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0 formă eficientă de organizare și retribuire a muncii
ce trebuie larg generalizată in întreprinderi

ACORDUL GLOBAL

Tema anchetei de față ne-a fost sugerată de o cifră statistică sintetică :
la sfirșitul anului trecut, pe ansamblul industriei construcțiilor de mașini, nu
mai 69,9 la sută din muncitori lucrau în acord, din care doar 20,1 la sută în
acord global. O medie mult prea mică față de avantajele acestei forme
stimulative de organizare și retribuire a muncii. Reține atenția și faptul că,
în ultimul timp, se înregistrează o tendință de scădere a numărului munci
torilor care lucrează și sînt retribuiți în acord global. Dacă în 1978 în
industria construcțiilor de mașini lucrau in acord global 49,5 la sută din
numărul muncitorilor, anul trecut ponderea lor a scăzut la 20,1 la sută.
Cum se explică această situație ?

Parametrii
unei experiențe
convingătoare
înainte de a răspunde ia această
întrebare, să ne oprim mai pe larg
asupra experienței unui colectiv care
se abate de la „regula" situației
amintite — și anume, colectivul de la
întreprinderea „Semănătoarea" din
Capitală. în mod convingător, mun
citorii și cadrele de conducere cu
care am discutat au înfățișat pe larg
avantajele organizării muncii in
acord global. Iată, mai întîi. un argu
ment mai general care se referă la
rezultatele pe ansamblul întreprinde
rii. Dacă in primul-trimestru al aces
tui an planul producției fizice a fost
depășit, realizindu-se suplimentar 72
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de combine autopropulsate pentru
recoltarea cerealelor păioase si po
rumbului, una din explicațiile de
bază constă tocmai în faptul că, în
prezent, 83,3 la sută din muncitorii
acestei mari unităti constructoare de
mașini lucrează în acord global. De
asemenea, indicele înalt de folosire
a mașinilor-unelte, care în primul
trimestru a fost de 87,9 la sută, este
tot o urmare directă a aplicării ne
scară largă a muncii în acord global.
Dealtfel, analizind situația din ulti
mii gni, este evident că, aici, pe mă
sură ce oamenii s-au convins de avantajele acestei forme stimulative
de organizare si retribuire a muncii,
un număr tot mai mare de muncitori
au dorit să lucreze în acord global.
Iată cum a evoluat ponderea munci
torilor care lucrează în acord global
(în procente) :

1976

1977

1978

1979

66,8

71,3

72,0

72,6

Pornind de la această dinamică
pozitivă, să vedem ce avantaje are
extinderea acordului global atit pen
tru întreprindere, cit și pentru mun
citori. „Propria experiență ne-a do
vedit că acordul global, aplicat la
nivelul formațiilor de lucru conduse
de un maistru, prezintă un stimulent
serios pentru realizarea sarcinilor de
producție intr-un timp cit mai scurt
și la un nivel calitativ superior, pre
cizează tovarășul Traian Tili. șeful
tyrpului control porme. Prin contțactele-ăngajament încheiate se 'asigură
Îndeplinirea în bune condiții a sarci
nilor ce revin întreprinderii din pla
nul de stat. Subliniez acest lucru de
oarece în unele sectoare ne confrun
tam, ca și alte unități, cu o anumită
lipsă a forței de muncă. Or, numai
prin mobilizarea întregului colectiv,
prin întărirea spiritului de echipă
putem rezolva problemele de care

executăm necesită între 10 si 27 ope
rații. Dacă am lucra în acord indi
vidual, intregu.1 flux tehnologic ar
trebui organizat altfel, ceea ce ar
avea consecințe negative asupra pro
ductivității. Muncind însă in acord
global, oamenii din brigadă se întrajutorează. predarea schimbului se
face numai din mers, mașinile rămîn
reglate de la un schimb la» altul. Fie
care muncitor a devenit mai exigent
și cu el și cu ceilalți. în felul acesta,
am reușit să organizăm mai bine flu
xul tehnologic, iar în primul trimes
tru am depășit, lună de lună, cu
3—4 la sută sarcinile înscrise în contractul-angajament : în luna martie,
cele două brigăzi au realizat 19 320
ore-normă — fată de 19 000 ore cit
se prevăzuse in contract — si un spoicorespunzător de producție. Evident,
in mod proporțional au crescut si
veniturile oamenilor. Prin ajutorul ne
care îl primesc, prin întărirea spiri
tului de echipă, muncitorii tineri se
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In cadru! larg democratic al societății noastre, organizațiile demo
crației și unității socialiste iși afirmă tot mai mult rolul activ in
indeplinirea obiectivelor stabilite de partid. Membrii acestor organi
zații — ale căror rinduri continuă să crească mereu, prin adeziunea
a mii și mii de alți cetățeni — participă cu forțe unite la soluționarea
treburilor de interes general. în întreprinderi și instituții, în scoli,
cartiere sau la sate, pe întreg cuprinsul țării, organizațiile democra
ției și unității socialiste inițiază numeroase și variate acțiuni de in
teres obștesc, de mare utilitate economică și socială. Sint valorificate,
astfel, spiritul de inițiativă și creativitate al oamenilor, spiritul lor
de răspundere cetățenească — in slujba traducerii neabătute in. viată
a Programului partidului, a înfloririi fiecărei localități si îmbunătă
țirii vieții oamenilor.
lată, mai jos, cHvva tfiu secvențele muncii' bogate si rothirce des
fășurate dc organizațiile democrației și unității socialiste.

„Primăvara 1980“
Sub acest generic se desfășoară în
municipiul Arad o amplă acțiune de
gospodărire și înfrumusețare condu
să și îndrumată nemijlocit de con
siliul municipal al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste, ac
țiune care a antrenat pină acum peste
20 000 de cetățeni. Potrivit angaja
mentului asumat ea. la sfirșitul unui
interval de trei luni, valoarea eco
nomiilor obținute pe baza muncii
patriotice să atingă 338 milioane lei,
organizațiile democrației și uni
tății socialiste, printre care cele
din cartierele „Pasaj Micălaca",
t „Calea Romanilor" și „Aurel Vlai-

cu“, au mobilizat zi de zi zeci
de cetățeni la extinderea spații
lor verzi, amenajarea unor locuri de
agrement, plantări de pomi și ar
buști ornamentali, de flori, la cu
rățenia cartierului etc. Pină acum
s-au plantat 28 000 arbori ornamentali,
32 000 de trandafiri, au fost amena
jați 20 000 metri pătrați de spații
verzi, s-au construit cinci baze spor
tive și trei noi locuri de agrement in
cartiere, s-au prestat peste 30 000
de ore la modernizarea unor bule
varde.
în același timp, peste 1000 de
cetățeni au ajutat la darea la ter
men în folosință a 350 de aparta
mente, executînd diverse lucrări.

Tehnologie nouă In construcția de locuințe

La construcția unor
blocuri din Slatina se
folosesc cu succes,
după o nouă tehnolo
gie. cofrăjele spațiale
pentru elevații și dia
fragme. Specialiști de
la trusturile de con
strucții din Tg. Mu
reș. Craiova si Timi
șoara au venit la Sla

tina pentru a cunoaș
te rezultatele aplică
rii acestei noi teh
nologii. care prezin
tă multiple avan
taje : elimină total
materialul lemnos ne
cesar soluțiilor clasice
la executarea elevații
lor. asigură lucrărilor
o mare precizie și ca

litate superioară, re
duce cu mai mult de
jumătate volumul ma
noperei pentru rea
lizarea cofraielor. mic
șorează viteza de execuție a unei eleva
ții la 20—24 ore față
de
2—3
săptămîni
după procedeul clasic.
(Emilian Rouă).

Se poate îndulci o ceașcă de ceai
cu
Nu!-arată realitatea, acuzînd subterfugiul rapoartelor fictive
Cu cîteva luni în urmă, un grup de muncitori a adresat conducerii
partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o scrisoare în care se arăta că
la întreprinderea de zahăr din Buzău s-au comis grave încălcări ale
legalității. Unul din principalele aspecte sesizate era lipsa din gestiune
a unor mari cantități de zahăr. La indicația personală a secretarului
general al partidului, scrisoarea a' fost încredințată spre cercetare Consi
liului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.
In urma verificării', neregulile au fost ferm curmate, vinovății destituiri,
sesizindu-se organele de stat pentru continuarea și adîncirea cercetărilor.
Date fiind semnificațiile și implicațiile cazului, beneficiind de con
cluziile raportului de cercetare, vom relua principalele constatări. Urmăm
prin aceasta cursul exigenței neabătute pe care partidul, opinia publică,
întreaga noastră obște le manifestă față de asemenea abateri, tratîndu-le
cu o intransigență critică pe măsura societății noastre.

Amănuntele și ramificațiile acestui
caz vor fi elucidate pe parcursul ac
țiunii penale. Pină atunci, este de
reținut un aspect : între producția ra
portată de conducerea fabricii de za
hăr din Buzău și stocurile reale s-a
creat, de-a lungul mai multor ani.
diferența incredibilă de... 8 584 de
tone produs finit. Cu alte cuvinte,
întreprinderea buzoiană a ieșit la
„raportul" economiei naționale cu o
producție umflată cu 72 milioane de
lei. adică a „fabricat" peste opt mi
lioane și jumătate de kilograme de
zahăr... doar pe hirtie. doar din con
dei, Asta in cel mai „bun" caz. In
cel mai rău. trebuie avută in vedere
si ipoteza că muntele de zahăr lipsă,
ori o parte din el. să fi existat în
realitate, dar să se fi „dizolvat" în
buzunarele unor pofte de căpătuială.
Faptul că, sfidind orice conside
rente de corectitudine, etică și disci
plină economică, de răspundere față

necinstea va fi descoperită. Este și
expresia unei mentalități absurde, aberante ; ce-și închipuiau făptașii,
pină unde si pină cind puteattadăinui
stratagema rapoartelor fictive, balo
nul vorbelor goale, cit de departe pu
teau „naviga" bășicile de săpun ale
datelor fără acoperire ?
...Gogoașa a început să se dezum
fle la începutul verii anului trecut.
Prin luna mai, contabilitatea între
prinderii era asaltată de directorul
(fostul director) Ungureanu Dumitru,
cu ordinul de a i se recalcula și ra
porta „livrările pe roti". Toată ziua
se întocmeau și se refăceau socoteli.

Pe urmele unei scrisori adresate

conducerii partidului
de societate, în pofida seriozității, spi
ritului de răspundere, pe care le im
plică munca de conducere, de plani
ficare și statistică, elemente abuzivcarieriste au introdus și întreținut un
haos al evidențelor este de o gra
vitate greu de redat in cuvinte. De
zinvoltura în a promova nesinceritatea, spetind că nu cade sub inci
dența străvechiului proverb cu ulcio
rul, constituie expresia unei adevă
rate orbiri, a neînțelegerii că, pricit
ar fi de abil ticluite, actele fictive
n-au nici o șansă de viață lungă, că
în mod inevitabil și categoric

Pe terenurile C.A.P. Furculeșli, județul Teleorman, mecanizatorii lucrează intens la prășitul florii-soarelui
Foto : S. Cristian
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Colectivele de oameni al muncii
din unitățile economice ale orașului
Luduș, județul Mureș, au îndeplinit
prevederile actualului plan cincinal
la producția industrială. Realizările
dobîndite dau posibilitatea ca, la ni
velul orașului, să se obțină o produc
ție suplimentară în valoare de 550
milioane lei, concretizată în : 25 935
tone zahăr, 400 tone fibră cînepă,
3 423 tone unt, 1 784 tone lapte praf,
1 735 tone confecții metalice. 1 625
tone articole tehnice din cauciuc,
produse prelucrate din mase plas
tice etc.
în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceausescu de
Comitetul orășenesc Luduș al P.C.R.,
se spune între altele : Toate acesteasint, stimate tovarășe secretar gene
ral, răspunsul prin fapte și adeziu
nea deplină a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii din orașul nostru
la grija statornică pe care o mani
festați pentru dezvoltarea economieosocială a localității noastre, ca si a
tuturor localităților patriei, pentru
înflorirea vieții materiale și spiri
tuale a întregului popor.

să fie mobilizate toate forțele pentru intensificarea
prășitului. Concret, în ce direcție trebuie să acționeze
în aceste zile comitetele județene de partid, organele
agricole județene, consiliile agroindustriale și conduce
rile unităților pentru grăbirea lucrărilor de întreținere?
• Specialiștii din unități să urmărească permanent
solele expuse imburuienării, să organizeze cu priori
tate efectuarea pravilelor mecanice ți manuale, com
baterea dăunătorilor.
• in vederea folosirii cu randament sporit a mijloa
celor mecanice, munca mecanizatorilor să fie organi
zată in formații specializate, care să lucreze in schim
buri prelungite.
• Pentru fiecare formație de mecanizatori și coope
ratori să se stabilească viteze zilnice la prășit și să
fie urmărită riguros realizarea lor, iar după 8-10 zile
să se revină cu prașilele pe aceleași suprafețe.
• Cadrele de conducere și specialiștii din unități
să se afle tot timpul in mijlocul formațiilor de meca
nizatori și cooperatori, asigurind executarea neintirziată
și de bună calitate a lucrărilor.

Pe întreg cuprinsul țării-------------------------------

1980
Trimestrul I
83,3

depinde îndeplinirea sarcinilor de
plan. Aplicarea acordului global in
fluențează pozitiv și activitatea ca
drelor de conducere. Pină acum cîtiva
ani, mai aveam șefi de formații care
nu cunoșteau prea bine posibilitățile
reale ale formațiilor pe care le con
duceau. Prin aplicarea acordului glo
bal, asemenea situații au fost elimi
nate".
Extinderea muncii în acord glolxtl
a contribuit, totodată, la întărirea or
dinii si. diseioiinei jp «rniuică.. u...răspunderii și exigentei pentru realiza
rea sarcinilor de producție. „Nici nu
ar putea fi altfel din moment ce
muncim împreună, iar retribuirea se
face în funcție de producția pe care
o realizăm, ne spune maistrul Marin
Gheorghe. Aici, în atelierul de variatoare, lucrează două brigăzi comple
xe ; una o conduc eu si este formată
din 48 de oameni. Piesele pe care le

Unitățile
economice
>
din orașul Luduș
au îndeplinit cincinalul

Ploile din ultimele zile au cuprins majoritatea zo
nelor tării. Mai puțin obișnuit pentru această peri
oadă este faptul că precipitațiile au fost însoțite de
o scădere accentuată a temperaturii aerului. în aceste
condiții, ritmul dezvoltării culturilor prăsitoare este
mai lent ; in schimb, sînt favorizate creșterea rapidă
a buruienilor și apariția dăunătorilor. Iată de ce, în
această etapă, pentru lucrătorii ogoarelor nu există
sarcină mai importantă decît aceea a executării rapide
și de calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor
prăsitoare. Indiferent cum va evolua timpul, prașilele
mecanice și manuale la sfecla de zahăr, floarea-soarelui, legume, cartofi și porumb, ca și combaterea dău
nătorilor trebuie efectuate fără întirziere, toate aceste
lucrări fiind vitale pentru realizarea recoltelor din
acest an.
Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii la
15 mai, rezulta : la sfecla de zahăr prima prașilă me
canică se efectuase pe 14 la sută din suprafețele cul
tivate. iar cea manuală — pe 26 la sută ; la floareasoarelui — pe 10 la sută și, respectiv, pe 5 la sută ;
la porumb, prașilele sînt abia la început. Deci. în
toate județele sint întirziate lucrările de întreținere.
Ceea ce constituie un motiv in plus ca, pretutindeni,

mesele de lucru se acoperiseră cu
teancuri de bibliorafte. calculatoarele
nu mai erau scoase din priză, conta
bilii făceau bătături la degete, dar
nici un rezultat nu-1 liniștea pe con
ducătorul unității. Aceste repeta pînă
la iritare : „Vreau livrările ne roti,
dati-mi numai livrările pe roti".
De ce ? în evidente figura stocul
de peste opt mii de tone. Bazindu-se
pe el, centrala dispusese ca stocul să
fie expediat intr-un anumit județ.
Magazinele din acel județ, cereau za
hăr. Fabrica din Buzău oferea... amînări. A fost luată din scurt. Direc

torul a mințit că zahărul există, dar
s-a „tasat" pe fundul silozului pînă
la împietrire. I s-a spus să foloseas
că perforatoarele. A mihtit a doua
oară, infprmind (dezinformînd I) că
nu poate provoca trepidații din cau
za unor pretinse avarii de la cutre
murul din ’77. S-a cercetat la fata
locului. S-a constatat că planseul si
lozurilor era curat, măturat, ras. Sto
cul raportat nu existe. Așa s-a de
clanșat degringolada castelului din
cifre goale, construit pe nisipul min
ciunilor.
Fapta aproape că nu are nevoie de
comentarii. Ce să se demonstreze ?!
Minciuna, ca de altfel orice subter
fugiu, nu are ce căuta în atmosfera
noastră morală, socială, economică. în
orice strat al societății socialiste. Cu
atit mai mult este de repudiat fal
sul in evidente, in situațiile pe
care se bazează mecanismul social.
Pe ansamblul balanței economice și
financiare, orice raportare fictivă ar
însemna, indirect, furt — atunci cind
nu s-ar acoperi chiar un asemenea
act ; un furt din produsul social,
din avuția societății, la care furni
zorii de date fictive declară că au
adus valori concrete, dar nu aduc decit vorbe și cifre goale. Ce s-ar întimpla dacă și alte întreprinderi ar
fi procedat aidoma celei din Buzău ?
Prin datele evidentei economice se
oferă societății o anumită oertitudi-

Serglu ANDON
(Continuare în pag. a V-a)

De la data declanșării acțiunii și
pină în prezent valoarea lucrărilor
realizate prin muncă patriotică se
ridică la peste 230 milioane let
„Primăvara 1980“ este în plină în
florire. (Mircea Dorgoșan).

