar de pe linia Sofia—Varna, în urma căruia s-au înregistrat pierderi, de vieți omenești.

Cronica zileiîn memoria eroilor căzuți în luptele din 1918 pentru drepturile clasei muncitoare, la placa comemorativă din Capitală au fost depuse, miercuri, coroane de flori'din partea colectivului de oameni ai muncii de la Combinatul. .Poligrafic „Casa Scînteii", precum și a altor întreprinderi poligrafice bucureștene.

în aceeași zi. reprezentanți ai muncitorilor tipografi, precum și pionieri au depus coroane și jerbe de flori la mormintele eroilor căzuți in decembrie 1918.Cu același prilej, la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" a fost organizat un spectacol literar-patriotic.(Agerpres)
APLICAREA FERMĂ A LEGII

(Urmare din pag. I)cu „jurnalul cumpărătorului" în biroul șefului de unitate, Doru Popescu — ne spune Alexandru Grigoraș. Iar cînd șeful unității a fost, în sfîrșit, găsit la post (și deci registrul unic accesibil), atitudinea lui față de echipa de control s-a situat cu mult sub nivelul bunei cuviințe. Este cazul să se reamintească atit șefului de unitate, cît și conducătorului întreprinderii respective articolul 24 din Legea nr. 6 1972, care prevede : „în exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor ee le revin, membrii echipelor de control al oamenilor muncit [...] se bucură de protecția legii ca și persoanele care indepiinesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat".Și experiența echipelor de control al oamenilor munăii din Drobeta- Turnu Severin confirmă adevărul că pentru dezrădăcinarea și înlăturarea lipsurilor, a neajunsurilor este nevoie de perseverență, că efectul controlului nu se reduce numai la constatarea unui neajuns, ci se resimte abia după măsuri concreta din partea tuturor factorilor în cauză pentru îmbunătățirea activității.Așa cum prevede legea, echipele de oameni ai muncii trebuie să întreprindă acțiuni de control în unitățile repartizate o dată pe trimestru sau de cite ori consideră necesar. Subliniem ultimele șase cuvinte din prevederea citată, întrucît ele se referă tocmai la eficiența controlului, datorită revenirii asupra modului in care se acționează pentru înlăturarea neajunsurilor și abaterilor constatate, pentru îmbunătățirea activității în unitatea sau sectorul vizat.Cite acțiuni de control au întreprins anul acesta echipele de oameni ai muncii pină in luna decembrie ?Greu de spus, căci comisia municipală de coordonare și îndrumare a activității acestor echipe nu dispune de o asemenea evidență. Cît despre eficiența acțiunilor, reflectată prin numărul de constatări și propuneri, stadiul de soluționare și aplicare a lor. se înțelege de la sine că nu se poate vorbi.— îmi dau și eu seama că modul de urmărire a acțiunilor de control, a propunerilor făcute de echipe nu se desfășoară în condiții corespunzătoare — recunoaște președintele comisiei, tovarășul Gheorghe Bă- loiu. Adică se rezumă la convorbiri telefonice cu conducătorii de întreprinderi in ale căror unități se constată lipsuri. Convorbiri soldate cu angajamente (uneori chiar scrise), dar cel mai adesea neonorate. Iar pînă la următorul control... uitate.Ni se invocă (poate pe bună dreptate) lipsa de timp. Este, intr-adevăr, practic imposibil ca, în afara problemelor de serviciu, cineva să poată urmări, îndruma și coordona de unul singur activitatea a 225 echipe de control care ridică (trebuie să ridice) multe probleme ce-i interesează pe cetățenii unui municipiu ca Drobeta-Turnu Severin. Nici atragerea in această muncă a încă unui activist obștesc nu rezolvă problema. Soluția este însă oferită de lege, potrivit căreia coordonarea și îndrumarea activității de control al oamenilor muncii revine nu unei singure persoane, ci unei întregi comisii, alcătuite din -eprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, ai consiliului de control muncitoresc al activității economice și sociale, comitetului sau biroului executiv ale consiliului popular, inspecțiilor de control specializat ale statului, unităților economice și sociale supuse controlului, organelor de miliție, precum și ai echipelor de control al oame