Un obiectiv permanent:
colectarea materialelor refoiosibile din gospodăriile
cetățenilor
Spiritul gospodăresc al celor 41 de
organizații ale democrației si unității
socialiste din cartierele municipiului
Pitești iși găsește un larg teren de
afirmare în acțiunea de colectare a
materialelor refolosibile aflate în
gospodăriile populației. „în cartiere
ca „Banatului" și „Craiovei" — arăta
tovarășul Constantin Bănuță, preșe
dintele consiliului municipal al or
ganizațiilor democrației și unității
socialiste — membrii acestor organi
zații au stat de vorbă cu cetățenii,
stabilind, de comun acord, cantități
le posibile de recuperat de la fieca
re familie. Cifrele orientative pentru
hirtie sînt de 10 pină la 15 kg pe
fiecare apartament. Au fost fixate si
locuri de depozitare accesibile.
Pe baza sugestiilor făcute în ca

drul „Tribunei democrației" s-au sta
bilit și datele — asupra cărora ce
tățenii au fost informați — cind mij
loacele de transport ale unităților de
colectare se află in circuit prin mu
nicipiu, pentru ridicarea materialelor
recuperabile de la populație".
în cartiere mari ca „Trivale",
„Gftvana II" și „Calea București"
sint deschise (intre orele 9—12 și
15—19) rulote pentru colectarea
hirtiei, iar pe alte străzi, puncte
de colectare pentru hii-tie. mate
riale .textile, anvelope. Primăria
municipală a organizat confecționa
rea unor cutii metalice ce se im
plantează la fiecare bloc, în care
cetățenii depun materiale recupera
bile. De la începutul anului s-au
strins, între altele, de la populația
municipiului, 150 000 kg obiecte de
fier și 20 000 kg hirtie. (Gheorghe
Cirstea).

Fiecare palmă de pămint
din curțile țărănești —
cultivată cu legume !
15 mai 1980. La Izbiceni. județul
Olt, are loc un schimb de experiență
cu toti primarii și președinții consi
liilor unice agroindustriale din județ.
De ce aici? Pentru că la Izbiceni

există o bună experiență in folosi
rea curților si grădinilor, iar din
gospodăriile populației se livrează
anual la fondul
*
de stat mii de tone
de legume. Și ceea oe este bun la
Izbioeni merită extins in toate loca
litățile județului.
Președintele comitetului comunal
al organizațiilor democrației si uni
tății socialiste. Roza Zarcu, ne spu
nea că din cele 1 200 de familii, pes
te 850 au solarii în curți, unde cul
tivă tomate, varză sau ardei. Aces
te suprafețe Însumează peste 55 de
hectare.
Dar legume nu se cultivă numai in
solarii. Orice porțiune de teren este
ocupată cu ceva : cu legume si zarza
vaturi. cu cartofi sau plante furaje
re. Participanții la schimbul de ex
periență au putut aprecia „pe viu" la
Niculin Purcea, Ion Caracudă sau
Ștefan Voinea ce inseamnă o curte
bine gospodărită, ce inseamnă a
face cultură de cuib, si nu de
hectar. Pentru că la un cuib
de tomate se obțin 5—8 kilo
grame de roșii, iar după tomate
sau varză timpurie se cultivă varză
de toamnă, ardei gogosar sau sfeclă
(Continuare in pag. a IV-a)

„Aici, in România tandră și ospitalieră"
Nu irtcape îndoială: a
fost și este adevărat —r și
cit de adevărat este 1 —
că nu este liber un popor
care asuprește alte po
poare. Mă gindesc însă
că astăzi. în anul 1980,
această axiomă poate și
trebuie nuanțată în felul
următor : nu este îndea
juns de liber un popor
care nu ajută să iasă la
limanul libertății alte po
poare. Ce înseamnă, în
fond, libertatea ta cind ea
nu se realizează conștient
și de necesitatea libertă
ții celorlalți, la care isto
ria, cu implacabilele ei
legi, iți cere să contribui
pe baza celor mai adinei
convingeri ?
în țara noastră această
Idee politică — pe care
mă grăbesc s-o numesc
majoră, specifică timpu
lui nostru — are întreaga
încărcătură autentică a
faptului de viață cotidia
nă. Dintre multele ima
gini care ilustrează aceas
tă realitate mă opresc la
una și anume la cea a
amfiteatrelor noastre Uni
versitare. Privirea distin
ge cu ușurință în cuprin
sul masei de studenți
chipurile tinerilor, de pe
alte meridiane, veniti să
studieze în România. Cu
2—3 ani în urmă, aflîndu-mă cu o echipă de
filmare la Universitatea
„Babeș-Bolyai" din ClujNapoca și filmînd in citeva amfiteatre am avut re
velația acestei noi dimen
siuni firești a realităților
noastre. Ea ar fi putut,
desigur, să se producă
mai devreme, dar revela
ția iși alege momentele
ei pentru a se impune
conștiinței, momente că
rora trebuie să le rămînem recunoscători. Revăd
acele amfiteatre în me
morie și nu pot spune că
imaginea lor de ansam
blu s-a voalat de tre
cerea timpului. Dimpotri
vă, timpul le-a conferit
pregnantă, o plasticitate
mai mare. Și, fapt sem
nificativ, le-a dăruit cu
întreaga lor gamă de

semnificații,
meditației.
Insolitul, sau numai ceea
ce părea la un moment
dat insolit, s-a transfor
mat in firesc. într-un fi
resc de esență revoluțio
nară pentru că a fost im
pus de revoluție. Revolu
ția din România a deschis
tinerilor străini care frec
ventează învătămîntul nosstru. drumul spre Româ

tematică, informatică, ști
ințe economice.
Țara
noastră demonstrează în
felul ei propriu, original,
și prin această. prezentă
masivă a studenților stră
ini, marea majoritate be
neficiind de burse ale sta
tului român, că ideile de
solidaritate, de colabora
re si ajutor nu pot și nu
trebuie să fie doar simple

însemnări din amfiteatrele științei
-------------- de Florin COSTINESCU--------------

Institutul politehnic din București. Studenți ai facultății
de mecanică agricolă
Foto : E. Dichiseanu

nia. Revoluția, cu tot ce
reprezintă ea — în viziu
nea partidului nostru. —
in planul. relațiilor dintre
state, dintre oameni. As
tăzi, aproape 20 000 de
studenți străini se pregă
tesc in instituțiile de învățămînt superior din
București și alte centre
universitare ale tării. Cir
ca 1 000 de tineri din alte
tari urmează diferite for
me de învățămint post-universitar în România
pentru obținerea titlului
de doctor sau pentru spe
cializare în diferite do
menii : industria petrolu
lui si gazelor, geologie,
industria metalurgică și
construcția de mașini, agronomie, medicină, ma

abstracțiuni.
Afirmînd
aceste lucruri. România
este prima care le de
monstrează. pentru că ea
știe că forța de influen
țare în lume nu este
reprezentată doar de afirmația in sine a unor
idei, ci de demonstrația
proprîu-zisă, de acredita
rea lor prin fapte. Și ea
face acest lucru cu un to
tal si sincer devotament
pentru soarta lumii. Nici
„soarta lumii" nu înseam
nă vreo abstracțiune, cum
s-ar putea crede. în am
fiteatrele românești se
poate descifra, intre atitea alte semnificații, și
modul în care înțelegem
noi. ca popor, să privim
soarta lumii. Implicit, ajutînd formarea de spe

cialiști pentru alte țări
ale liunii, România con
tribuie la o mai bună . și
mai dreaptă soartă a po
poarelor de unde aceștia
provin : din circa 13(1 sta
te, majoritatea țări in
curs de dezvoltare din
Asia, Africa si America
Latină. Studenții din alte
țări ale lumii au intrat in
România nu numai pe
porțile științei. Primele
pe care au intrat au fost
porțile prieteniei, ale în
țelegerii, ale colaborării
multilaterale.
Revăd în memorie cali
grafiind acest cuvint. por
țile Maramureșului, adică
ale soarelui, ale omeniei
noastre dintotdeauna. în
dărătul lor este casa
noastră, casa care pri
mește cu drag oaspeți,
casa numită România. în
ea oaspeții găsesc și apă
și piine și căldură sufle
tească și lumină pentru
cuget și încredere în vii
tor. în viitorul lor și al
omenirii. Un astfel de
oaspete este și studentul
Ungenda Nsele din Zair,
care într-o poezie se ex
primă. în numele tuturor
studenților africani, ast
fel : „Aici. în România
tandră și ospitalieră /
Sintem mîndri și fericiți
de a învăța / Sintem
bucuroși / de a asista la
un mare, clocotitor avînt
/ al muncii îndîrjite /
de-al cărei rod / se bucu
ră în pace acest popor de
muncitori suverani, hotăriți și dîrzi". în interiorul
acestui cîntec se naște fi
resc sentimentul solidari
tății : „Trăiască Româ
nia scumpă — tară activă
și prietenă / Trăiască Africa. matca, sîngele nos
tru originar".
A le da tinerilor po
poarelor prietene toate
acestea, adică apă si pli
ne. căldură sufletească și
lumină pentru cuget. în
credere în viitorul lor si
al omenirii înseamnă,
cred, libertate. A primi
toate acestea cu sufletul
deschis înseamnă, la fel.
libertate.
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■
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„Printre tineri, formîndu-i pe tineri, te simți și tu mereu tinâr” - lată
crezul ilustrat prin fapte al maistrului Nicolae Preda de la întreprinderea
de mașini electrice București, pe care îl vedem în imagine, înconjurat

de cîțiva „elevi
*
ai săi : Elena Bucureșteanu, Nicolae Tănase, Nicolae
Dolea, Rodica Drăghița, Viorel Bejenaru
Foto : E. Dichlseanu

„Vechimea în muncă se măsoară
nu numai cu numărul anilor,
ci și cu al tinerilor pe care i-ai educat"
SEMNIFICAȚIILE UNUI DAR CU
VALOARE DE SIMBOL. Discuția
despre educație a început — aparent
insolit — de la un... dar. Iată cum.
Atunci tind tovarășul Vasile Zaharia, secretar adjunct al comitetului
de partid de la centenara întreprin
dere mecanică de material rulant
din Pașcani, ne-a Informat despre
faptul că, peste cîteva zile, unul din
tre cunoscuții veterani ai uzinei, tîmplarul Gheorghe T. Coman, va fi săr
bătorit de colectiv cu prilejul ieșirii
la pensie, a mai adăugat, cu un ușor
suris, următorul fapt :
— Tovarășul Coman ne-a luat-o
Înainte. Noi tocmai ne gîndeam ce
dar să-1 ofertai cu ocazia acestei fes
tivități, cînd am aflat că. la rindul
său, dînsul pregătește un dar cu to
tul deosebit nu numai pentru noi,
cei de la I.M.M.R., ci pentru întreg.ul
oraș, îndeosebi pentru tineri. Haideți
să vi-1 arătăm I
Ne-am deplasat Intr-un colt mai
Îndepărtat (si mai ferit de ochii cu
rioșilor, ce vreți, surpriza trebuie să
rămînă surpriză !) al vastelor ate
liere și în fata privirilor noastre —
trebuie să mărturisim, niteluș sur
prinse — s-a ivit un om cărunt, dar
încă vînjos, care muncea, la orele
acelea de după-amiază, împreună cu
citiva tineri sîrguincioși, spre a da
ultimul lustru la o... caleașca. O ca
leașca elegantă si grațioasă. împodo
bită și ornamentată cu tot dichisul,
un rădvan de toată frumusețea, des
prins parcă din naivele si atit de
sublimele basme ale copilăriei, cu
Feti Frumoși și Ilene Cosinzene.
— Da, pentru ei, pentru Feti Fru
moșii și Cosinzenele noastre am lu
crat această caleașca — ne-a spus,
lăsînd o clipă treburile, tovarășul Co
man. Am adunat luni de-a rindul
resturi de materiale nefolosibile de
prin toate cotloanele uzinei si i-am
rugat pe tinerii aceștia să mă ajute
ca, în orele noastre libere, să reali
zăm un lucru de pomină. Peste citva
timp o să dăruiesc caleașca primăriei
Pașcanilor s-o pună la dispoziția pe
rechilor de tineri căsătoriți, in zilele
cînd își unesc destinele. Multi, foarte
multi or să fie chiar din uzina noas
tră. Sigur, ne-am obișnuit cu caiiputere, dar vă puteti oare închipui
ce amintire de neuitat va fi pentru
ei, de-a lungul anilor, plimbarea din
ziua nunții cu acest rădvan tras de
telegari sirepi 7 1
Firește, ne-am pus întrebarea : cum
«-a născut în mintea lui Gheorghe
T. Coman gindul unui asemenea dar,
original și emoționant. în prag de
pensionare 7 Răspunsul nu ni l-a dat
•1, d unul dintre oamenii care-1 cu

Cît de departe sare aș
chia de copac ? Cunoscuta
zicală afirmă că nu prea
departe. Alexandru Lucian,
domiciliat în București,
șoseaua Pantelimon nr. 8,
susține exact contrariul.
Pe ce temei ? Vom vedea
curînd. Nu însă înainte de
a transcrie aici opinia sa
despre „copacul părintesc"
— mama și tata (n. r.) —
care au „sănătatea șubredă,
obligați astfel la o viată
modestă, lipsită de abuzuri,
fiind- pe deasupra și oa
meni economi". Precizăm :
spusele sint exprimate ne
gru pe alb. sub semnătură.
Intr-un dosar al Judecăto
riei sectorului 3 din Capi
tală.
Cel puțin două afirmații,
din cele de mai sus. se cu
vin reținute. Tocmai pen
tru faptul că liantul care
le leagă este o logică de
otel. Deci : fiind cu „sănă
tatea șubredă", cei ta cau
ză se limitează la o viață
modestă. Logic, nu 7 Ur
marea firească, ce decurge,
de asemenea, logic, de
aici 7 Spiritul de chibzuia
lă. Boala vămuiește capaci
tatea de muncă a omului
— e clar și pentru un sugar
lucrul acesta — sL ta con
secință. realiztnd venituri
după muncă, trebuie să te
întinzi cît ti-e plapuma,
nu 7 Cu alte cuvinte It1 or
ganizezi traiul în raport cu
ciștigul.
Acestea fiind zise, să
revenim la „așchie". Adică,
la Alexandru Lucian, pen
tru a vedea cum i-a reușit
performanta
saltului la
mari distante de arborele
părintesc. Să le luăm pe

nosc bine, primarul orașului, tovară
șul Mihai Bodoașcă :
— Există la tovarășul Coman, ca
și la multi alți veterani comuniști din
această puternică citadelă a clasei
muncitoare din Moldova, care este
I.M.M.R., un atît de viguros înrădăci
nat simt al datoriei față de tinerele
generații, tacit acesta trece dincolo
de formele obișnuite, cotidiene ale
împărtășirii meseriei, ale „muncii
educative de la om la om". ajungînd
nu o dată, precum ta cazul de fată,
la manifestări grijulii de părinți iu-

impresia că superba caleașcă simbo
lică aleargă prin oraș într-o ștafetă
neîntreruptă, ducînd cu ea pe •arii tot
mai largi — pînă la fericitii nuntași
pe care ii va transporta miine — me
sajul de azi și de totdeauna al stră
daniei inventive, neostenite, a colec
tivului patern.
La „traductoare" (cum i se spune
aici, lapidar, întreprinderii amintite
mai sus) am întilnit o întreagă for
mație de lucru — echipa de autoutL
lări a lui Dumitru Bejan, adevărați
„bijutieri ai giganților“. cum i-a