nilor muncii. Nefolosirea sau folosirea numai parțială a întregului activ al comisiei nu poate avea decît efecte negative asupra activității acestui eșalon-cheie al controlului oamenilor muncii.Largul cadru democratic al controlului oamenilor muncii, asigurat prin participarea la acesta a organizațiilor componente ale F.D.U.S. presupune nu o dispersare a atribuțiilor și responsabilităților privind activitatea de control, ci, dimpotrivă, o concentrare a acestor forțe asupra principalelor sectoare de interes cetățenesc. Coordonarea activității de control, instruirea membrilor echipelor de oameni ai muncii astfel incit ei să stăpinească prevederile legilor, normele de funcționare ale sectoarelor supuse controlului, sprijinirea acestora de către comitetul executiv al consiliului popular municipal, inspectoratele de stat și organele de miliție — iată cîteva din atribuțiile consiliilor F.D.U.S. în domeniul important al controlului oamenilor muncii, care, de altfel, constituie prevederi legale.Din păcate însă, în convorbirea cu tovarășul Constantin Zimțea, președintele Consiliului Municipal Drobeta-Turnu Severin al F.D.U.S., puține au fost momentele unei asemenea activități care să poată fi evocate. Ba, dimpotrivă, au predominat cele „uitate" sau trecute pe planul doi, estompînd’ serios eficiența controlului oamenilor muncii în municipiu.Enumerarea doar a cîtorva din asemenea acțiuni urmărește nu o ierarhizare a importanței lor (ele constituie, de fapt, un singur tot, căci sînt prevederi legale, iar legea se aplică integral), ci ilustrarea concretă a efectului negativ pe care-1 are ocolirea sau ignorarea lor : nu la toate adunările generale semestriale ale oamenilor muncii din unitățile supuse controlului, unde trebuie să se prezinte dări de seamă despre modul în care sînt'rezolvate constatările și propunerile făcute de echipele de control al oamenilor muncii sint invitați și membrii echipelor care au efectuat controlul, așa cum prevede art. 23 al legii. Ceea ce creează un na^iorit „secret" asupra modului de soluționare a sesizărilor și propunerilor, ascunde efectul controlului ; O cu excepția inspectoratului sanitar, toate celelalte inspectorate de stat din municipiu și județ, ca și organele de miliție, răspund anevoios (sau deloc) solicitărilor de a sprijini activitatea de. control al oamenilor muncii, așa cum sint obligate prin articolul 27 al legii ; O nu se urmărește modul în care membrii echipelor de control al oamenilor muncii informează semestrial organizațiile care i-au ales despre activitatea desfășurată, așa cum prevede articolul 13 al legii, ceea ce duce la scăderea exigenței acestora ; O comitetul executiv al consiliului popular municipal nu a intervenit cu fermitate pentru ca cei vinovați de lipsă de interes în examinarea și valorificarea constatărilor și propunerilor făcute de echipele de control al oamenilor muncii să răspundă disciplinar, material, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii, după cum stipulează articolul 29.Din activitatea de control al oamenilor muncii din municipiul Dro- beta Turnu-Severin se desprinde o concluzie importantă : aplicarea întocmai a legii constituie o obligație pentru toți factorii : și pentru echipele de control, și pentru conducerile întreprinderilor controlate, și pentru Consiliul Municipal al F.D.U.S.
laurentlu DUȚA

vremeaPrognoza meteorologică pentru intervalul 14 decembrie (ora 20) — 11 decembrie (ora 20). In țawi : Vremea va deveni relativ caldă pentru această perioadă, iar cerul va fi noros la începutul intervalului, apoi variabil. Precipitații, mai ales sub formă de ploaie, favorizînd producerea poleiului, vor cădea, pe alocuri, în prima parte a intervalului în vestul, centrul și nordul țării și izolat în celelalte zone, apoi se vor semnala precipitații izolate sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în regiunile nordice. Vîntul va pre

zenta unele intensificări la munte, cu viteze pînă la 100 kilometri pe oră din sectorul vestic iar, trecător, și în regiunile din vest și est, cu viteze pină la 50 kilometri pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, între minus 7 și plus 3 grade, iar maximele, în general, între 2 și 12 grade. Pe alocuri se va produce ceață. în București : Vremea va deveni relativ caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, favorabil . precipitațiilor, mai ales sub formă de ploaie la începutul intervalului, cind condițiile vor fi favorabile producerii poleiului. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și zero grade, cele maxime intre 4 și 8 grade.



LA NAȚIUNILE UNITE

încheierea dezbaterilor in problema 
decolonizării

Adunarea Generală a hotărit sâ proclame anii '90 Deceniu in
ternațional de lichidare a colonialismuluiNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — In Adunarea Generală a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra problemelor decolonizării înscrise pe agenda actualei sesiuni. într-o. serie de rezoluții adoptate de Adunarea Generală se subliniază că existența colonialismului sub diversele sale forme de manifestare este incompatibilă cu Carta O.N.U., contravine Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, reprezintă o serioasă amenințare pentru pacea și securitatea internațională.în cadrul dezbaterilor, majoritatea vorbitorilor au condamnat activitatea cercurilor economice străine în teritoriile coloniale, colaborarea de orice natură cu R.S.A., îndeosebi colaborarea pe plan militar și în domeniul nuclear. In alte documente , adoptate, Adunarea Generală a chemat puterile coloniale să-și li