Însemnări
despre formarea
noilor promoții
muncitorești
la Pașcani
bitori și responsabili. întrebat! in
uzină oameni care, la rindul lor, au
ajuns „ași ai meseriei" si „profe
sori" cu zeci de discipoli, ca maiștrii
Constantin Butnaru, loan Lipovan,
Dumitru Casandra. si or să vă spună
cit au învățat de la muncitorul, co
munistul, omul Gheorghe Coman
spre a deveni el înșiși muncitori,
comuniști, oameni de nădejde. Si ce
e mai important e că aria de ira
diere a exemplului și acțiunii lor
educative depășește în prezent hota
rele întreprinderii lor, răspîndindu-se
rodnic în întregul Pașcani...
O ȘTAFETA STRĂBATE ÎNTRE
GUL ORAȘ... Pășind, în zilele urmă
toare, prin noile întreprinderi ale fru
moasei urbe de pe valea Șiretului —
cele mai multe dintre ele ridicate în
ultimul deceniu — ne-am amintit atît
de caleașca tovarășului Coman. cît și de
cuvintele rostite de primar. Si aceas
ta din simplul motiv că pretutindeni
am întilnit oameni crescuți si căliți
la această autentică forjă de compe
tente și caractere muncitorești, care
este. întreprinderea mecanică de ma
terial rulant. Și nu numai muncitori
sau maiștri, ci si ingineri, economiști,
ba chiar și... directori (bunăoară, in
ginerul Leonard Rusu, de la între
prinderea de tricotaje și perdele, sau
inginerul Neculai Agavriloaie. de la
întreprinderea de traductoare si re
gulatoare directe). Aveam uneori

rînd. In privința traiului
modest, de pildă, sus-numitul. în răstimpul titorva
ani, a schimbat nu mai
puțin de trei mașini. Unii
spun acum că omul cum
păra și vindea pentru că...
nu găsea mașina cu o cu
loare care să-i satisfacă
gusturile estetice. Alții re-

caracterizat directorul — venită „cu
arme și bagaje" de la I.M.M.R. L-am
întrebat pe tovarășul Bejan care e
„secretul" ștafetei educative trans
mise de acest generos colectiv.
— Răspundere, răspundere și. în al
treilea rînd. tot... răspundere — ne-a
spus. Știți, și părinții mei. și socrii
mei, și alți membri ai familiei noas
tre au lucrat și lucrează la ceea ce
noi numim, in virtutea tradiției.
Atelierele C.F.R. Pașcani. Aici a
existat dintotdeauna o puternică tra
diție a spiritului revoluționar, pe care
comuniștii, după Eliberare, au pre
luat-o cu cinste si ne-au transmis-o,
ca pe ceva firesc, și nouă, iar noi. la
rîndul. nostru, ne străduim s-o trans
mitem altora. în înșiruirea fără capăt
a generațiilor muncitorești ale Pașca
nilor. Cînd am venit la „traductoare".
trimis de organizația de partid de la
I.M.M.R., aici nici nu erau bine înăl
țate zidurile. Sus ploua, iar noi lu
cram jos. în apă, cu cizme, la adă
postul foliilor de polietilenă, să mon
tăm utilajele. N-am așteptat să ne
dea constructorul uzina „la cheie", ba
chiar, cum se zice, „i-am forțat
mina", dîndu-i ajutor chiar și Ia lu
crările de construcție: uite, priviți
glasvandul acela, echipa noastră l-a
montat. Ei bine, in asemenea împre
jurări și situații dificile s-au format
tinerii pe care i-am avut în echipă,
iar astăzi, dacă stat chemat să pun

gă la spațiul locativ un
hol, oficii, 5 camere, baie,
bucătărie etc : terenul îm
prejmuitor — destul de În
tins pentru construcția unui
bloc și tacă ceva pe deasu
pra...
— Totuși, e întrebat Alexandru Lucian în mo
mentul adevărului, cum de

umărul ta altă parte, pot încredința
fără grijă conducerea echipei unor
lăcătuși de înaltă clasă ca Vasile Ioniță, Constantin Baroi, Vasile Dulceanu. Căci un lucru e limpede ca
lumina zilei : greul îi călește și exi
gența ii întărește Pe oameni.
Un adevăr probat la tot pasul ta
acest perimetru de transmitere din
generație în generație a spiritului
muncitoresc, revoluționar, care e
Pașcaniul contemporan, poate fi de
finit astfel : educarea tinerilor de
către... tineri.
— Chiar dacă am fi voit să ne fo
losim de experiența unor muncitori
vîrstnici — ne spunea tovarășul Du
mitru Bejenaru, directorul fabricii de
in și cînepă „Integrata", a cărei bio
grafie numără nu mai mult de... pa
tru ani — tot n-am fi găsit, deoarece
specificul producției noastre nu era
cunoscut în Pașcani. Așa că a trebuit
să formăm filatori, țesători, finisori
din foști frinari la C.F.R. sau crescă
tori de animale. „Nucleul de bază" al
fabricii — citiva tineri trimiși la scoli
și cursuri de calificare — nu depă
șea, ca vîrstă medie, 25 de ani. Dar
iată că astăzi sintem 1 700 și ne în
deplinim planul lună de lună. Cum 7
Uite cum : tovarășei Merișef, maistră
la confecții, căreia colegii îi zic, mai
în glumă, mai în serios, parafrazîndu-i numele, „mare șef", i s-a încre
dințat o formație de 110 muncitoare,
deoarece a devenit. între timp, mais
tră. Dar să vă spună ea. că le știe
mai bine...
Surprinsă. Frăsina Merișef a ră
mas pe gînduri. Apoi, chipul acestei
tinere de nici 30 de ani s-a luminat
de un surîs cald și generos :
— Trebuie să-i înțelegi pe oameni
ca să-i poți face părtași cu gindul și
cu inima la treburile fabricii, la bunul
ei mers. Așa m-am apropiat eu de
fetele mele (si cînd spune tovarășa
Merișef „fetele mele" parcă ar fi o
bunică cu experiență, nu o tînără
abia pornită pe drumul mare al vie
ții). Și, iată, acum, pe Viorica Strut,
care n-are în Jirmă nici patru ani de
meserie, as lăsa-o și, miine șefă de
formație în locul meu. Și ca ea mai
stat vreo zece...
Reflectind iar cîteva clipe. Frăsina
Merișef a spus intr-un tîrziu o frază
cu care simțim nevoia să Încheiem
aceste însemnări :
— Nu numai anii măsoară vechi
mea in muncă a omului, ci si numă
rul tinerilor pe care a reușit să-i facă
muncitori și oameni cu care colecti
vul să se mîndrească...

— Aveți dreptate. Am
scăpat din vedere celălalt
dormitor primit de la
mama mea...
Nu-i uitată nici nunta —
nelipsita nuntă din recuzi
ta ilicitului ! — acesta aducînd în sprijinul afirmații
lor sale martori, care jură
cu mîna pe inimă că au

Victor BÎRLĂDEANU
Manole CORCACI

stanța de judecată se arată
insensibilă la „metodele"
practice de îmbogățire ale
ilicitului. Martori citați de
instanță pun fără reticentă
punctul pe i :
C. Drăgănescu i „L-am
văzut pe Alexandru Lucian
cu o „Dacia 1 300“ albă,
apoi cu alta de culoare

Trîndăvea, dar... prospera
• O... metaforă compusă din subsol, parter, mansardă și teren împrejmuitor cît pentru
un bloc • Ambiția „așchiei" de a sări cît mai departe de „copacul părintesc" • Mun
cea ocazional, dar „economisea" permanent! • Epilog normal la povestea cusută
cu ață albă a unui ilicit
zumă mal mult sau mal
puțin mucalit : cind unuia
îi dă mina, își bagă și un
munte ta casă.
Ce-i drept. Alexandru
Lucian nu a ajuns pînă
acolo, să-și bage un munte
în casă. El a optat pentru
ceva mult mai practic : și-a
cumpărat un munte de
casă. Operăm, cumva, cu
metafore 7 Să vedem dacă
următoarele stat... metafo
re : subsolul respectivei
proprietăți, dobindite ta
urmă cu citiva ani. se
compune din 2 încăperi,
pivniță, garaj si centrală
termică ; parterul are două
vestibuluri, hol, două oficii,
5 camere, baie, bucătărie
etc. ; mansarda mai adau-

atl agonisit toate acestea 7
— Să vă spun cum am
căpătat lustra...
Si începe o poveste, nici
măcar palpitantă, despre
felul in care a primit ca
dou obiectul cu pricina.
— Dar nu despre... lustră
era vorba !
— Să arăt atunci ce eco
nomie am făcut la televi
zor. L-am cumpărat de
ocazie și m-a costat mai
nimic. Pot dovedi.
— Treceți, vă rugăm, la
obiect.
— Bine... sigur. Să mă
refer la dormitorul donat
de soacră 7
— Nu. nu este cazul.
Răspundeți mai bine la în
trebare.

dat cadou 3 000 de lei. că
au văzut cu ochii lor cum
s-au închiriat rochia de
mireasă și costumul de ginerică — deci economie la
singe ! — că au numărat ei
cele 50 de păsări și au mă
surat ei cei 100 litri de vin
dați de mama mirelui în
momentul unic de bucurie
și început de drum. Con
cluzia firească 7 După cum
lesne se deduce, nunta a
costat mai nimic, dar a
adus un beneficiu notabil.
Toate bune și la locul
lor, dar...
Dar nu despre închiriatul
costumului de ginerică și
nici despre galinaceele în
cauză aducătoare de... eco
nomii era vorba. Iar in-

vernil. Deșt nici el, nici
soția nu au servicl. duc un
trai pe picior mare".
Floarea Vișoiu : „Atît el,
cit și soția nu au servici.
Nu pot să-mi dau seama
de unde au bani pentru a
avea cu ce trăi și pentru
a cumpăra casă și pentru
a-si schimba mașinile cum
doresc 1“
— Pot dovedi că toate
bunurile mele. încearcă să
se disculpe Alexandru Lu
cian, sînt agonisite cinstit.
— Dovediți 1
— In primul rlnd am fă
cut mici economii lunare...
— Economii din ce 7 se
pune, tot logic, întrebarea.
Economiile se fac din veni

Cutiile erau așezate in lăzi și
aveau in ele fel de fel de vie
tăți de apă, crabi, și scoici, și
broaște comestibile încărcate în
vaporul acesta care mergea de
trei zile.
Printre conserve se afla si el.
Acelor vietăți le înghețaseră
trupurile, și capetele, și memoria.
Sint sigur că avuseseră memorie
așa cum oglinzile au. uneori,
sentimente de sinceritate. Acum
memoria zăcea in ochii rotunzi
și albi. In tot drumul ăsta de
trei, de patru, de cinci si de șase
zile, de o săptămină și de două
săptămîni el s-a chircit in ladă.
Intre frunte și ceafă simțea o
tablă rece Si pieptul i se subția
te. El se gindea că acolo o să
facă o baie caldă și o să stea
mult in cadă si apoi o să-și pună
cămașa cu guler tare, și papio
nul și o să arate ce știe el, și o
să i se dea...
Dar cînd ajunse acolo șl ie
descărcări lăzile, nimeni nu ob
servă că el nu-i cutie și-l nu
mărări la fel ca și Pe celelalte,
și-l aruncară în trenul lung de
marfă care aștepta în port la fel
ca și pe celelalte.

Fabula
macului alb
Toți ceilalți maci creșteau
în cimp,
dar acolo veneau vitele.
Și alerga vintul și șuiera furtuna.
De teamă,
el s-a înconjurat de mărăcini
și frunzele sale erau neatinse,
crude și neatinse,
iar petalele — mai albe
decît albul însuși.
Mărăcinii îi erau ziduri de ce
tate ; nici o vietate nu îndrăznea
să se apropie de ghimpii lor și
macul alb rîdea de macii roșii
din cimp :
— O să vă scuturați!
Curînd însă nu-i mai putu
vedea.
Și cînd mărăcinii, în semn de
ocrotire, se aplecară-n boltă,
nu mai văzu nici cimpia
și nici cerul.

Vasile BARAN

••••••••••••••

Fără cuvinte
Desen de Nic. NICOLAESCU

„Colaborare*

turi, veniturile se obțin
prin muncă. Ori soția dv.
n-a lucrat nicăieri, dum
neavoastră doar... ocazio
nal. Adică. între 1975—
1978, deloc.
— Totuși, am făcut eco
nomii... Iar restul de bani
pentru cumpărarea casei (a
unei vile cu peste 10 ca
mere — n.r.) mi i-au dat...
părinții.
Părinții cu „sănătatea șu
bredă" I Adeptii unui trai
„modest, lipsit de abuzuri",
iar pe deasupra „oameni
foarte, foarte economi" de
vreme ce donează o im
portantă sumă de bani
fiului care nu muncește, dar
cîștigă cît să-și întrețină
familia — o soție si patru
copii. Ba mai face si el
economii din ce... nu cîști
gă. incit să-și „poată schim
ba mașinile cum dorește"
(și cind dorește) si să-și
mai cumpere și o casă în
care pot locui cel puțin trei
familii...
Basmul de adormit copiii
despre omul care trândă
vea. dar prospera din eco
nomii imaginare are. pre
cum bănuiți. un sfirșit de
loc fantezist, ta schimb ri
guros încadrat în prevede
rile limpezi ale
legilor
noastre, ale normelor eticii
și echității socialiste : vila
cu pricina a trecut în patri
moniul statului, iar Ale
xandru Lucian a fost obli
gat să restituie și alte va
lori pe care le-a‘ dobîndit
ta mod ilicit.
Sfîrșit normal, de po
veste mincinoasă.

Iile TANĂSACHE

Sentimentul plinătății
Era a doua zi de
ploaie, oamenii satu
lui se retrăseseră pe
la vetrele lor, mîhniți
că fuseseră astfel de
turnați de la treburile
urgente ale acestei
primăveri tirzii.
— Ce face un agro
nom cind vremea nu-l
lasă să iasă pe cimp ?
— Face ce fac eu acum : își mai pune
hirtiile la punct, face
planuri pentru mai
tîrziu, pregătește si
tot pregătește zilele
următoare. „Si cind
toate astea se termi
nă ?“. „Atunci, poate
iese soarele și iese și
agronomul, cu oame
nii satului, la cimp".
„Si dacă soarele nu
iese ?“ „A, înțeleg. întrebati-mă mai direct
ce fac eu cînd am
timp mai mult. Citesc.
Mi-am strîns o biblio
tecă de peste două mii
de volume". „Agroteh
nică ?“ „In parte. Dar
omul nu poate trăi
numai și numai cu
meseria lui. Că nu e
un robot. Așa că citesc
și proză, și poezie, și
filozofie..." „Si cind se
termină și... cititul ?
Vă plimbați prim sat?"
„N-am. timp de plim
bări. Satul mai are ne
voie de mine și în alt
fel decît ca specialist
în agricultură. De exemplu, pentru viața
lui politică, culturală
și artistică. Sînt un
membru activ al bri
găzii artistice. Scriu

texte și le interpretez.
Apoi am întemeiat
aici un cenaclu literar.
Scriu si eu si citesc acolo versuri. Mai e
nevoie și de conferințe
științifice la căminul
cultural. Si mai sint
multe alte treburi".
Inginerul agronom
Stelian State, preșe
dintele C.A.P. Izvoare
le (județul Ilfov), se
află in comună de la
virsta de 25 de ani.
(Are acum 37). S-a
însurat aici cu o pro
fesoară de biologie
(localnică), și-a înte
meiat o gospodărie,
s-a integrat cu totul și
cu totul in viața co
munei, înțelegind s-o
slujească cu tot ce
poate, cu tot ce are.
Cu mari ambiții pro
fesionale pe care și
le realizează tenace (a
fost printre primii agronomi care au intro
dus pe scară largă erbicidarea), a creat o
fermă-pilot in care ur
mărește un riguros
program de cercetări,
unde a înregistrat citeva reușite notabile.
Iar pentru sine a reu
șit ca in tot acest timp
să nu se lase „înghi
țit" cu totul de rutină,
să nu-și abandoneze
condiția
intelectuală
(ceea, ce se întîmplă,
din păcate, cu unii agronomi). „Nu tînjiți
după viata orașului ?“.
„Nicidecum. Din clipa
cind m-am decis să
devin agronom am
știut că va trebui să

trăiesc la tară. Mal
tîrziu am văzut ci
pentru cel care doreș
te asta, satul poate
oferi aceleași condiții
de confort material și
aceleași posibilități de
pregătire și de viată
spirituală. Repet: pen
tru cine vrea, cu ade
vărat. Pentru cin»
muncește pentru asta.
Că nicăieri nu vine ni
mic de-a gata. în plus,
oamenii de aici, știind,
simțind că
trăiesc
pentru el. pentru bi
nele lor, mă înconjoa
ră cu atenția si dra
gostea lor. cu încrede
rea lor in toate. Ce-și
poate dori mai mult
un om ?“
E un destin spe
cial? Nicidecum. Mulți
alți asemenea oameni
mi-au vorbit in același
fel despre sensul con
cret. de viată, al termenului. pe care atit
de des îl folosim : sa
tisfacție. Am vorbit
aici despre inginerul
Stelian State numai
pentru a mai sublinia
o dată ideea — atit de
frecvent si adine con
firmată, și care nu
poate fi în nici un fel
deturnată — că refle
xul unei vieți închina
te colectivității nu
poate fi decit o depli
nă, o consistentă satis
facție. un real si bine
făcător sentiment al
plinătății.