Sesiunea specială a O.N.U. își continuă lucrărileNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă lucrările celei de-a XVI-a sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate apartheidului și consecințelor sale a- supra sudului continentului african. Participanții Ia lucrări au început dezbaterile asupra proiectului final de declarație al sesiunii, elaborat de tin comitet special, relatează agențiile de presă.TUNIS 13 (Agerpres). — Instaurarea în R.S.A. a unui regim democrat
Cereri pentru reducerea cheltuielilor militareWASHINGTON 13 (Agerpres). — In cadrul unei alocuțiuni rostite în fața Comitetului senatorial pentru probleme bugetare, fostul ministru al apărării al S.U.A., Robert McNamara, a relevat necesitatea reducerii cheltuielilor militare ale Statelor U- nite. McNamara s-a pronunțat pentru încheierea Tratatului sovieto-a- merican cu privire la reducerea cu ( SO la sută a arsenalelor strategice ale celor două state, pentru reducerea radicală a înarmărilor nucleare și clasice pînă în anul 2000 și, în primul rînd, pentru lichidarea definitivă a armelor nucleare tactice.WASHINGTON- 13 (Agerpres) — ■ Costurile controversatului bombarInflația în țările Europei occidentaleBONN 13 (Agerpres). — Potrivit cifrelor provizorii date publicității, pe baza calculelor efectuate în patru landuri, în R.F. Germania continuă tendința de creștere a costului vieții, relatează cotidianul francez „Le Monde". Astfel, media anuală a creșterii in luna noiembrie a fost de 3 la sută, dar această cifră poate fi mai mare dacă va fi calculată luîndu-se ca bază anul 1985, și nu 1980.LISABONA 13 (Agerpres). — Atît guvernul, cit și cercurile de afaceri din Portugalia sint îngrijorate de situația economică a țării, in special de rata mare a inflației și de indicele scăzut al productivității, aflat ( mult sub medie pe ansamblul țărilor vest-europene.Aceste probleme au fost luate în discuție în dialogul pe care guvernul premierului Cavaco Silva l-a purtat în cursul săptămînii cu reprezentanții centralelor sindicale și ai organizațiilor patronale, în încercarea de a ajunge la o mai bună concertare națională pe plan social. 

chideze imediat și necondiționat toate bazele și obiectivele militare din teritoriile sub tutelă.Adunarea Generală a hotărît să proclame anii ’90 Deceniu internațional de lichidare a colonialismului.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat prin consens o rezoluție în problema Gibraltarului, care insistă ca Spania și Marea Britanie să continue negocierile pentru a rezolva definitiv contenciosul dintre ele în această chestiune. Rezoluția reamintește decizia Adunării Generale a O.N.U. din sesiunea precedentă, precum și Declarația hispano-brita- nică de la 27 noiembrie 1984, din Bruxelles, în legătură cu problema Gibraltarului care cere amorsarea unui proces de negociere între cele două părți — notează agenția Efe.
care să respingă orice formă de rasism este singura cale spre pace și stabilitate în sudul ccntinentului african, se arată în mesajul adresat popoarelor lumii de participanții la simpozionul internațional consacrat luptei împotriva apartheidului, ale cărui lucrări s-au desfășurat la Tunis. Documentul simpozionului, intitulat „Apelul de la Tunis", cere guvernelor să sprijine lupta împotriva apartheidului și oricărei forme de discriminare rasială.
dier „invizibil" american B-2 cresc tot mai mult. Potrivit calculelor congresmanului Les Aspin, președinte al' Comitetului pentru forțele armate al Camerei Reprezentanților, fiecare aparat de acest tip, despre care se afirmă că nu poate fi interceptat de radar, a ajuns să coste circa un miliard dolari. Pentagonul a investit, deja în acest program 23 miliarde dolari și intenționează să construiască 132 de avioane B-2. In pofida intensificării opoziției opiniei publice și Congresului S.U.A. față de realizarea proiectului, ministrul forțelor aeriene, Donald Rice, nu a acceptat nici o reducere a programului respectiv.

LONDRA 13 (Agerpres). — Pri- mul-ministru Margaret Thatcher a reafirmat poziția sa în legătură cu intrarea Marii Britanii in Sistemul Monetar (vest-) European. Intr-un interviu acordat ziarului „The Financial Times", citat de agenția Efe," ea a declarat că reducerea inflației în țara sa reprezintă condiția preliminară pentru includerea lirei sterline in S.M.E.ROMA 13 (Agerpres).. — Un studiu efectuat de Institutul economic din Bologna privind perspectivele dezvoltării economice a Italiei în viitorul apropiat arată că în perioada următoare se va înregistra o diminuare a creșterii ratei anuale a Produsului Național Brut de Ia 3.9 la sută la 3,2 la sută, tendință ce va persista și în următorii doi arii, urmînd ca indicele creșterii P.N.B.. să coboare în continuare la 2,9 la Sută, iar apoi la 2,8 la sută. In același timp, prognozele economice arată că se va înregistra o creștere a deficitului bugetului de stat și a datoriei publice. ,

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN AMERICA CENTRALA
Republica Panama respinge amestecul S.U.2L 

în treburile sale interneCIUDAD DE PANAMA 13 (Agerpres). — Ministrul de externe panamez, Leonardo Kam, a declarat într-un interviu acordat agenției T.A.S.S. că politica independentă — internă și externă — a țării sale, suveranitatea și dreptul ei la autodeterminare nu vor fi niciodată obiect de tîrguială sau de cedare în fața presiunilor din exterior. Normalizarea raporturilor panamezo- americane — a spus el — este pasibilă numai în condițiile încetării amestecului Washingtonului în treburile interne ale republicii noastre,
Reacții după conferința la nivel înall de la Son JoseMANAGUA 13 (Agerpres). — Președintele Republicii ■ Nicaragua, Daniel Ortega, și-a manifestat încrederea că țările din întreaga lume vor întreprjnde efortpri menite să favorizeze înfăptuirea acordurilor recentei întîlniri centroamericane la nivel înalt din Costa Rica — informează agenția Prensa Latina. într-o alocuțiune televizată, el a apreciat că declarația semnată de șefii de stat din regiune contribuie la realizarea destinderii în America Centrală.O echipă a Grupului de Observatori ai O.N.U. pentru America Centrală (ONUCA) a sosit în Nicaragua în cadrul eforturilor O.N.U. de menținere a păcii și supraveghere a aplicării procesului de pace în regiune, ș-a anunțat la sediul O.N.U. din New York.WASHINGTON 13 (Agerpres). — S.U.A. au respins apelul președinților țărilor din America Centrală privind demobilizarea, și repatrierea elementelor „contras" nicaraguane. Motivul ar fi că în accepțiunea dată de S.U.A. „condițiilor" care să permită antisandiniștilor „exercitarea drepturilor politice", Nicaragua n-ar fi făcut suficiente concesii.

In S.U./V. se intensifică mișcarea de protest Împotriva politicii promovate de adm.nistrația de la Washington față de țările Americii Centrale. Cu prilejul unor demonstrații care au avut loc in mai multe orașe, manifestanții ou cerut incetarea amestecului in treburile interne ale Salvadorului, arătînd că sprijinul financiar acordat guvernului acestei țări nu face decît. să prelungească conflictul intern, sporind numărul victimelor și'al distrugerilor. In fotografie: un aspect de la o demonstrație de protest. împotriva imixtiunii S.U.A. in Salvador
Pentru dezvoltarea liberă a comerțului internațional

O declarație a directorului general al G.A.T.T.GENEVA 13 (Agerpres) — Intr-o declarație făcută la Geneva. Arthur Dunkel, director general al G.A.T.T., a adresat un apel statelor occidentale industrializate cerîndu-Ie să se abțină de la luarea unor noi măsuri unilaterale care ar avea ca rezultat crearea de noi obstacole în calea extinderii comerțului internațional și ar împiedica obținerea de rezultate 

renunțării, din partea S.U.A., Ia aplicarea de sancțiuni economice și Ia diferite acțiuni dușmănoase împotriva Republicii Panama.Referindu-se la demersurile pe care guvernul panamez le întreprinde in prezent pe plan internațional, Leonardo Kam a arătat că ele urmăresc să facă cunoscute guvernelor șf opiniei publice din statele Europei, Asiei, Africii și Americii Latine adevărul despre situația din Panama, cauzele și rădăcinile crizei actuale.
Astfel, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Marlin Fitzwater, a afirmat că „este important ca sandiniștii să negocieze din nou" cu rebelii contrarevoluționari,SAN SALVADOR 13 (Agerpres). — Intr-o declarație difuzată de postul de radio „Venceremos", Frontul de Eliberare Națională „Farabundo Marti" — grupare insurgență din Salvador — a respins declarația de la San Jose a celor cinci președinți din țările centroamericane privind reglementarea crizei interne salva- doriene, întrucît „nu contribuie la. o soluție negociată".Observatorii politici consideră că prin respingerea^ ideii demobilizării forțelor frontului — ca o condiție a dialogului politic între forțele insurgente și guvernul de la San Salvador — criza politică internă va continua, inclusiv luptele armate.Autoritățile de Ia San Salvador au făcut cunoscut că 2 G08 persoane, militari și civili, și-au pierdut viața în confruntările care s-au declanșat începînd de la 11 noiembrie a.c. între forțele militare guvernamentale și forțele insurgente din Frontul „Farabundo Marti". ” 

în cadrul negocierilor multilaterale ale „rundei Uruguay". El a apreciat, de asemenea, că, dat fiind condițiile economice mondiale, anul 1990 poate fi considerat ca decisiv pentru eforturile depuse in cadrul G.A.T.T. in vederea soluționării problemelor ce împiedică dezvoltarea liberă a comerțului internațional.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Tensiune în regiunea de 
sud a Libanului • întrevederi 

la BagdadBEIRUT 13 (Agerpres). — Noi incursiuni ale aviației de luptă israe- liene au fost înregistrate miercuri în regiunea sudică libaneză. Aparatele au simulat raiduri în zona taberelor de refugiați palestinieni Ain El Hi- țoweh și Miyeh Miyeh, de la est de Saida, informează agenția FANA.Totodată, vedetele rapide israelie- ne și-au intensificat operațiunile de patrulare de-a lungul litoralului sudic al Libanului.Pe de altă parte, se precizează că militarii forțelor de ocupație și milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel — au supus unor puternice bombardamente orașele Had Tha, Ra- shaf și Barsheif folosind tancuri și arme de artilerie de mare calibru. Au fost provocate pagube materiale. Luptătorii din rezistența libaneză au ripostat deschizînd foc cu lansatoare de rachete.BAGDAD 13 (Agerpres) — La Bagdad au avut loc convorbiri între președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Statului Palestina, Yasser Arafat. Au fost discutate, în principal, aspecte legate de problema palestiniană, inclusiv evoluția evenimentelor și a luptei palestinienilor din teritoriile ocupate, menționează agenția irakiană de presă I.N.A., citată de Tanitig,CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo a avut loc o întîlnire între Nabil Shaat, militant de frunte al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și Arie Eliav, deputat in Knesset, din partea Partidului Muncii. După cum transmite agenția T.A.S.S., au fost discutate divergențele dintre O.E.P. și Israel și poziția părților față de planul Baker, care are în vedere organizarea unui dialog palestiniano-israelian.
gagfiGENȚIlLE DE PRESA 
MyW - pe scurt