Mihai
CARANFIE

Bucuria de după necaz
O zi obișnuită de lu
cru. Hala strungurilor
de la întreprinderea
„Timpuri noi“... Mais
trul principal Gheor
ghe Pena se apropie
vizibil preocupat de
ceva. Își șterge auto
mat miinile cu un șomoiog de cîlți.
— Un necaz ?
— Depinde ce în
țelegeți prin necaz. Un
tinăr care se califică
nu izbutește să-și re
gleze cum trebuie ma
șina, cu toate că i-am
arătat de atitea ori
cum să procedeze.
Pierde timp și asta
nu-mi place. E un ne
caz ? Este I îl iau de
mină, cum se zice, cu
răbdare îi arăt, îl dă
dăcesc. Știu că el se
teme să nu mă ener
vez și-i arăt că nu sint
nervos — cu toate că
sint — și-l simt, incet-incet. cum se lasă
prins in noile explica
ții. cum le soarbe, și
atunci mă liniștesc eu,
treptat, și explic mai
departe. 11 pun să re
pete singur și merge.
Necazul s-a transfor
mat la- mine in bucu
rie. Dar nu o arăt. Nu
trebuie să știe încă
bucuria mea. Voi tre
ce „din intimplare",
din nou, pe la el, și
așa se face că voi fi
acolo tocmai cind are
iarăși nevoie de un
sfat. S» i-l dau ! Și
merge mai departe.
Nu-i mare filozofie.
De 30 de ani fac lu
crul acesta cu plăcere.
In juru-mi sint tot oa
meni pe care i-am în
vățat meserie. Altu-i
necazul !
— Deci, tot este un
necaz ?
— Dacă vreți să-i
spuneți așa... Am con
stituit o comisie de
disciplină și nu-mi
place mie că-i spunem
așa.
— Păi, dacă se ocupă
eu disciplina...
— Problema
este
mai complicată. Nu e
vorba numai de disci
plină, cu toate că in
comisie pornim dezba
terea de la cazuri con

crete de întîrziere la
program, de nerespectare a dispozițiilor în
interiorul programului,
și așa mai departe.
— înțeleg că este
vorba de o tragere la
răspundere.
— în ultimă instan
ță ! Pentru că, in pri
mul rînd, comisia aceusta. formată numai
dirr maiștri care la ora
7.30 in fiecare zi iau
cunoștință de lucrurile
neplăcute, își propune
să discute cu fiecare
om care-i trece prin
față. Să discute mai
îndeaproape, să-i afle
necazurile și, dacă este
posibil, să-l ajute să
și le rezolve. Vedeți
că denumirea de co
misie de disciplină nu
e cea mai potrivită.
— Dar se dau sanc
țiuni ?
— Se dau !
— Atunci ?
— Atunci am, să vă
povestesc o intimplare
scurtă. La un moment
dat, sint trecut într-un
alt sector, unde disci
plina lăsa de dorit,
oamenii nu izbuteau
să-și facă planul, or
ganizarea muncii era
slabă. Cum s-ar zice,
să ajut la schimbarea
situației. Eram con
știent că un om, sin
gur, nu poate schimba
dintr-o dată o stare de
lucruri negativă, oricit ar fi el de energic.
Și m-am hotărit să-mi
caut „aliați" printre
cei buni, printre oame
nii cu greutate din
acel
sector. Trebuia
numai să-i aflu și să-i
conving să acționăm
împreună, uniți și de
ciși. Apoi să mă întorc
la locul meu de muncă
de mai înainte. In pri
ma zi intru in secto
rul cu pricina înaintea
tuturor, mai devreme,
și descopăr prin col
țuri mai multe sticle
goale cu diferite eti
chete de băuturi. Am
văzut negru în fața
ochilor. Mă apuc și le
string. Le înșir într-un
loc vizibil pentru toa
tă lumea, le aranjez

ca într-un bar, am gri
jă să cadă bine lumina
pe ele... Cînd au în
ceput să vină munci
torii la lucru, „expozi
ția" mea, a fost trecu
tă în revistă. Tăcere.
Mă așteptasem ca unii
dintre ei să vidă, să
mă ia peste picior. Nu,
nu au ris ! în aceeași
zi, pe rînd, cei buni, și
poate și din cei cer
tați cu disciplina, dar
care au înțeles rostul
„expoziției", au venit
la mine hotărîți să
terminăm cu rușinea
asta. Mai multe capete
la un loc am găsit pe
parcursul timpului so
luțiile cele mai potrivi
te pentru ca munca să
meargă strună. Curînd,
preocupările
noastre
s-au îndreptat spre
adevăratele probleme
ale sectorului — de
calitate a produselor,
de creștere a producti
vității muncii. Acum
este un sector fruntaș
și eu m-am întors la
arborii mei cotiți de
care mă ocup de o
viață. Sancțiunile, de
sigur, nu au putut fi
evitate cînd alte mă
suri nu aveau efect,
dar „expoziția" aceea
a dat impulsul prin
cipal spre îndreptare.
Așa și cu comisia de
disciplină.
Maiștrii
care o alcătuiesc nu
pornesc de la ideea de
sancțiune, cit de la Cu
noașterea și înțele
gerea omului. Majori
tatea „împricinaților"
ies de la intilnirea aceasta cel puțin cu un
gind și cu o hotărlre
nouă. Dar cum să-i
spunem acestei comisii
care se ocupă îndeo
sebi de om, de la egal
la egal, în așa fel in
cit atunci cind ne des
părțim știm că o nouă
reintilnire are mulți
sorți să se producă,
după o perioadă de
timp, mai lungă sau
mai scurtă, la panoul
evidențiaților ?
Chiar, ce denumire
ar trebuf să poarte o
astfel de comisie ?

Dionlsle ȘINCAN

Și cite femei zici c-au ieșit azi la cimp, bade Ioane ?
Desen de Adrian A.NDRONIC
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Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea
și valorificarea resurselor materiale refolosibile

Descoperiți, prindeți și stîrpiți
„ROZĂTORUL"!
La întreprinderea mecanică de
material rulant „16 Februarie" din
Cluj-Napoca s-a acumulat o bună
experiență în recondiționarea si refoloslrea subansambleior și pieselor
de schimb, la repararea locomotive
lor. Este motivul care ne-a determi
nat să mergem în această întreprin
dere pentru a desprinde ce este va
loros în experiența colectivului de
aici, pentru a evidenția rezultatele
obținute.
— In unitatea noastră — ne spu
ne inginerul Victor Fotescu, directo
rul întreprinderii — există de mai
mulți ani o preocupare susținută pen
tru asimilarea și recondiționarea pie
selor de schimb necesare în procesul
de reparare a locomotivelor diesel
hidraulice. în acest an asimilăm în
producție, pentru noi și pentru alte
unități beneficiare, piese de schimb
în valoare de aproape 90 de milioane
lei — volum aproape dublu față de
anul 1975 — și recondiționăm piese
de schimb si subansamble in valoare
de 74 milioane lei. față de 50 milioa
ne în anul trecut. Efectul economic
al acestei activități 7 Valoarea mate
rialelor în prețul de deviz al repa
rării unei locomotive a scăzut, în
medie, cu peste 130 000 lei. Anul
acesta va fi pentru noi un an în care
dorim să ne punem și mai bine în
valoare capacitatea tehnică și pro
fesională. Ne-am propus să recon
diționăm piese de si mai mare com
plexitate — arbori cotiți, chiulase si
altele.
Inginerul loan Ungureșan este spe
cialistul care a studiat cu pasiune și
a introdus cele mai avansate tehnolo
gii de recuperare a pieselor de
schimb.
Mergem prin Întreprindere cu pa
sionatul specialist. într-o hală, o lo
comotivă diesel hidraulică era în
curs de dezmembrare, piesă cu piesă.
— Intr-o astfel de locomotivă sînt

înglobate vreo 40 000 de piese și
subansamble — ne spune inginerul
Ungureșan. Cele mai multe sînt, cum
zicem noi, de însemnătate mică sau
medie, ce pot fi recondiționate și re
cuperate prin diverse tehnologii.
După ce sînt verificate bucată cu
bucată în secțiile de specialitate, cele
care pot fi recondiționate se aduc în

de importantă funcțională, cum sînt
cele de la agregatele vapor și com
presorii de dilatare, le recondiționăm
cu electrozi rezistenți la temperatu
ra, cu stabilitate perfectă pînă la
600 grade Celsius. Recondiționările
cu pulberi la cald se practică la re
facerea chiulaselor, a carterelor de
la motor, a camelor, arborilor cotiți

un piston motor LDA-28 costă 5 000
lei. iar recondiționarea lui numai
200—300 lei.
Experiența acumulată pînă acum a
permis colectivului de aici să-și or
ganizeze rațional activitatea de recondiționare a pieselor și subansam
bleior. Astfel, pentru acest an au
fost întocmite programe distincte de
recondiționare, pe procedee tehnolo
gice. care precizează și muncitorul
care le execută — de regulă, cel ce
stăpînește mai bine tehnologia res
pectivă. Aceasta pentru că. în ca
zul cînd soluția nu este aleasă ju
dicios sau este aplicată incorect, pie
sa respectivă nu va întruni calită
țile necesare refolosirii ei.
— încercările proprii în aplicarea
unor tehnologii nu au fost întotdeau
na însoțite de succes — continuă in
ginerul Ungureșan. De pildă, de
ani de zile am încercat să refacem
cuzineții motoarelor. Am aplicat

Fiecare reparație
cu 130000 lei mai puțin
Soluții tehnice ingenioase și eficiente de recondiționare a pieselor
și subansambleior la întreprinderea „16 Februarie" din Cluj-Napoca
atelierul nostru. Marea lor majorita
te le recondiționăm prin sudură cu
electrozi, cu pulberi la cald și la rece,
iar în curînd vom avea posibilitatea
să aplicăm și procedeul cu sîrmă în
flacără oxiacetilenicâ. Este procedeul
ce ne permite să rezolvăm multe
probleme cu care ne confruntăm.
— Nu credeți că pe alți specialiști
i-ar interesa să afle și ce piese re
condiționați 1
— Sînt convins. Bunăoară, cu două
tipuri de electrozi recondiționăm car
terele motoarelor 6-LDA-28. asigurîndu-le o rezistență normală, o compor
tare bună la șocuri si vibrații. Piesele

ș.a. Cele cu pulberi la rece se reali
zează prin proiectarea unui tip de
pulbere la suprafața alterată a pie
sei. Se pretează bine la piesele pur
tătoare de rulmenți, la cele supuse
la frecare metal pe metal pe organ
de etanșare.
— Și care este eficiența economică
a unor astfel de recondiționări 1
— Cred că multi directori de în
treprinderi vor rămîne surprinși aflind că prin acest ultim procedeu
costul recondiționării reprezintă doar
5—7 la sută din valoarea piesei noi,
luată de la magazie. Recondiționarea unui carter costă 1 500 lei. fată
de 55 000 lei, cît este valoarea lui ;

foarte multe soluții și tot n-am reu
șit. Atunci am rugat cadrele didactice
de la facultatea de chimie a Univer
sității clujene să ne ajute. Ele au
elaborat o metodă originală, cu aju
torul căreia se elimină stratul de ma
terial de antifricțiune vechi și uzat și
se aplică un nou strat care conferă
piesei calitățile inițiale. Acest pro
cedeu va asigura recondiționarea si
refoloslrea a 50—70 la sută din cu
zineții motoarelor intrate în repara
ție.
— Cîțl muncitori sînt angajați în
activitatea de recondiționare a pie
selor 7

— în mod permanent, patru oa
meni specializați în acoperiri metali
ce și care au avut ambiția și răbda
rea de a se angaja într-o astfel de
activitate migăloasă și de mare răs
pundere. Ei sînt : Barabaș Francisc,
Valerian Heriton, Nagy Ludovic și
Aurel Baciu, iar eu sînt tehnologul
lor.
Pe loc, cei patru muncitori ne-au
arătat cum se recondiționează un ax
tubular foarte uzat. în cîteva minu
te, ei l-au readus la cotele inițiale.
Costul recondiționării — 100 de lei
(materiale și manoperă), fată de
10 000 de lei cit este valoarea cu care
figura piesa nouă la magazie.
.— Ca specialist cu preocupări stă
ruitoare in acest domeniu, cum ve
deți extinderea acțiunii de recondiționare ?
— Activitatea de recondiționare și
reutilizare a pieselor și subansam
bleior este legiferată prin Decre
tul. Consiliului de Stat. Deci a deve
nit o obligație pentru toate între
prinderile, pentru toți conducătorii
de unități; pentru toți oamenii mun
cii, ceea ce este un lucru bun. Cred
că extinderea și diversificarea aces
tei activități este strîns legată ’de aplicarea de noi tehnologii, care tre
buie bine cunoscute și corect apli
cate. în ce ne privește, sîntem gata
să împărtășim experiența noastră și
altor unități care pot prelua teh
nologiile noastre de reconditionare și le pot utiliza potrivit
condițiilor și neoesitâtilor proprii.
După părerea mea, progresele în ac
țiunea de recondiționare sînt însă
nemijlocit legate și de înfrîngerea
anumitor mentalități învechite. Spun
asta pentru că, pe alocuri, cu
greu se trece la recondiționarea pie
selor refolosibile cită vreme se pot
obține ușor piese noi de la magazie.
A devenit deci necesară și „recondiționarea" mentalităților conserva
toare, sau. mai bine zis, înlăturarea
lor radicală, în sensul înțelegerii
clare a ideii că refolosirea pieselor
și subansambleior este o activitate
utilă și de mare importanță pentru
economia națională, pentru că pe
această cale se reduce mult consu
mul de materii prime, energie și
muncă, ceea ce este în interesul dez
voltării țării în etapa actuală.