Lucrările Congresului
Deputaților Poporului al U.R.S.S.MOSCOVA 13 (Agerpres). — Ni- colae Chilie transmite : Miercuri, lucrările Congresului Deputaților Poporului al U.R.S.S. au continuat cu prezentarea de către Nikolai Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a unui raport privind măsurile în vederea însănătoșirii e- conomiei sovietice. In raport au fost abordate, de asemenea, punctele de vedere principale pentru elaborarea celui de-al 13-lea plan cincinal (1991—1995) — transmite agențiaT.A.S.S.Pentru realizarea măsurilor preconizate se are în vedere în primul

In sprijinul normalizării relațiilor 
dintre statele Golfului

9 Convorbirile secretarului general ai O.N.U. cu miniștrii 
de externe ai Irakului și Iranului o încheierea unul tratat 

de neagresiune între Bahrein și IrakNAȚIUNILE UNIȚE 13 (Agerpres). — în cadrul noii runde de convorbiri consacrate reglementării conflictului iraniano-irakian in spiritul rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a întilnit, la sediul din New York al Națiunilor Unite, cu Tariq Aziz, vicepremier și ministru de externe al Irakului, și cu Aii Akbar Velayati, ministrul dg externe al Iranului.După întrevedere, vicepremierul și ministrul irakian de externe a declarat presei că țara sa se pronunță pentru o desfășurare de convorbiri directe între reprezentanți ai Irakului și Iranului și nu exclude posibilitatea ca astfel de negocieri să înceapă in curind la New York, sub egida secretarului general al O.N.U.La rîndul său, ministrul de externe iranian a relevat că Iranul propune 

a evidențiat importanța deosebită a luptei pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, pentru prefaceri în cadrul societății în direcția socialismului.CONGRES. La Colombo s-au desfășurat lucrările Congresului extraordinar al P.C. din Sri Lanka, în cadrul cărora au fost analizate situația actuală din țară și aspecte ale vieții internaționale. Cei peste 300 de delegați au adoptat o rezoluție cu privire la problemele interne. S-a stabilit ca cel de-al XIV- lea Congres al P.C. din Sri Lanka să aibă loc in 1990 — relatează agenția T.A.S.S.ÎNTÎLNIRE. Președintele sud- african Frederik de Klerk s-a în- tîlnit la Capetown cu liderul Congresului Național African, Nelson Mandela, aflat de peste 25 de ani în închisorile regimului de la Pretoria. au anunțat agențiile internaționale de presă citind o informație a ministrului sud-african al justiției, Kobie -Coetsee. Aceasta este cea de-a doua întîlnire dintre de Klerk și Mandela și în viitor sint posibile noi contacte, a spus ministrul sud-african.DUPĂ ÎNTREVEDERILE EGIP- TEANO-LIBIENE. Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste. Moam- mer Al-Kadhafi, a declarat că in cadrul convorbirilor ce au avut loc marți cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, in orașul libian Sirta, au fost examinate îndeosebi căile de impulsionare a acțiunilor 

rînd adoptarea unor măsuri excepționale pentru depășirea deficitului bugetar,și a lipsei de bunuri de consum. Vorbitorul a subliniat în context că guvernul nu renunță Ia planificare și la reglementarea de către stat a economiei, care se va sprijini, intr-o măsură tot mai mare, pe prețuri, impozite, credite și investiții.Pentru aceeași perioadă, Nikolai Rîjkov a preconizat îmbunătățirea situației valutare a țării, subliniind, în context, că, pentru aceasta, este necesară dezvoltarea unui export competitiv.

începerea retragerii concomitente a trupelor în frontierele recunoscute pe plan internațional și efectuarea schimbului de prizonieri. Ministrul iranian s-a declarat, de asemenea, de acord cu începerea, convorbirilor directe cu Irakul, sub auspiciile secretarului general al O.N.U.MANAMA 13 (Agerpres) — Bah- reinul și Irakul au încheiat un tratat de neagresiune, care prevede renunțarea, de ambele părți, la orice acte de agresiune și amestec în treburile lor interne. Anterior, un tratat similar a fost semnat între Irak și Arabia Saudită. Asemenea documente — relevă agențiile de presă din țările menționate — se înscriu în cadrul procesului de normalizare a relațiilor dintre statele situate in zona Golfului.
comune în domeniul industriei și I agriculturii. în cadrul unei întil- | niri cu reprezentanți ai presei, colonelul Moammer Al-Kadhafi a a- , ratat că întîlnirea a avut, totoda- j tă, drept scop consolidarea legă- ' turilor între Egipt și Jamahiria Arabă Libiană, informează agenția M.E.N.A.LEGATURILE AERIENE DINTRE EGIPT ȘI SIRIA au fost re- I stabilite marți. Primul avion a I zburat de la Cairo spre Damasc. Săptămînal vor exista trei zboruri | între capitalele , celor două țări. | Măsura constituie urmare a unui acord convenit de președintele . Egiptului, Hosni Mubarak, și președintele Siriei, Hafez El-Assad, în ’ timpul unei convorbiri telefonice la începutul săptămînii.CONFERINȚA. Primul-ministru al Indiei. Vishwanath Pratap . Singh, a anunțat că a convocat, pentru 17. decembrie, o conferință * 1 a tuturor partidelor politice indiene în vederea discutării propunerilor I vizînd încetarea actelor de violentă I din statul Punjab. începînd din 1983 acestea s-au soldat cu peste ■ 5 000 de morți.