AI. MUREȘAN

corespondentul

„Scînteii"

Strîngem, strîngem, dar să nu pierdem
din vedere cît irosim!
In qîteva ipostaze „Rozătorul” a fost semna
lat pe șantiere, în întreprinderi, în cartiere, prin
sectoare de cercetări și proiectări. Prezența lui,
deloc agreabilă, înseamnă de fiecare dată ri
sipă. Risipă de metal, de materiale plastice sau
textile, de hîrtie, de ambalaje, de sticlă ; în
seamnă pierderi. Și nu de puține ori, pierderi
irecuperabile. Dar prezența „Rozătorului” mai
trădează și o atitudine tolerantă din partea ca
drelor de răspundere, a colectivelor de oameni
ai muncii, a organizațiilor de partid din unită-

Iată-ne. așadar, astăzi pe urmele
„Rozătorului" într-una din unitățile
bucureștene mari consumatoare de
metal : întreprinderea de ventilatoa
re. Zeci și . zeci de mii de tone de
metal se utilizează aici în fiecare an
în procesul de producție ; tablă,
profile, țeavă din oțel, materiale ino
xidabile, aluminiu ; o serie de semi
fabricate realizate din metal, în prin
cipal motoare electrice, toate înglobînd munca altor colective de oameni
ai muncii, importante valori mate
riale. Ce relevă filmul investigațiilor
pe firul fluxului tehnologic 7
Intrăm în depozitul de materii pri
me. Să-l numim așa cum figurează
în evidența întreprinderii, deși hara
baburii care domnește aici ar trebui
să-i găsim alt calificativ. Vedem
aici, claie peste grămadă, table, pro
file. conteinere cu șpan. cu resturi
metalice și... ventilatoare. Da, chiar
ventilatoare, produsele finite ale în
treprinderii, care tronează peste ma
teriale. Cum arată materialele me
talice 7 Cele de dedesubt sînt într-o
stare avansată de degradare ; se vede
că nu s-a ajuns de multă vreme la
ele ; profilele nici nu pot fi identifi
cate, pentru că nu au etichete indi
catoare.
în atelierul de debitare se hotă-

Aici, unde se depozi
tează nu numai mate
riile prime, ci și multă
neglijentă

țile respective, care au obligația sâ aplice în
tocmai, punct cu punct, prevederile Decretului
Consiliului de Stat privind recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile.
Ne propunem ca, într-un șir de anchete, să
investigăm diferite sectoare de activitate din în
treprinderi pentru a combate atitudinile de to
leranță, de lipsă de răspundere, față de risipa
de materiale, diferite practici și mentalități care
contravin prevederilor legale în vigoare.'

răște soarta metalului. Ghilotinele,
celelalte utilaje specifice atelierului
merg necontenit, tăind bucăți mai
mari sau mai mici de tablă după ne
cesitățile producției. Cei care mane
vrează utilajele își văd de treabă,
materialele debitate sînt puse de o
parte, iar resturile sînt aruncate în
tr-un conteiner de unde urmează a
fi trimise siderurgiei, pentru a fi re
topite. Scormonim, cît putem. într-un
conteiner și descoperim bucăți de
tablă din care s-ar putea confecționa
piese mai mici. De ce s-au aruncat
la fier vechi 7

ții specializate în patru luni din acest
an 77 tone de fier vechi și 6 tone de
fontă din planul minim stabilit ?
Acestea sînt faptele, aceasta este
realitatea surprinsă de aparatul de
fotografiat. Cum se explică ■ aseme
nea anomalii 1 Care este atitudinea
factorilor de răspundere în fața unor
asemenea mostre de proastă gospo
dărire a materialelor 7 Să revenim
la depozite.
Este ora 12. îl întrebăm pe gestio
narul Traian Toma, de la magazia 6
— tablă, ce cantități de materiale a
eliberat în ziua respectivă 7

Explicațli s-au găsit cu duiumul,
Anume, că stocurile nu sînt asortate.
din motive obiective (7!) pe tipodimensiunile necesare. Sau că furnizo
rii, în special filiala metal a BATM
București, nu asigură sortimentele
necesare. Un argument : din lipsa
unor sortotipodimensiuni de metal
sau a livrării materialelor la toleran
te, pozitive mari s-au dat în acest an
derogări tehnologice care au dus la o
pierdere de 5,7 tone metal. Dar tot
atît de plauzibil ni se pare și -faptul
că, neputindu-se manipula materia
lele in depozit, se preferă aprovizio
narea în continuare, peste normativ,
cu noi și noi materiale. Și așa, de
pozitul — mic prin construcție, prin
spațiul ce i-a fost destinat — se su
praîncarcă, iar harababura devine tot
mai greu de descîlcit.
Aducem în discuția si un alt as
pect care, chiar dacă ar părea mă
runt, pune în cauză superficialitate^
cu care este privită gospodărirea bu
nurilor materiale. Simple întrebări pe
care le adresăm unor gestionari, în
prezenta specialiștilor întreprinderii,
trădează necunoașterea unor obligații
profesionale elementare.
Magazia nr. 4 motoare electrice

La întreprinderea de ventilatoare București
-------------- ---------------------------------

— Căutăm prin conteinere resturile
de tablă pe care le-am mai putea
utiliza — ne explică lăcătușul Ștefan
Tudorache, un om inimos, singurul
dealtfel pe care l-am văzut adunînd
și sortind lingă un perete diferite
resturi de tablă.
Face și el cît poate. îl mai ajută
din cînd în cînd la sortare și lăcătu
șul Gheorghe Pîrvu. Dar- pot prididi
doi oameni pentru sortarea imensei
cantități de metal care rezultă din
procesul de fabricație al întreprinde
rii 7 Nicidecum. Dealtfel, în atelierul
de debitare metalul este aruncat peste
tot ; adică, se „înoată în metal". In
tr-un colț, la ieșirea din atelier, gă
sim trei lăzi cu resturi mărunte de
metal rezultate de la debitarea cu
flacără. Materialul — foarte util, din
care fierul se poate recupera. în pro
porție de 94 la sută — era amestecat
cu tot felul de gunoaie...
Prin specificul producției, în în
treprindere nu sînt mari sectoare de
prelucrare prin așchiere a metalului.
Dar lucrătorii de la cele cîteva mașini-unelte care există aici nu se pot
plînge că nu au de lucru. Cel puțin
așa vrea să sugereze imaginea sur
prinsă la una din mașini, realmente
năpădită de șpan. Nu, să nu credeți
că vreunul din muncitori și-a pus în
gînd să
înlăture șpanul și să-1
încarce în conteiner pentru a fi ex
pediat I Unul din ei preferă să ci
tească in liniște ziarul.
Reglementările legale prevăd obli
gația secțiilor, îndeosebi a atelierului
de debitare, de a preda la depozit
capetele, resturile, ștraifurile refolo
sibile rezultate din procesul de pro
ducție. Știți la cît se ridică stocul de
resturi de table aflate în gestiunea
magaziei la data investigaților 7 La
numai... 229 kg. Doar de 5—6 ori în
acest an atelierul de debitare și-a în
deplinit îndatorirea de a preda ase
menea materiale. Nu erau materiale
de predat 7 Indiscutabil, da. Chiar
lingă baraca magazinerului se gă
sea un vraf de resturi de tablă de
cîteva tone, aflate insă în gestiunea
atelierului de debitare.
De fapt, gestiunea spânului și a
resturilor metalice ce urmează a fi
valorificate in afara întreprinderii
este sublimă, dar... lipsește cu desăvîrșire. Prin toate locurile posibile,
prin toate colțurile întîlnești asemenea materiale fără ca cineva să se
sinchisească. Să ne mai întrebăm de
ce întreprinderea nu a predat unită-

— N-am dat nimic. E adevărat că
încă de ieri am primit o notă de la
atelierul de debitare prin care mi se
cere să „descongestionez" de urgență
anumite cantități de tablă pentru ne
voile producției. Dar, vedeți și dum
neavoastră ! Produsele sînt deasupra
materialelor, n-am putut ajunge la
tablă.
„A descongestiona" este verbul pe
care îl conjugă cel mai des magazi
nerii și cei de la atelierul debitare.
— Cînd eliberați totuși materialele.»
cum le cîntăriți pentru a le preda
secțiilor 7
— N-avem decît un cîntar basculă.
Pentru cantitățile mai mici eroarea
de cîntărire ar fi mare. De aceea,
procedăm matematic : înmulțim lun
gimea cu lățimea, cu grosimea și cu
densitatea și aflăm greutatea.
— Bine, dar metalul are densități
și dimensiuni diferite. Cum calculați
exact greutatea 7
— Mai folosesc și eu sublerul...
Așadar, „ochiometrul" și creionul
se dovedesc a fi cele mal precise
instrumente de cîntărire a materia
lelor din depozit. Jenantă postură a
gestionarului : valori de sute de mii
de lei scoase din depozit la voia intîmplării ! Care sînt consecințele
unei asemenea gestionări 7
Cercetînd evidentele primare re
zultă că. în foarte multe cazuri, din
depozit se scot cantităti superioare
celor aprobate pe bon. Nu cu mult
mai mari, cu cîteva zeci de kilogra
me, dar care adunate dau sume im
presionante. Din contabilitatea între
prinderii rezultă că valoarea unor
asemenea abateri în plus se ridică,
numai în perioada care a trecut din
acest an, la circa un milion lei.
Tot evidehtele întreprinderii arată
că in depozit există acumulate im
portante stocuri de materiale, cu
mult peste limitele stabilite prin nor
mative. Bunăoară, deși la începutul
anului exista un stoc de 779,1 tone
profile grele și semifabricate pentru
forjă, au mai fost aprovizionate în
cursul trimestrului 126 de tone, s-au
consumat 247 de tone și au rămas în
stoc 658,1 tone. Adică atît cît ar fl
necesar pentru 7—8 luni de acum încolo. La fel, stocul de profile mijlocii, ușoare si bandă laminată de
oțel lat pînă la 100 mm întrecea de
șase ori nevoile unei luni de pro
ducție, cel de țevi de construcții de
patru ori, iar stocul de tablă din otel
inox și refractar de aproape trei ori.

(gestionar Ilie Vidroi), unde contrar
dispozițiilor producătorului, motoa
rele sînt stivuite sub cerul liber, pra
dă intemperiilor. La întrebarea :
„Cum trebuie depozitate motoarele 7“
— gestionarul ne răspunde : „Așa
cum sînt, numai că trebuie acope
rite".
Răspunsul corect, oferit de specia
liști, ar fi fost : Motoarele electrice
trebuie depozitate în încăperi închi
se, cu umiditate de maximum 80 la
sută la 20°C ; temperatura șă nu co
boare sub 3°C. fără variații bruște ;
nu este permisă stivuirea motoarelor
ambalate sau neambalate.
Magazia nr. 2, gestionară Alexan
drina Gheorghe.
— Știți cum trebuie depozitate pie
trele de polizor 7
— Nu, nu știu !
— Pietrele de polizor se denozitează în poziție de lucru pentru a nu
se fisura, și nu una peste alta cum
le aveți dv. în raft.
— N-am știut pînă acum ! E oentru prima dată cînd aud așa ceva !
în încheierea anchetei, discutăm cu
tovarășul Gheorghe Șerban. directo
rul întreprinderii. De ce această de
zordine în depozite, în gospodărirea
generală a materialelor în unitate 7
— Cum ati văzut si dv.. spațiul de
care dispunem este foarte mic. Pla
nul de producție pe acest an este cu

aproape un sfert mai mare decît anul
trecut. Firește, ne deranjează situa
ția, dar pină .una-alta nu avem ce
iace. Am primit aprobarea să ame
najăm pn spațiu de depozitare a pro
duselor și atunci situația se va nor
maliza.
— Dar și pe acest spațiu sînt depo
zitate tot felul de materiale si semi
fabricate lăsate pradă ruginii.
— Vor fi dezmembrate si predate
întreprinderii' de valorificare..De. ce. în întreprindere, nu s-a
întocmit bilanțul resurselor mate
riale. așa cum prevăd reglementările
legale 7
La această întrebare, directorul se
uită la contabilul-șef, acesta la di
rectorul comercial, iar directorul co
mercial la șeful aprovizionării. Este
o gravă încălcare a prevederilor De
cretului Consiliului de Stat privind
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile. Este faptul care
explică, in ultimă instanță, fenome
nele de risipă a materialelor consta
tate la întreprinderea de ventilatoare.
Este cauza îngăduinței cu care este
privită aici cerința gospodăririi rigu
roase a materialelor. Cum se știe,
bilanțurile resurselor materiale tre
buie să cuprindă cantitățile de ma
terii prime si materiale ce urmează a
fi introduse în procesele de fabrica
ție, cele ce urmează a se regăsi în
produsele fabricate, precum si canti
tățile si structura resurselor mate
riale recuperabile. Altfel spus, bilan
țurile materiale sînt nu numai
instrumente de planificare a re
surselor materiale, ci si instrumente
de control și urmărire a gospodăririi
raționale integrale, cu un grad supe
rior de valorificare a materiilor pri
me și materialelor din fiecare uni
tate, pe întreaga durată a anului.
Este limpede că fără cunoașterea si
stabilirea cu rigurozitate, atît la ni
velul întreprinderii, cît la cel al ate
lierelor și locurilor de muncă, a ceea
ce trebuie să se consume si să se
recupereze, nu este posibilă întro
narea unui spirit de ordine și disci
plină în gospodărirea materialelor.
Măsurile ce urmează a fi adoptate
— despre care ni s-a vorbit în timpul
documentării — vor rămine simple
paliative atît timp cît, consiliul oa
menilor muncii, organizația de partid
nu vor acționa ferm pentru schim
barea mentalităților privind imensele
dificultăți pe care le-ar ridica reor
ganizarea radicală a depozitelor, pu
nerea pe baze raționale a fluxului
materialelor în întreprindere. Iar
tonul acestor schimbări de mentali
tate trebuie să-l dea în primul rînd
cadrele de conducere din întreprindere.

Comeliu CAR1AN
Foto : E. Dichiseanu

Oare așa trebuie să arate o gospodărie
de materiale refolosibile ?

Mai energic, cu toate forțele
la întreținerea culturilor!
ARAD
Exemplul fruntașilor nu-i destul
de convingător și pentru alții ?
în ultimele zile. în județul Arad
temperaturile scăzute au alternat cu
precipitații abundente. Dar chiar și
în aceste condiții» care în unele
zone au îngreunat munca la cîmp,
în majoritatea unităților agricole s-a
acționat intens, folosindu-se fiecare
oră bună de lucru la întreținerea
culturilor. Biroul comitetului jude
țean de partid a luat măsuri pentru
ca mijloacele mecanice să fie folosi
te din plin, pentru ca specialiștii or
ganelor agricole județene și din uni
tăți să supravegheze permanent ca
litatea lucrărilor, să asigure menți
nerea densității optime a plantelor.
Ca atare, pînă ieri, pe ogoarele ju
dețului, prima prașilă mecanică la
floarea-soarelui a fost executată pe
mai bine de 3 200 hectare, iar cea
manuală — pe 2 200 hectare. La
sfecla de zahăr, prima prașilă meca
nică s-a făcut pe aproape 50 la sută
din suprafața cultivată. în timp ce
prașila manuală s-a executat pînă
acum pe 12 000 hectare din cele 12 500
hectare cultivate.
Exemplul multor consilii agroin
dustriale, printre care cele din Sînleani. Arad. Socodor și Sintana —
care au încheiat prima prașilă me
canică și manuală — confirmă că
atunci cind buna organizare este în
soțită de preocuparea pentru întări
rea disciplinei, pentru mobilizarea
întregii suflări a satelor la întreține
rea culturilor, se obțin rezultate
bune. în consiliul unic agroindustrial

Curtici. prima prașilă mecanică la
sfecla de zahăr s-a executat pe 1 300
hectare din ceje 1 450 prevăzute, iar
cea manuală pe 300 hectare, în timp
ce la floarea-soarelui au fost prășite
mecanic 400 hectare. La porumb, am
numărat în cîmp 14 sape rotative ce
lucrau de zor. Inginerul-șef al consi
liului agroindustrial, tovarășul loan
Gîță, pe care l-am găsit la o forma
ție de întreținere a culturilor, ne
spune că și calitatea lucrărilor, și
densitatea plantelor sînt bune.
Pe ogoarele cooperativelor agricole
din Curtici. Iratoșu. Variaș. sute de
cooperatori lucrau cu sapa la prășitul culturilor. Nu aceeași mobilizare
există însă la cooperativa agricolă
din Maoea. aparținând aceluiași con
siliu ; deși lucrările de întreținere
sînt rămase în urmă, cîmpul era
aproape pustiu, dar pe străzile comu
nei domnea o animație puțin obiș
nuită. Inginerul-șef al cooperativei
agricole, Ilie Bulboacă, în loc să
privească autocritic această situație,
a ridicat surprinzător din umeri.
S-a pierdut astfel o zi foarte bună de
lucru. Ce părere au în această pri
vință organizația de partid, consiliul
de conducere al acestei cooperative
agricole și mai ales de oe nu iau
măsuri pentru curmarea hotărită a
unor asemenea stări de lucruri 7
(Mircea Dorgoșan).

VRANCEA
Munca în formații mixte întărește
răspunderea pentru calitatea lucrărilor
Datorită instabilității vremii, co
mandamentul pentru agricultură din
județul Vrancea a indicat ca în fie
care unitate agricolă să se identifice
operativ suprafețele, de teren zvîntaț te, unde să fie concentrate la prășit
forțele mecanice și manuale. Ca ur
mare a organizării muncii în acord
global, în formații mixte de meca
nizatori și cooperatori, ca și a altor
măsuri, pînă în seara zilei de 16 mai
prima prașilă mecanică s-a făcut pe
2 100 hectare cu sfeclă de zahăr, 1 800
hectare cu floarea-soarelui și 1 700
hectare cu porumb. Executarea lucră
rilor de întreținere se află la început,
în unele unități agricole, cum sînt
cele din consiliile agroindustriale
Ciorăsti. Sihlea. Nănești. s-a trecut
la prășirea manuală a sfeclei de za
hăr și florii-soarelui.
în unitățile pe unde am trecut
ne-am convins că eforturile depuse
la semănat sînt consolidate acum
prin executarea la timp și de calitate
a lucrărilor de întreținere. La C.A.P.
Mihălcenî, inginetur șef al unității,
Ilie Pădineanu, ne spune : „Sfecla de
zahăr și floarea-soarelui se dezvoltă
frumos. Am verificat toate suprafe
țele și am constatat că pe unele par
cele există atac de dăunători, în spe
cial de rățișoară. Dar ne-am pregătit
pentru astfel de situații. Avem for• mâții speciale de aplicare a trata
mentelor, care combat prompt dăună
torii". Această lucrare, de care de..pinde păstrarea densității plantelor,
se' execută intens și în consiliile uni

ce agroindustriale Ciorăști și Nă
nești.
„Lucrăm cu toate forțele la prășitul mecanic al florii-soarelui și po
rumbului — ne spune inginerul-șef
al cooperativei agricole Bălești, Niță
Roșu. Culturile semănate în prima
perioadă au răsărit foarte bine. Am
constituit formații pentru întreține
re, în general din aceiași mecaniza
tori care au lucrat la semănat. Fie
cărei formații i s-a repartizat pe în
treaga perioadă de vegetație o supra
față care poate fi prășită în cel mult
8—10 zile. în felul acesta există o
continuitate a lucrărilor executate de
aceiași oameni, ceea ce determină,
implicit, creșterea răspunderii lor
pentru calitatea și menținerea den
sității".
După cum ni s-a spus la direcția
agricolă, acest mod de organizare este
generalizat în toate unitățile agricole
din județ.-Ca urmare, în cooperati
vele agricole Vufturu, Sihlea, Mărășești și Nănești sint avansate lucră
rile la prășitul porumbului, iar în
cele din Vînători, Mihălceni și Cio
răști — la sfecla de zahăr.
Esențial este ca în zilele care ur
mează să se lucreze mai intens la
întreținerea culturilor, pentru ca
nicăieri. în nici o unitate, buruienile
sau dăunătorii să nu dijmuiască re
colta. (Dan Drăgulescu).

ACORDUL GLOBAL
(Urmare din pag. I)
integrează mal bine in ritmul pro
ducției".
Aplicarea acordului global a atras
după sine schimbări de esență si în
activitatea atelierelor de reparații din
cadrul secțiilor de producție. „Intrucît capacitatea sculăriei era insufi
cientă, ne spune tovarășul Ion Semenescu. directorul tehnic al între
prinderii, ne-am gîndit ca o parte din
sculele, dispozitivele și verificatoare
le necesare producției să le execute
muncitorii din atelierele de reparații.
Dar trebuia să găsim și o formă sti
mulativă de cointeresare. Așa am
ajuns la concluzia că este necesar
și avantajos să extindem aplicarea
acordului global. Nu a fost ușor ; a
trebuit să sectorizăm consumul de
energie, să normăm unele operații, să
determinăm norme de consumuri
materiale. Am reușit însă ca. în pre
zent. odată cu îmbunătățirea activi
tății de întreținere a utilajelor, ju
mătate din activitatea muncitorilor
din atelierele de reparații să fie con
sacrată executării de S.D.V.-uri noi".

Un sistem nou
de organizare
impune și o optică nouă
Aplicarea acordului global pre
zintă și alte avantaje. Nu vom
insista însă asupra lor. pentru că.
teoretic, ele sint cunoscute. întrebarea
este : de ce Organizarea muncii in
acord global nu numai că inu se
extinde, dar incepind de anult trecut
se află în regres 7 La întreprinderea „Unio" din Sațu. Mare,
pentru a da numai un exempiu, la sfîrșitul anului 1978 lucrau în
acord global 20,8 la sută “din munci
tori (evident, nici atunci prea multi),
iar la sfîrșitul anului trecut numai
4,9 la sută.
— Explicația constă în aceea că. începînd din anul 1979. s-au introdus
prin lege condiții mult mai severe în
metodologia de aplicare a acordului
global, ne spune tovarășul Ion Căpățînă. director în Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini. Adică s-a
stabilit ca încheierea contractelor-angajament să aibă la bază îndeplini
rea planului producției fizice si res
pectarea normelor de consumuri ma
teriale si de energie. Or. de aici au
apărut greutăți. în primul rînd.
în unele unitătl nu se pot măsura
exact, pînă la' nivelul formațiilor de
lucru, consumurile materiale si de
energie. Unele turnătorii mai vechi,
de exemplu, nu au contoare pentru
înregistrarea consumului de energie
electrică. Din această cauză, in unele
unități s-a manifestat o anumită re
ținere în aplicarea acordului global.
Dar tinind seama de această situație,
atit ministerul nostru, cît si Ministe
rul Muncii au dat dezlegare ca chel
tuielile materiale și pentru energie să
poată fi urmărite si la nivel de sec
ție. acolo unde pe formații de lucru
nu e posibil. O serie de întreprinderi
nu au căutat însă să valorifice
i

această înlesnire, ceea ce nu se mal
poate motiva în nici un fel.
în al doilea rînd. aplicarea acordu
lui global impune semnarea unui
contract-angajament.
care obligă
părțile la asigurarea tuturor condiți
ilor necesare desfășurării normale
a producției. Confruntate însă cu
greutăți în aprovizionarea tehnicomaterială, conducerile unor unitătl
au evitat să extindă aplicarea acor
dului global. Prin urmare, se impune
ca în toate unitățile să se acționeze
ferm pentru asigurarea condițiilor
necesare aplicării acordului global.
Această acțiune nu poate fi lăsată la
libera alegere a serviciilor de retri
buire din unități. Problemele organi
zării și retribuirii muncii în acord
global trebuie să fie dezbătute
aprofundat si cu întreaga răs
pundere în consiliile oamenilor
muncii, pentru a se lua hotărîrile si
măsurile necesare.
Acestea sînt explicațiile primite din
partea ministerului de resort. Firește,
consiliile oamenilor muncii trebuie
să dezbată si să analizeze cu toată
seriozitatea problema aplicării acor
dului global. Dar nici centralele șl
nici ministerul nu trebuie să lase
această problemă în voia mersului
de la sine atît timp cît de organi
zarea muncii in acord global depin
de însăși realizarea planului.
Desigur, pentru aplicarea largă sl
corectă a acordului global trebuie re
zolvate o serie de probleme. Nici la
întreprinderea „Semănătoarea" nu
s-a făcut totul de la sine ; s-au sec
torizat circuitele electrice, au fost
normate unele operații, s-au făcut
calcule de eficientă economică. Din
discuțiile cu unii specialiști rezultă
că a mai intervenit și un alt element
care a influențat scăderea ponderii
lucrărilor în acord global. Pină în
anul 1978 a existat un indicator de
plan cu privire la extinderea muncii
în acord global. în anul 1979, acest
indicator nu s-a mai prevăzut în
plan. Aceasta deoarece s-a conside
rat că, în unele unități, acordul
global se aplica
formal, numai
pentru a se îndeplini indicatorul
amintit. Urma deci ca în fiecare
unitate acordul global să se apli
ce în funcție de condițiile și posi
bilitățile existente. Dar în unele uni
tăți s-a înțeles că aplicarea acordului
global este o sarcină... benevolă :
cine vrea, o face, cine nu — nu. Iar
cînd s-au mai ivit și unele greutăți,
s-a renunțat. în bună parte, la apli
carea acordului global. Este o dovadă
a formalismului, a lipsei de inițiati
vă șl răspundere de care dau dovadă
unele cadre de conducere.
Nu există motive obiective care să
împiedice extinderea muncii in aco
global. Există însă o apreciabilă doză
de inerție si comoditate la unele ca
dre de conducere din întreprinderi.
Iată un domeniu în care este necesar
să se simtă mai prezentă, mai efi
cientă activitatea organizațiilor de
partid, chemate să acționeze energic
și convingător pentru extinderea con
tinuă a organizării muncii în acord
global.
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FAPTUL II
I
DIVERS I
I

Microdelta
din... Constanța

I

Creație a specialiștilor Com
plexului muzeal de științele na
turii, „microdelta" de pe malul
lacului Tăbăcărie din Constanța
seamănă cu mirifica podoabă a
naturii de la vărsarea Dunării
in mare. Ce oferă privirii micro
delta constănțeană? O rețea de
canale cu un tighel luxuriant de
stuf și papură, trei insule plan
tate cu sălcii, colonii de pelicani,
de lebede, de călifari...
Așadar, incă un punct de atracție pe litoral in noul sezon
estival.

I
I
I
I

Curajoșii
— Arde! Săriți, oameni buni!
Incendiu la căminul cultural,
Cu mic, cu mare. sătenii din
Răzvad, jjudețul
' . ' Dîmbovița,
. . au
alergat să dea o mină de ajutor
pompierilor. Prin intervenția lor
promptă au fost salvate bunuri
in valoare de 120 000 lei. Cei mai
curajoși in bătălia cu flăcările
mistuitoare au fost trei tineri —
Nicolae Dănuț Matei și Dionisie
Mihăești din Tirgoviște si Ion
Petre din Gura Ocnifei. Cei trei
se aflau in trecere prin sat și,
observind primii focul, au inter
venit unde a fost mai greu. La
' plecare, oamenii le-au adresat
felicitări.

Dulciuri

I
I
I

I
I

amare

O vreme, Pavel Vidican a fost
șeful secției dulciuri a coopera
tivei de consum din Galații Bis
triței, județul Bistrița-Năsăud.
Fiind cercetat pentru dobindirea
de venituri ilicite, Vidican a fost
înlocuit din funcția de șef de
secție. O înlocuire insă numai
formală, pe hirtie, pentru că, in
realitate, tot el conducea sec
ția și continua aceleași matrapazlicuri.t Introducea in unitate
mărfuri in mod ilegal, pe care
le revindea cu preț de speculă.
Din dispoziția lui, remizierii
vindeau înghețata mai scump
decit trebuia, creîndu-și plusuri
bănești. Una peste alta, au fost
aduse multe prejudicii cooperati
vei și cetățenilor, in timp ce Vi
dican prospera văzind cu ochii.
Acum n-o să mai fie „văzut" 6
ani și 6 luni.

Prețul scump
al neglijenței
43 de vaci Și juninci ala coo
perativei agricole Boureni, din
județul Dolj, au fost intoxicate.
In urma cercetărilor întreprinse
la fața locului a rezultat că in
toxicarea s-a datorat modului
defectuos de hrănire a acestora,
cantitățile administrate de fura
je combinate cu uree fiind cintărite după... ochi. Șapte vite au
fost sacrificate, iar două n-ad
mai putut fi salvate in nici un
fel. Organele de anchetă au
stabilit vinovăția șefului de fer
mă și a responsabilului bazei
furajere, care urmează sd supor
te paguba. Neglijenta se plătește.

„De la moară
la... miliție"
Aurel și Săndică lucrau la
moara din Jibou, județul Sălaj.
Deunăzi au fost trimiși cu ma
șina să aducă niște făină de la
gară. De la moară pin-la aară,
cei doi au mers fluierind. De la
gară pin-la moară s-au gîndit
să subtilizeze niște saci cu făină,
valorificindu-i pe cont propriu,
Dar n-au mai apucat să continue drumul, pentru că le-a
ieșit înainte miliția. De astădată
și cintecul s-a modificat: „De la
moară la... miliție". Nu rimează,
dar nici nu-i nevoie, pentru că
lui Aurel și Săndică nu le mai
arde de cintat.

Strania
perseverență
Ion Berdea din comuna Ceta
tea de Baltă, județul Alba, a fost
depistat conducind sub influenta
alcoolului autoturismul proprie
tate personală. Firește, permisul
de Conducere i-a fost suspendat
pentru două luni. Timp sufi
cient de staționare pe dreapta
pentru a medita la comportarea
lui in viitor. De staționat a sta
ționat, dar de meditat n-a me
ditat. Așa se explică faptul că,
la foarte scurt timp, el a fost
din nou surprins la volan sub
influenta alcoolului, De data aceasta, permisul i-a fost anulat.
Dar tot nu s-a lăsat, A urcat din
nou la volan. Și a ajuns unde
trebuia : la tribunal.

Huligani
pedepsiți
Constantin O. și Dănut L. lu
crau la Borzești. Amindoi tineri,
de aceeași virstă. Amindoi s-au
dus să se cinstească. Și s-au tot
„cinstit" pină și-au băut... minți
le. Altfel nu se explică fapta
pe care aveau s-o săvirșească.
Curajoși, nevoie mare, cei doi
au ținut calea la două femei, incepind să le adreseze tot felul
de injurii. Văzind că femeile iși
văd de drumul lor, cei doi au
devenit agresivi, lovindu-le. Dar
s-au lovit și ei, la timp, de rigo
rile legii. Care nu iartă !

Rubrică realizată de

Petre POPA
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Rodnică activitate a organizațiilor
democrației și unității socialiste

CE FAC Șl (mai ales) CE NU FAC
STUDENȚII LA PRACTICĂ

(Urmare din pag. I)

e^

Poate că nicăieri inactivitatea
ne rezuma la un singur exemplu, —
trec pe Ia noi la începutul practicii.
studenților practicanți nu șochează
Uneori nici după. Cum nimeni nu
activitatea de practică nu este afec
atît de brutal ca în halele unei tur
spune nimic și toți se mulțumesc să
tată de autogospodărire și treburile
nătorii. Aici. unde incandescenta
merg mai bine. Alta e nedumerirea :
treacă perioada de practică, aspectele
otelului împrumută timpului o con
oare practica studenților mai poate
formale se perpetuează de la un se
centrație aparte, iar gesturile nu mai
mestru la altul".
fi concepută astăzi altfel decit ca
prididesc să configureze viitoarele
Disciplina, ordinea sînt indispensa
zonă de convergentă a întregului
plăsmuiri metalice, lipsa de partici
proces de învățămînt ?
bile. nu insă și suficiente. Reușita
pare. de activitate rănește ca o neîn
Iată, alti 24 de studenți ai Fa
practicii depinde în mare măsură de
credere. Cu atît mai mult cu cît ni
cultății de mecanică, anul I. ingineri,
obiectivele propuse, de complexita
meni nu dorește să stea deoparte.
despre care, la Biroul de personal,
tea lor tehnico-știintifică. de modul
Dar... la data ciito i-am întîlnit în
învățămînt și retribuire al întreprin
cum stimulează și angajează res
atelierul de turnătorie al întreprin
derii „Sinterom". ni se spusese că sînt
ponsabilitatea viitorilor specialiști.
derii „Metalul roșu" din Cluj-Napoca.
repartizați in 5 secții de practică, s-au
Atelierul de microproductie si proto
cei 29 de studenti ai gruoei 2 221,
dovedit a fi mult mai....... practici".
tipuri al Facultății de electrotehnică
anul II. subingineri. Facultatea de
Plictisiți să tot contemple munca
din Cluj-Napoca are aspectul unei
mecanică, efectuaseră aici mai mult
altora, cum au procedat ? Au inițiat
uzine moderne, cu o mare eficientă
de 2 săptămâni de practică... privind
cumva o discuție pe aceeași temă cu
formativă nu numai pentru ordinea și
cum se lucrează. „De ce privind si
îndrumătorul de practică, chemat.
disciplina întronate aici, ci si pentru
nu lucrînd?". „Nici noi nu știm —
răspunde un grup de studenti — se
pare că datorită protecției muncii.
Nu ni s-a făcut la timp instructajul
Azi, despre practica studenților politehnicieni
și...“. „Și?“. „Și au rămas să treacă
prin rotatie pe la mai multe locuri
din centrele universitare Cluj-Napoca și Sibiu
de practică — intervine Petrișor
Tîrlea. tehnologul acestui atelier. Nu
știu din ce cauză, știu însă că amil
trecut au lucrat efectiv și au lucrat
desigur, nu doar să numere „prezenceea ce studenții concep șl execută,
bine, au fost și remunerați". „De ce
ții" și „absenții" ? Au organizat o
inclusiv pentru exportaparate și dis
atunci s-a putut lucra efectiv si acum
dezbatere în cadrul asociațiilor stu
pozitive electronice de concepție pro
nu
„Anul trecut au fost integrați
denților comuniști, în răspunderea
prie, tablouri și panouri electrice de
în echipele de muncitori, anul acesta
comandă și forță etc. „La noi nici o
cărora intră nemijlocit și problemele
s-a recurs la ceea ce vedem, pro
organizării și desfășurării practicii ?
idee nu se pierde" — ne spune ing.
babil și pentru că studenții vin la
Kovaci Zoltan, șeful atelierului. Și
Nimic din toate acestea ! Ei nici nu
practică «pe sărite-".
s-au gîndit dacă, pe aceste căi sau pe
într-adevăr. un sector de proiectare,
într-adevăr. la „Metalul roșu"
altele, n-ar putea deveni cumva si
un fel de microatelier de concepție,
practica a fost „gîndită" astfel incit
veghează la continua modernizare a
subiecți, factori activi, coautori și. ca
produselor.
studenții vin „pe sărite" la practică.
atare, răspunzători ai îndeplinirii
Și nu numai la „Metalul roșu". Viito
propriilor programe de practică. Și
în aceeași clădire se află si două
rii ingineri lucrează o perioadă în
vorba ceea, cum gindești asa mun
din cele trei sectoare «le atelierului
uzine, altă perioadă la autogospodăcești : în ziua anchetei noastre, la
de mecanică. Ordinea, disciplina, so
rirea căminelor și cantinelor, apoi
secția sinterizate (una dintre cele 5
licitudinea șefului de atelier (ing.
din nou în uzine. Bineînțeles, cu di
Radu Boariu) și a cadrului didactic
amintite) au putut fi descoperite
minuarea perioadei de practică. înîndrumător (asist. Elena Pică) sînt
cîteva haine, nu însă și studenti, care,
trucît timpul consumat la autogospocum ni s-a explicat, „tocmai atunci
prezente și aici, studenții lucrează
dărire, timp efectiv de practică, de
își găsiseră să viziteze uzina". ■curent în două schimburi. Complexi
La Biroul P.I.R. al întreprinde
regulă nu se mai recuperează. Pro
tatea produselor însă nu pare să dea
rii „Unirea", pe un tabel cu 30
cedeul este cu atit mai straniu cu cît
satisfacție. „Executăm cam aceleași
de studenți din anul I, ingineri,
se aplică acolo unde nu o dată, drept
piese, destul de simple pentru expe
Facultatea de mecanică, doar 16 figu
cauze ale minusurilor din activitatea
riența ce o avem, din care cauză so
de producție a studenților, se invocă,
rau ca avînd instructajul de protecția
licitarea noastră si deprinderea de a
muncii. Restul ? Nimeni nu știa ni
nu fără voluptatea descoperirii „ar
manevra mașinile complexe pe care
mic. Cum „cei 16", potrivit celor spu
le folosim sînt reduse" — ne spune
gumentului decisiv", caracterul com
se. trebuiau să lucreze la turnătorie,
un grup de studenți din grupa 1 232,
pact al programelor de practică, lip
am mers acolo, unde, de asemenea,
anul III, utilaj tehnologic. Un argu
sa lor de suplețe, greutatea de adap
nimeni nu știa nimic despre ei. Tîrziu
ment suplimentar nl-1 oferă atelierul
tare etc. în discuția finală cu tovară
aflăm că în acea zi fuseseră „înde producție al Facultății de mecani
șul prof. dr. ing. Teodor Alb. prorec
voiți"
pentru
„curățenie"
în
labora