ADUNAREA FEDERALA A R.S. I CEHOSLOVACE, întrunită în se- I siune comună — ambele camere— l-a ales pe Stanislav Kukral în I funcția de președinte al forului legislativ suprem al R. S. Cehoslovace, transmite agenția C.T.K.LA ULAN BATOR s-au încheiat l lucrările sesiunii Marelui HuralPopular al R.P. Mongole. Deputății 1 forului legislativ suprem audezbătut și aprobat direcțiile fundamentale ale planului de dezvol- < tare economică și socială a țăriipe anul 1990, precum și bugetul de stat pentru anul viitor.! CONVORBIRI. La Berlin s-au i desfășurat convorbiri între prim-ministrul R.D. Germane, Hans Mo- | drow, și primarul Berlinului Oc-I cidental, Walter Momper. Părțileau convenit asupra necesității in- Itensificării cooperării economice, culturale, științifice, în transporturi și în alte domenii, subliniind că extinderea acestei conlucrări I cu Berlinul Occidental se realizea- I ză pe baza acordului cvadripartit.S-a relevat, de asemenea, necesi-I tatea respectării realităților, condiție esențială pentru menținerea unor relații politice stabile în Europa. 'OBIECTIVE ALE P.C. DINGRECIA. Luind cuvîntul în ca- i drul unei întîlniri cu activul ideo- I logic al P.C. din Grecia. Grigoris Farakos, secretar general al C.C. • al P.C.G., a prezentat noile sarcini și obiective ale nartidului. care 1 fac parte din Coaliția forțelor de stingă și progresiste din Grecia. El

NEGOCIERI. La Roma au început lucrările celei de-a doua runde de I negocieri între reprezentanții gu- I vernului etiopian și cei ai organizației de opoziție Frontul Popular • de Eliberare din Tigre. Tratativele vizează găsirea căilor de reglementare a situației din zonele de nord ale Etiopiei și instituirea păcii in țară. IEVOLUȚIA COMPLEXULUI OR- , BITAL „MIR". Potrivit programului, la 12 decembrie a fost reali- • zată o nouă reamplasare a componentelor complexului orbital so- | vietic „Mir", nava cosmică „Soiuz I TM-8" fiind trecută la locul unde se afla modulul „Quant-2“. Opera- i țiunile respective s-au realizat in vederea ușurării dirijării întregu- ■ lui complex orbital in spațiu.
_______________ I

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

„DER SPIEGEL": Drogurile, o plagă socială in continuă extinderePresa occidentală acordă o atenție mereu sporită ■flagelului pe care îl constituie consumul de droguri. Interesul deosebit față de acest fenomen se justifică, in primul rînd, datorită ravagiilor tot mai mari pe care le produc noile tipuri de stupefiante comercializate de traficanții avizi de ciștig. ’Decădere fizică și psihică, deseori ireversibilă, este efectul final al unuia I dintre cele mai noi și „convenabile" produse de pe piața narcoticelor, drogul „ice", Continua proliferare pe care o cunosc stupefiantele în S.U.A., principala țară „consumatoare”, a fost considerată de președintele Bush o adevărată „rușine națională". In ciuda măsurilor întreprinse -de autorități, fenomenul în continuă extindere nu poate fi nici pe departe stăvilit,Nu este o declarație de rutină, | .atunci cînd William J. Bennett, șeful departamentului american de luptă împotriva stupefiantelor, afirmă : „Drogurile aduc grave preju- Ș dicii societății, valorilor morale, ca» 
racterului individual, relațiilor din- 

■ - tre oameni de aceea, va trebui să 
luăm măsuri foarte drastice". Cuvintele sale reflectă o reală îngrijorare în fața impactului dramatic produs de un nou tip de drog, mai redutabil ca oricare altul, cunoscut sub denumirea de „ice" („gheață"), , care și-a făcut apariția pe continentul american.Preparat pe bază de amfetamină, substanță puternic excitantă pentru scoarța cerebrală, drogul. „ice‘‘ se prezintă sub formă de cristale incolore șl inodore, aidoma cristalelor de gheață,țde unde și denumirea respectivă. Pînă nu demult, amfetamina era cunoscută mai ales pentru virtuțile sale în cura de slăbire, deoarece prezintă proprietatea, acțio- nind 'asupra sistemului nervos central, de a,înlătura temporar senzația de foame (dar și de somn). Modul de întrebuințare ? Se fumează cu pipa sau încorporat în țigarete. In timp ce superdrogul de pe la mijlocul anilor ’80, cunoscut sub numele de „crack", asigura 20 de minute de euforie, „ice" se dovedește a fi mult mai „eficient", pro-

mai ales în rîndurile tineretului, victima unui proces crescind de alienare. Așa cum apare limpede din „explozia" fără precedent pe care o cunoaște toxicomania, într-o societate dezumanizată, o societate a profundelor injustiții și inechități, criza drogurilor persistă și se adincește continuu, neputînd fi soluționată atît timp cît se ignoră adevăratele cauze de ordin social-economic, care rezidă în înseși’ structurile societății capitaliste.In cele ce urmează redăm pasaje dintr-un articol publicat de revista vest-germană „DER SPIEGEL" despre traficul cu acest drog, prezentat ca o adevărată „plagă a viitorului".
• „Grave prejudicii aduse societății, valorilor morale, 
indivizilor și relațiilor dintre oameni" ® O secvență care 
devine banală : droguri vindute la colț de stradă ® 
Profiturile enorme ale unui trafic în fața căruia autori

tățile se dovedesc neputincioase

ducînd 24 de ore de neîntreruptă și intensă stare euforică. Iată de ce, încă de pe acum, autoritățile americane consideră că 
„ice" reprezintă „plaga viitorului" în ce privește consumul de stupefiante.Produsul cu asemenea perspective de „invidiat" sosește , din Hong Kong, Japonia, Coreea de Sud șl Filipine. în urmă cu 18 luni, a debarcat în Hawaii, iar acum două luni, pe coasta de vest a Statelor Unite. Datorită operativității cu care lucrează rețeaua de traficanți, se apreciază că noul drog își va face foarte curind apariția și în marile orașe ale coastei de est, în primul rînd la New York.Inițial, consumul de amfetamine nu amenința să fie atît de catastrofal. In Japonia, acest produs se utiliza, încă de prin 1919, în scopuri medicale. Prin' anii ’60 și-a făcut 

însă apariția pe scena drogurilor, sub formă de pulbere, purtind denumirea comercială de „speed" și, respectiv, de „crank".Supranumit și „cocaină a săracului". datorită prețului convenabil, comparativ cu al altor droguri, 
„speed" (viteză) asigura pînă la 24 de ore de trăiri euforice. La fel ca în cazul lui „crank", perioada următoare trezirii nu era deosebit de dramatică. Stările sufletești provocate, atît cele pozitive, cît și cele negative, erau oarecum moderate.în schimb, „ice" amplifică acțiunea precedentelor droguri, atît euforia, cit și starea depresivă care-i urmează fiind de-a dreptul „apocaliptice". Potrivit aprecierilor exprimate de șeful poliției din Honolulu, este vorba de „un adevărat coșmar". In acest oraș au fost identificați, pînă în prezent, peste 400 de con- sumatorf și de traficanți de „ice". 

Nu este un rod al întîmplării faptul că jumătate dintre pacienții internați în unitățile medicale din Honolulu, în urma unor grave tulburări psihice, sînt foști consumatori de „ice".
„Continuarea coșmarului început, 

o dată cu trezirea, o constituie efec
tele de durată deosebit de redutabi
le ale drogului, despre care cei in 
cauză nici nu au habar". Iată ce relatează, la rindul său, șeful secției de urgență a celui mai mare spital din acest oraș, prin care se perindă multe dintre victimele noului drog: 
„Acești oameni manifestă agresivi
tate față de tot ce-i înconjoară. Ei 
se lovesc cu capul de pereți, izbesc 
cu pumnii, calcă totul în picioare", 
„în viața mea nu am avut ocazia să 
văd asemenea manifestări atit de 
paroxistice la niște drogați ; nu în
cape îndoială, «ice» este mult mai 
dăunător declt -crack»", afirmă dr. Alma Y. Takata, specialist .in cadrul unui spital de boli psihice din același oraș.Intr-adevăr, după cele 24 de ore de „fericire", consumatorii de „ice" se prăbușesc, timp de 48 de ore, într-o stare de adîncă depresiune nervoasă, însoțită de halucinații, mania persecuției etc. Mulți dintre a- ceștia nu mai sînt în stare să se exprime coerent și manifestă vădite șimptome de schizofrenie, de scădere treptată a activității intelectuale și un dezechilibru psihic general. Consumatorii de „ice" sînt grav a- fectați și din punct de vedere fizic. Palpitații puternice, spasme chinuitoare, febră mare, insomnii, pierderea vertiginoasă a greutății corporale și frecvente cazuri de blocaj renal, iată care este principalul tribut fizic pe care îl au de plătit acești oameni.De ciștigat, și încă substanțial, au, firește, de pe urma consumului de „ice", numai și numai traficanții și producătorii drogului. Profiturile se ridică la sume enorme. O sută de

dolari „investiți" în materia primă se transformă intr-un ciștig de cite- va mii de dolari. Și aceasta, deoarece ingredientele folosite sint ieftine și ușor de procurat. Substanțele chimice necesare pentru prepararea un.ui kilogram de amfetamină costă doar citeva sute de dolari. Pentru fabricarea cristalelor, formă sub care se vinde acest drog, amfetamina se dizolvă în apă, lichidul fierbîndu-se apoi pînă la obținerea cristalizării. Nu este, așadar, nevoie nici de fabrici, de instalații sofisticate, nici de investiții importante. Sint necesare doar niște barăci cit mai discrete șl niște plite, unde să se poată face focul necesar. Locul ideal se dovedește a fi, în prezent, o zonă colinară pustie a Californiei.Pentru a deveni vandabilă, această marfă se ambalează in punguțe de plastic. Cele care conțin cite un gram de drog costă 400 de dolari, iar cele de o zecime de gram, 50 de dolari. O punguță costînd 50 de dolari este suficientă pentru procurarea unei perioade de euforie de 24 de ore.Desfacerea mărfii se face pe stradă : rapid, ușor și cu bani peșin. Zilele trecute, poliția din Honolulu a arestat un traficant asupra căruia s-au găsit 10 grame de „ice", un pistol și o sumă de 55 000 de dolari.50 de dolari, costul unei doze de drog tare, reprezintă pentru cei amatori un adevărat chilipir. Totul se prezintă „curat", „igienic", nu este nevoie de injecții, nici de un loc anume unde să fie administrat pe ascuns drogul, iar produsul este larg accesibil. în aceste condiții, nu este surprinzător succesul comercial imens al noului drog. Răspândirea rețelei acestui trafic se face cu o viteză amețitoare. Raporturi ale polițiilor din Los Angeles, San Diego și San Francisco (California), Phoenix (statul Arizona) și mai recent din Florida semnalează efectuarea primelor arestări de traficanți și de consumatori de „ice".
„Din păcate, in timp ce autorită