că
din Sibiu, amenajat în incinta în
tor al Institutului politehnic, avea să
toarele facultății. încercăm, de aceea,
treprinderii „Independența". Aici,
ni se explice că fixarea perioadei de
studenții lucrează în două schimburi,
să stăm de vorbă cu un cadru didacautogospodărire a studenților într-o
fiecare cu fișă de pontaj, cu normă
altă perioadă decit cea a practicii j tic îndrumător despre unitatea și
zilnică ; despre solicitudinea între
ar determina perturbări serioase p continuitatea obiectivelor practicii
prinderii nu se pot plînge. „Le putem
studenților. „Nu i-am văzut de mul
în procesul de învățămînt. Nu contes
încredința
lucrări cit de complexe, cu
tăm această posibilitate, deși, în trea
tă vreme pe profesorii îndrumători
căt fie spus, pentru studenții Facul
caracter modern, inclusiv de organi
— ne încredințează Alexandru
Brustur, șeful Biroului P.I.R. Nu prea
zare și de conducere a procesului de
tății de mecanică din Sibiu — spre a

Studiile pe care Virgil
Cândea le tipărește în volu
mul Rațiunea dominantă.
Contribuții la istoria uma
nismului româneso (Dacia,
1979) fac parte dintre ace
le încercări, tot mai nume
roase în ultimul timp, care
pe baza unei cercetări apro
fundate a textelor noastre
vechi propun o schimbare
esențială de perspectivă
asupra evoluției culturii și
literaturii române. Umanis
mul românesc este un
obiect de studiu relativ re
cent, deoarece realitatea lui
n-a fost probată decît în
ultimul deceniu de cercetări
aplicate asupra unor peri
oade literare văzute pină
acum în cu totul altă lu
mină.
Pentru Virgil Cândea. li
teratura română veche nu
este doar o adunătură de
bucoavne, de cărți de cult
bisericesc, fără legătură cu
etapele culturale mai noi,
ci chiar una din verigile
necesare ale înțelegerii is
toriei noastre culturale și
literare. Cercetătorul des
coperă în texte, parcurse
pină acum doar pentru in
teresul lor lingvistic, pre
dominanta laică, antireligioasă, interesul susținut
pentru literatura clasică
greco-romană, preocuparea
filologică în sensul modern
al cuvîntului, de critică a
izvoarelor și de restaurare
a textului adevărat. Ceea
ce era pină acum ecou întîmplător al Renașterii,
curiozitate culturală pre
zentată cu acribie de ar-,
hivar este așezat — ca in
studiul Umanismul româ
nesc — in seria istorică și
cauzală care să imnună ca
racterul neîntimplător al
apariției unor astfel de
ecouri. Virgil Cândea militează pentru studierea
elementelor de „occidentalism" disparat nu în sine,
ci în cadrul marilor contexte socio-culturale care
le-auprodus,
_____ pentru
___ _ a_ des_
coperi coerența fenomenu
lui și proporțiile reale ale
pătrunderii umanismului in
țările românești. Este refu
zată astfel o orientare pe
rimată și avansată o
pozitivă metodă de lucru.
Orientarea de pînă acurh
a cercetărilor care au mizat
precumpănitor pe o occidentalizare tîrzie și bruscă
în secolul XIX, ca și pe te
oretizarea unui împrumut
masiv și rapid de forme
culturale, motivată prin ab
sența unei tradiții proprii,
este contrazisă de o optică
nouă, în care fenomenul
cultural românesc este vă
zut într-o dezvoltare de
pendentă în egală măsură
de-a lungul timpului de
marile arii culturale cu
care se învecinează : Ori^ent-Occident Un studiu

cum este Intelectualul sudest european în secolul al
XVII-lea face vizibilă toc
mai osmoza continuă a ce
lor două arii de cultură care
oonfigurează, pe teritoriul
românesc, un tip de inte
lectual comun întregii dez
voltări a sud-estului euro
pean, intelectual aflat în
contact cu noile etape spi
rituale ale Occidentului,
dar constrîns să acționeze
în condiții specifice de
existență. Motorul dezvol
tării se întemeiază, în
această viziune, atît pe fac
torul extern, cît și pe cel
intern.
Primul Istoric care atră
sese atenția asupra comu
nicării culturale a intelec-

domeniul acesta al Renaș
terii, și anume în faza ei
cea din urmă". (Istoria li
teraturii române. Introdu
cere sintetică). Reproducem
acest citat din N. Iorga
pentru că aici stă punctul
de plecare al tuturor cerce
tărilor ulterioare , asupra
ecourilor și influențelor
Renașterii în România, în
demnurile studiilor asupra
umanismului
românesc.
Ceea ce este la N. Iorga
mai ales un enunț devine
la cercetătorii de după
ultimul război mondial
demonstrație întemeiată pe
o cunoaștere completă a
faptelor de cultură. Nu
meroase contribuții, tnai
ales din 1960 încoace,

Virgil CÂNDEA

Rațiunea dominantă.

Contribuții ia istoria
umanismului românesc
tualilor români cu ideile
occidentale a fost N. Iorga.
"Virgil
.................
Cândea trimite la istoria lui literară tipărită în
1901, opinia marelui savant
fiind definitiv cristaliza
tă asupra acestui viu fenomen de comunicare în
1929 : „Am avut și noi
o epocă de Renaștere, Aceasta Renaștere este, firește, mai puțin fecundă
decît în alte părți, dar cu
toate acestea constituie
unul din fenomenele cele
mai interesante în trecutul
nostru cultural și literar".
N. Iorga respinge teoria pa
sivității și inerției culturale
după care intelectualitatea
românească a secolelor tre
cute n-ar fi participat lâ
viața spirituală a Europei:
„Nu ne mai putem închi
pui astăzi literatura noas
tră așa cum pe vremuri o
prezintă un Gaster într-o
mare colecție germană, legînd manuscript de ma
nuscript, ca și cum noi nu
am fi fost decît niște co
piști... La aceasta putem
răspunde astăzi (1929, nota
noastră) că nu a fost o sin
gură mișcare intelectuală
în Apus la care, aducînd și
noi o producție literară oa
recare, să nu ne fi integrat
între nevoile noastre și sub
apăsarea pe care am sufe
rit-o și de care trebuie să
ținem seama. Am mers pas
de pas cu dezvoltarea cul
turală a Europei, chiar în

ARGEȘ • în comuna Priboîeni a avut loc o dezbatere pe
tema „Munca politico-educativă
pentru formarea omului nou, cu
înaltă conștiință socialistă, demn
de societatea în care mun
cește și trăiește", organizată de
secția de propagandă a Comite
tului județean Argeș al P.C.R.
Au luat parte cadre didactice,
alți specialiști și țărani coopera
tori din comună. (Gh. Cîrstea)
SATU MARE • Galeria de
artă a filialei U.A.P. găzduiește
în aceste zile expoziția cu lu
crări ale artiștilor plastici săt
măreni Lehel Domokos (sculptu
ră mică) și Lucian Sasu (pictură)
• La Liceul industrial nr. 6

au făcut dovada exis
tenței unui umanism ro
mânesc ca urmare a con
tactelor culturale cu Occi
dentul (amintim aici studi
ile semnate de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Al. Duțu,
Dan Zamfirescu, M. Vaida,
Dan Horia Mazilu, Doina
Curticăpeanu, Manuela Tănăsescu) între care cu rol
de pionierat și cele pe care
le cuprinde culegerea Ra
țiunea dominantă. Virgil
Cândea nu militează pentru
entuziaste și inutile iden
tificări de idei și de for
mule, ci pentru conturarea
unui curent de idei decisiv
în istoria mentalităților ro
mânești și a culturii mo
derne. El dezvăluie accente
și idei umaniste în acțiunea
culturală a lui Udriște Năs
turel (Umanismul lui Udriș
te Năsturel), în traducerile
lui Nicolae Milescu (Nico
lae Milescu și traducerile
umaniste in română), in
circulația ideilor pe spațiul
fostului imperiu bizantin
(Intelectualul sud-est euro
pean in secolul al XVIIlea). Acest intelectual este
poliglot, cunoscător al la
tinei, elinei, uneori persa
nei și arabei, interesat de
textele antice, de umanis
mul european sau asiatic.
Ceea ce caracterizează
umanismul românesc, după
Virgil Cândea. este pro
clamarea originii latine ca
atestat de noblețe și ci-

Satu Mare a avut loc o sesiune
de referate și comunicări știin
țifice și tehnice ale elevilor, or
ganizată în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României"
• Colectivul secției române a
Teatrului de nord a prezentat
joi, 15 mai, o nouă premieră cu
piesa „Totul e bine cind sfîrșește bine", de W. Shakespeare
• Prin munca patriotică a co
lectivelor întreprinderilor și ele
vilor sătmăreni a fost complet
renovat și modernizat Teatrul de
vară al municipiului — un mo
dern lăcaș de cultură cu peste
1 500 locuri. (Octav Grumeza)
CLUJ • în cadrul manifestă
rilor prilejuite de împlinirea a

vilizație, considerarea lim
bii române ca urmașă a la
tinei, de o expresivitate
egală cu a limbilor umanis
mului occidental, condițio
narea nobleței prin învăță
tură și nu prin originea so
cială, promovarea unui mo
del al omului rațional, afir
marea spiritului critic în
cugetare și scris, prețuirea
gloriei înaintașilor și a
luptei pentru patrie, ca și
apariția unor aspecte baro
ce în cultura secolelor XVIXVII. Trecutul cultural și
literar se înfățișează pe
această cale de acces altfel
ochilor noștri, iar analiza
și evaluarea unor scriitori
ca Udriște Năsturel, Grigore Ureche, Miron Costin,
Constantin
Cantacuzino,
Nicolae Milescu, Dimitrie
Cantemir ridică semne de
întrebare noi. Virgil Cân
dea se întreabă. între alte
le. dacă n-ar fi mai firesc a
muta începuturile literatu
rii române moderne în această epocă de afirmare a
unor idealuri umaniste in
literatura română și, dată
fiind documentația adusă
în sprijin, întrebarea este
justificată.
Metoda de lucru a aces
tor cercetări cere, simplu
spus, plasarea tuturor fap
telor de cultură în contex
tul lor istoric și caracteri
zarea și evaluarea lor com
plexă în funcție de această
ambianță. O lectură dinspre
contemporani către vechi
apare din această perspec
tivă ca un maximum de
inadecvare. Valoarea litera
ră a Istoriei ieroglifice,
care a incomodat serios cri
tica noastră literară, a fost
mai ușor de stabilit în con
textul esteticii barocului.
Extragerea de pasaje satis
făcătoare pentru gustul con. temporan nu duce la
cunoașterea vechilor scri
itori, moderni după cum
am văzut in concepție,
ci mai curînd la minimali
zarea lor. Numai lectura
faptului de cultură și de li
teratură avînd în vedere
toată rețeaua de complexe
determinări ale epocii duce
la o valorificare superioară
a textelor pină acum consi
derate de „literatură ve
che" și la o altă înțelegere
a fenomenului cultural ro
mânesc. Modernitatea aces
tor scriitori așa-ziși vechi
ni se înfățișează după noi
le investigații convingător,
în seria de studii care au
reorientat fertil, prin me
todă și erudiție, cercetările
de istorie culturală se află
și cele din Rațiunea domi
nantă, contribuții de pio
nierat decisive pentru ul
terioara reevaluare a lite
raturii române vechi.

M. UNGHEANU

2 050 de ani de la formarea sta
tului dac centralizat și a 35 de
ani de la încheierea celui de-al
doilea război mondial, cenaclul
tineretului de pe lingă filiala
Cluj a U.A.P., în colaborare cu
Comitetul județean Cluj al
U.T.C., a organizat o expoziție
de pictură și grafică intitulată
„Trecut, prezent și viitor". Lu
crările expuse au o largă arie
tematică inspirată din trecutul
istoric al poporului nostru și din
realitățile contemporane. Comi
tetul județean al U.T.C. a acor
dat premii celor mai valoroase
lucrări. (Al. Mureșan)
MARAMUREȘ • „Oameni și
fapte în marea întrecere socia

producție" — ne spune ing. Ște
fan Șoiman, șeful secției mecani
că III. Dar studenti! anului I B. bu
năoară, continuă să execute tije pen
tru drose, repere mult prea sim
ple. „La nivelul lor de pregăti
re și pe măsura posibilităților
noastre de îndrumare a practicii
nu avem cadre suficiente pentru
aceasta" — ne explică prof. dr. ing.
Ion Sava, decanul facultății. Așa
este. Numai că... un sondaj restrâns
avea să ne indice, firesc, prezenta
printre studenti a multor absolvenți
de licee industriale. Oare nu este
o risipă de potential tehnico-științific ca și acești studenti să ia
totul de la început 1 Sigur, progra
ma de practică are caracter unitar, ea
trebuie să fie parcursă de toti. dar
una este eficienta în cazul parcurge
rii pe număr de studenti, si alta cind
se ia în calcul individualitatea stu
dentului. Cit privește îndrumarea —
frecvent invocată — nici aceasta nu
este o problemă rezolvată pînă la
capăt ; specialiști ai producției
predau în învătămîntul superior ca
profesori asociati, fac parte din con
silii și senate universitare. De ce nu
s-ar ocupa și de îndrumarea studen
ților la practică în Întreprinderile
unde lucrează ?
E limpede ded că în condițiile in
tegrării organice cu cercetarea și pro
ducția, desfășurarea, conținutul și re
zultatele finale ale practicii devin
elocvente nu numai pentru felul în
care au fost fixate și corelate bogate
cunoștințe pluridisciplinare, ci si pen
tru stimularea și utilizarea potenția
lului de creație propriu unei unități
universitare. Deși o asemenea con
cluzie este larg împărtășită, progra
mul de practică a studenților se des
fășoară. cum am văzut, cu mari di
ferențe de calitate de la un loc la
altul sau. și mai grav, dar nu și
mai puțin frecvent, formal, cu un
impresionant consum inutil de ener
gie socială. Eliminarea cauzelor care
provoacă asemenea situații criticabile,
valorificarea tuturor condițiilor de ac
tivitate intens creatoare se definesc,
tocmai de aceea, ca preocupări per
manente ale organizațiilor de partid
din întreprinderi si facultăți, ale con
siliilor și senatelor universitare, ale
decanatelor si rectoratelor.