țile consideră, pe bună dreptate, că 
noul drog constituie un adevărat 
flagel, traficanții cu reușit, se pare, 
să acrediteze ideea că -ice» este un 
produs -de esență divină», ceea ce-i 
sporește și mai mult gradul de 
atractivitate", conchide revista ci-

Alegeri generale în Chilepartidele opoziției democratice pe desfășurarea unor largi acțiuni avînd drept scop să insufle încrederea că mișcarea democratică poate triumfa.„O zl istorică pentru Chile" — astfel apreciază comentatorii de presă semnificația primelor alegeri libere desfășurate in țară de Ia lovitura militară de acum 16 ani ce a dus la răsturnarea guvernului constituțional al președintelui Salvador Allende și la instalarea regimului militar dictatorial condus de generalul Augusto Pinochet. Chilienii sînt convocați, astăzi, la urne spre a-1 alege pe succesorul civil al lui Pinochet în funcția de președinte, precum și 38 de senatori și 120 de depuțați, pe baza unei legi electorale complicate, pe care opoziția speră să o schimbe în viitor consi- derind-o ca inechitabilă.Aceste alegeri prezidențiale șl parlamentare intervin la mai bine de un an de la repudierea la urne a lui Pinochet de către majoritatea alegătorilor chilieni chemați să se pronunțe asupra hotărîrii juntei comandanților militari, care îl desemnaseră pe Pinochet candidat la președinția țării. Succesul forțelor de opoziție la acel referendum, ca și convocarea alegerilor de. azi sîrrt rezultate ale unei lupte dîrze și îndelungate duse de forțele democratice și populare din țară, lupte soldate de-a lungul anilor cu numeroase jertfe. Dar aceste evenimente capătă și o semnificație mai largă, înscriindu-se în contextul procesului de democratizare ce se desfășoară cu intensitate crescîndă in America Latină, proces în virtutea căruia regimurile militare dictatoriale au fost treptat înlăturate. Rezistența populară opusă regimului chilian a determinat autoritățile militare să procedeze la o deschidere politică prin organizarea amintitului referendum in problema continuității. Opoziția democratică a știut să folosească breșa apărută în dispozitivul adversarului, iacînd remarcabile eforturi de stringere a rindurj- lor prin alcătuirea unui front politic, format din 17 partide. In fața acestei lupte unite nu a putut avea efectul scontat suita de măsuri de ordin politic, economic și social, care au însemnat de fapt o operație „cosmetică", o încercare de refacere menită să dea un gir de credibilitate unui regim compromis prin evenimentele tragice și represiunile antipopulare care au insîngerat țara vreme de un deceniu și jumătate. In răstimpul scurs de la debutul deschiderii politice, un accent deosebit au pus

La consultarea electorală de astăzi participă trei candidați la președinție. Primul dintre ei, căruia sondajele de’ opinie îi acordă prima șansă, este liderul democrat-creștin Patricio Aylwin, un avocat in vîrstă de 71 de ani, reprezentînd coaliția celor 17 partide de opoziție, intitulată „Concertarea pentru democra
ție", unde se întâlnesc orientări eterogene, de la democrația creștină pină la social-democrați, socialiști și comuniști. In campania electorală, Aylwin a declarat că eventualul său guvern va lupta cu ho- tărîre contra „sărăciei extreme", pentru locuri de muncă și „salarii juste", că va impulsiona proiecte de dezvoltare in domeniile sănătății, învățămintului șl construirii de locuințe accesibile păturilor populare.Cel de-al doilea candidat este Hernan Buchi, fost ministru de finanțe in guvernul lui Pinochet, care reprezintă ceea ce se cheamă „linia oficialistă", deși el a căutat să se distanțeze oarecum de ea. Cel de-al treilea candidat prezidențial este omul de afaceri Francisco Javier Errazuriz, populist de dreapta, ce se prezintă drept independent și căruia i se prezic cele mai puține voturi.Partidul Comunist din Chile, care la început a manifestat unele rezerve în ce privește blocul opoziției, a desfășurat ulterior o intensă activitate în sprijihul obiectivelor acestuia. Liderul partidului. Volodia Teitelboim, s-a pronunțat public în sprijinul tranziției democratice, ară- tind că partidul său „va continua să lupte contr.a guvernului paralel", pe care il reprezintă, după părerea sa, răminerea generalului Pinochet în funcția de comandant-șef al forțelor armate după ce va ceda președinția țării.Deși majoritatea sondajelor il socotesc ciștigător al alegerilor prezidențiale pe Aylwin, unii consideră totuși incertă, obținerea majorității absolute, ceea ce ar însemna organizarea unui al doilea tur de scrutin pină la 7 februarie viitor, cu o lună înainte de transferarea puterii către un guvern civil.
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