Mlhal IORDANESCU

furajeră pentru animalele din'propria
gospodărie.
Este de sperat ca schimbul de ex
periență de la Izbiceni să fie de
real folos. Cu sprijinul direct al
membrilor organizațiilor democrației
și unității socialiste, experiența de
aici se va extinde în toate localită
țile județului Olt. (Emilian Rouă).

Printre cetățenii din zo
nele necooperativizate
Organizațiile democrației și uni
tății socialiste din orașul Novaci
— localitate situată în zona necooperativizată a județului Gorj
— se afirmă tot mai activ ca
pîrghii de antrenare a cetățe
nilor la înfăptuirea planului în
profil teritorial, a diferitelor sarcini
obștești.
— Un obiectiv prioritar în locali
tatea noastră — ne-a spus tovarășul
Ion Grecoiu, președintele consiliului
orășenesc al organizațiilor democra
ției și unității socialiste — îl consti
tuie sporirea numărului de animale
crescute în gospodăriile populației
și, pe această bază, creșterea contri
buției orașului Novaci la realizarea
fondului central al statului. Or
ganizațiile desfășoară, sub condu
cerea comitetului orășenesc de
partid, o largă- activitate educativă
de masă, de popularizare și însușire
a indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului în cuvîntarea
rostită la Consfătuirea de lucru de
la C.C. al P.C.R. din 25—26 februa
rie. Din rîndul acestor organizații au
fost constituite comitete de cetă
țeni și colective ale muncii politice
care se întîlnesc cu oamenii,
le explică conținutul și semnifi
cația hotărîrilor de partid și de stat,
avantajele pe care le au în acțiunea
de creștere și contractare a anima
lelor și produselor animaliere.
Efectul acestor preocupări se regă
sește în contractarea unui număr
sporit de porcine, bovine, miei, ca
și a unor cantități crescute de lapte
și lînă. Și acțiunea de contractare,
îndeosebi la miei și oi. este încă în
plină desfășurare.
Pe baza muncii desfășurate de
aceste organizații, peste 530 de ță
rani cu gospodărie individuală s-au
înscris în sistemul de pensii și
asigurări sociale, angajîndu-se să

contracteze an de an cu statul
produse agroalimentare. (Dumitru
Prună).

Cuvîntul de ordine mun
citoresc : chibzuință
— înainte, mal la fiecare colt șl P
*
lingă zidurile atelierelor găseai în
grămădite bucăți de metal de tot
felul, de care nu știam cum să ne
descotorosim. Acum nu vezi nicăieri
rătăcit, oricit ai căuta, nici măcar un
capăt de sirmă. Explicația : toatș
acestea au devenit materiale refolosibile, fiind valorificate cu chibzuință
în producție sau, atunci cind acest
lucru nu mai e posibil, sînt expediate
întreprinderii de colectare.
Aprecierea de mai sus aparține to
varășului Oscar Sebok, președintele
comitetului organizației democrației
și unității socialiste de la întreprin
derea de piese de schimb și utilaje
pentru industria chimică din Satu
Mare. Acțiunea de valorificare *
materialelor refolosibile începe, de
fapt, pe... planșeta proiectanților.
Aici, din inițiativa inginerului Ni
colae Steinberger, membru al unei
organizații a democrației si unității
socialiste, croirea metalului se pro
iectează astfel incit cei din atelierele de producție sfnt de
terminați — prin norme de con
sum obligatorii — să folosească fie
care părticică din profilele me
talice. Bucăți de metal inoxidabil
se metamorfozează în zeci de mii
de șuruburi, piulițe, șaibe, produse
care ridică de cîteva ori valoarea
căzăturilor. Deosebit de fructuoase
sînt și eforturile lucrătorilor din
atelierul chimic, care au confecțio
nat o mică moară de măcinat căză
turile de material plastic, rezultînd
granule perfect folosibile în pro
cesul de producție.
O seamă de propuneri ale membri
lor organizației democrației si unită
ții socialiste pe linia reintegrării în
circuitul economic a unor materiale
uzate și ambalaje nu au găsit încă o
soluționare corespunzătoare. Astfel,
întreprinderea de valorificare a ma
terialelor refolosibile nu preia ma
teriale cum stat: curele trapezoidale
din cauciuc rupte (au fost colectate,
peste 1 000 de kg), saci de hirtie și
butoaie goale în care s-au aflat
vopsele, substanțe chimice, oxid de
plumb si altele, asa incit acestea
continuă să fie aruncate. Oare nu-și
pot găsi și ele o valorificare cores
punzătoare ? (Octav Grumeza).

Un talent promițător

Autoportret

Expoziția despre care vrem să vă
Informăm în aceste rînduri este con
siderată de publicul orădean un eve
niment : Călin Moș. în virstă de 13
ani, este elev fruntaș la învățătură

la liceul ..Samuil Vul
can" din Beiuș, ju
dețul Bihor. Partici
pant pînă acum la
expoziții de pictură
organizate în grup la
Beiuș, „retrospectiva"
de la Oradea s-a bu
curat de atenția unui
numeros public, in
clusiv a unor oameni
de cultură și artă din
tre cei . mai. avizați,
care sînt de părere că
autorul are un talent
mai mult decît pro
mițător. Să notăm
deocamdată
numele
profesorilor săi : Niculiță Pop și Sabin
Indrie și, de asemenea,
această apreciere ex
primată de pictorul
Traian Goga, membru
în conducerea Uniunii
artiștilor plastici : „Văd
în acest copil un ta
lent viguros, promiță
tor, îi recomand stă
ruitor perseverenta. Apreciez mai ales talen
tul său portretistic —
desigur în curs de
formare". (Alexandru
Peti).

qx

Inițiativă de acum cîțiva ani a Filarmonicii
bueureștene. ciclul Por
tretelor camerale conti
nuă cu regularitate să
însumeze pe același afiș
lucrări ale unui compozi
tor, cîteodată doi. oferindu-ne astfel ocazia unor
binevenite retrospective.
Adresindu-se diferitelor
generații, „Portretele ca
merale" își acordă dimen
siunile cu vîrsta și renumele protagonistului. Un
portret integral i-a fost,
astfel, de curînd rezervat
mereu „tînărului" octoge
nar Ludovic Feldman.
Alegerea programului
• s-a operat cu ascutit simt
al reprezentativitătii, în
așa fel îneît să lumineze
locul exact al creației
compozitorului în muzica
românească a timpului. II
consideram un avangar
dist în spiritul muzicii
postexpresioniste. dar odată reunite lucrări din
diferite etape de creație,
am putut observa modul
în care el adaptează această avangardă la spe
cificul cîntării românești,
sinteza pe care o înfăp
tuiește între stilul de cir
culație europeană și ex
presia melodică autohto
nă, transfigurată, dar esential existentă. Chiar
cînd profilurile tematice
sint mai colțuroase, ca în
Cvintetul nr. 2. există la
i Feldman o nevoie de ex

listă" este genericul sub care
în orașul Borșa se desfășoară
decada culturală dedicată ani
versării a 2 050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat

•carnet cultural’
și independent de sub conduce
rea lui Burebista. Programul de
cadei cuprinde, printre altele :
deschiderea unor expoziții de
artă și de carte, evocarea is
torică „Am fost ș-om fi", alma
nahuri culturale și muzeistice,
întilniri ale brigăzilor științifice
cu locuitorii cartierelor, un spec

presie melodică, de con
fesiune. care particulari
zează influenta, ii dă cu
loare proprie, originalita
te. Iar Trio pentru suflă
tori, una dintre lucrările
sale de început, a arătat
clar filiația lui Feldman
din neoclasicismul româ
nesc interbelic — Andricu, Jora — pe care el.
incă de atunci, situindu-se

demic. pe Virgil Frincu,
Mihai Elena și Va ieri u
Bărbuoeanu — au contri
buit la pengtratia acestei
muzici de captivantă com
bustie interioară.
Alte două portrete, re
unite pe același afiș, au
fost consacrate compozi
torilor Liviu Dandara și
Walter Mihai Klepper.
Compozitori din generația

Portrete camerale
cu toată convingerea în
stil. îl recreează. îl dina
mizează savuros în întor
sături pline de nerv și
surpriză, tăindu-1 după
măsurile propriei perso
nalități. După Trio. Sona
ta pentru vioară si pian
ne apărea ca o piesă da
răscruce, de sinteză tot
odată, pentru că limbajul
între timp evoluase fără
să facă însă loc mimetis
mului. autorul avind acea
amprentă a creatorului
adevărat, care-i permite
să-și schimbe mijloacele
păstrîndu-și esența inconfundabilă.
Participări instrumenta
le de exoeptie — să-i nu
mim pe Valentin si Ște
fan Gheorghiu, formațiile
Musica Nova și Trio Aca-

de mijloc, în plină matu
ritate, prezenta lor in
suita „Portretelor camera
le" prilejuiește contactul
publicului cu două creații
mai rar interpretate, cu
doi autori pe care-i lea
gă simultaneitatea for
mării în Conservator și
li distanțează particulari
tățile stilistice și concep
tuale.
Liviu Dandara se vă
dește. într-un program ce
alătură lucrări de vîrste
diferite. Un compozitor al
detaliului atent cintărit
în semnificația lui expresivă.( Muzica lui este in
tens expresivă si în So
nata Brevis din 1966 (ce
frumos a intuit pianistul
Adrian Tomescu ethosul
baladesc, oe vibrează sub-

tacol închinat eroilor de la Moi
SUCEAVA • Colectivul acto
sei, precum și alte numeroase ricesc al studenților de la Insti
activități cultural-educative și tutul de învățămînt superior Su
artistice. (Gh. Susa)
ceava a prezentat recent pe sce
PRAHOVA • Teatrul drama nă, în premieră pe tară, .piesa
tic din Ploiești a prezentat pe lui D. R. Popescu „Pădure cu
scena Casei de cultură a sindi
catelor din localitate comedia pupeze" în regia ltd Ion Corjin„Proștii sub clar de lună" de Corinescu • O bogată activitate
desfășoară
Teatrul
teodor Mazilu. Regia artistică artistică
aparține lui Cristian Munteanu, popular din Cîmpulung Moldo
iar scenografia este semnată de venesc. Aici, de la începutul
Vittorio Ho!tier. Din distribuție anului au văzut lumina rampei
fac parte: Corneliu Revent. Eu lucrările dramatice „Tache, Iangenia Laza, Silvia Năstase, Eu- che și Cadîr" de V. I. Popa, în
sebiu Ștetanescu, Dumitru Pa- regia lui Ilarie Curechianu, și
lade, Manuela Marinescu, Fabian „Zodia albastră" de Constantin
Gavriluțiu. (Constantin Căpraru) Cojocaru, în regia lui Constan

til. în spatele contrastelor
sonore abrupte !) și în
Trei stări despre liniște,
un fel de negativ al sti
lului anterior.
Walter Mihai Klepper
ne-a apărut frămîntat de
problematica limbajului,
încercând idiomuri de cir
culație (Sonata-duo pen
tru flaut și violă), dar
structurîndu-le in tipare
le gindirii proprii, reve
nind stilistic. în încercări
mai recente (Sonata pen
tru violoncel si pian).
Compozitorul pare a-si
găsi expresia plenară in
muzica cu text — Canta
ta Remember, pe versuri
de Ana Blandlana si Două
madrigale pentru cor de
cameră — unde imaginea
poetică face corn comun
cu muzica, se înfiripă, cedîndu-și reciproc din emotia conținută. Imagist
sobru, actual, măsurat,
Walter Mihai Klepper
simte
responsabilitatea
componistică /și scrie atunci cînd are într-adevăr
pentru ce s-o facă. Inter
pretarea a fost si aici de
cea mai autentică inspi
rație. reunindu-i pe San
da Dutulescu-Crăciun și
Matei Corvin. Dimitrie
Râpeanu și Șerban Soreanu. Steliana Calos, o
apariție memorabilă, și
o apariție mal puțin obiș
nuită — corul de ama
tori „Miorița" din Reșița.

Costin CAZABAN

tin Moruzan. în cadrul secției de
copii și tineret a aceluiași tea
tru este în pregătire spectacolul
cu piesa „O problemă de carac
ter" de Virgil Stoenescu. (Gheorghe Parascan)
VASLUI @ în cadrul mani
festărilor prilejuite de Zilele
culturale ale Bîrladului s-a des
fășurat cea de-a 4-a consfătuire
interjudețeană dte chirurgie cu
tema „Cancerul gastric. Proble
me de depistare și tratament"..
Au participat specialiști de pres
tigiu din Capitală și din județele
Buzău, Cluj, Galați, Iași, Neamț,
Sibiu, Suceava, Mureș, Tulceă
și Vaslui. (Vasile Văsîi)
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Tovarășului ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresez felicitări
cordiale si cele mai bune urări de succes în îndeplinirea misiunii de mare
răspundere ce v-a fost Încredințată, pentru propășirea si înflorirea Iugo
slaviei socialiste, vecine și prietene.
Folosesc această ocazie pentru a exprima înalta prețuire pe care
o acordăm prieteniei, colaborării si solidarității dintre partidele si țările
noastre.
Totodată. îmi exprim convingerea că. în spiritul Declarației comune
româno-iugoslave din 4 noiembrie 1979, relațiile de conlucrare rodnică româno-iugoslave se vor întări și dezvolta continuu, spre binele popoarelor
noastre. în interesul cauzei socialismului și păcii, al înțelegerii și oolaborării
în Balcani, in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Romănia
va face n vizită oficială de prietenie în II.R.S.S.
Tovarășul Ilie Verdeț. membru al
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Romă-

nia, va efectua. în luna mai a.c„ o
vizită oficială de prietenie în Uniunea
Sovietică, la invitația Guvernului
U.R.S.S.

Cronica

zilei

Tovarășul Virgil Trofin. viceprimministru al guvernului, ministrul
minelor, petrolului și geologiei, a pri
mit, vineri, pe conducătorii delega
țiilor țărilor membre ale C.A.E.R. din
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia. Ungaria,
U.R.S.S., precum si din R.S.F. Iu
goslavia, care au participat la lucră
rile celei de-a 55-a ședințe a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru industria
carboniferă, ce a avut loc la Bucu
rești.
Cu acest prilej, tovarășul Virgil
Trofin a transmis oaspeților un salut
tovărășesc din partea guvernului și a
->rezentat preocupările tării noastre

în domeniul dezvoltării Industriei
carbonifere.
în discuția care a avut loc cu acest
prilej au fost abordate aspecte ale
dezvoltării, în continuare, a relațiilor
de colaborare si cooperare economică
reciprocă în domeniul industriei căr
bunelui.

★

Vineri, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, l-a
primit pe Hani Tabbara. noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Hașemit al Iorda
niei în Republica Socialistă Româ
nia. în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.
(Agerpres)

de la C.C. al P.C.R. din septembrie
1979, participanții au analizat pro
bleme privind sporirea gradului de
valorificare a masei lemnoase, creș
terea eficientei economice, diversifi
carea producției de mobilă si a altor
produse finite din lemn.
în încheierea dezbaterii a luat cuvîntul tovarășul Iosif Banc, membru
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., care a sub
liniat sarcinile deosebite ce revin
ministerului de resort, lucrătorilor
din economia forestieră în direcția
creșterii producției, a exportului de
mobilă, mai bunei valorificări a aces
teia pe piața externă.
(Agerpres)

Colocviu despre rolul femeilor
în viața țârii
Teri, 16 mai, a avut Ioc un coloc
viu organizat de Consiliul Național
al Femeilor șl Centrul de informare
al Organizației Națiunilor Unite
pentru România, cu tema : „Dece
niul femeii, egalitate, dezvoltare,
pace. Rolul femeilor in viața econo
mică, politică și socială a României.
Situația femeii în lume".
Au luat parte membre ale condu
cerii C.N.F., comitetelor județene și
al municipiului București ale femei
lor, reprezentante ale organizațiilor
de femei din instituții centrale și
unități economice.
Colocviul a relevat aspecte esen
țiale privind creșterea rolului femeii
în viața economică, politică și socială
a țării, contribuția mișcării de femei
la înfăptuirea politicii externe a
partidului și statului nostru, dedicată
păcii și cooperării, politică promo
vată consecvent de Romănia, de
președintele ei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în cuvîntul de deschidere, tovarășa
Ana Mureșan, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, a subliniat aten
ția pe care România, mișcarea de
femei din țara noastră o acordă pro
movării idealurilor ce stau la baza
inițierii, de către O.N.U., a Deceniu
lui femeii, contribuția femeilor din
România la înfăptuirea politicii ex
terne de pace și colaborare intre
toate, popoarele lumii.

tv
PROGRAMUL 1
Curs de limba franceză
Telecinemateca (reluare)
Vă dăm legătura cu școala
Concert educativ. Cartea de aur •
muzicii popoarelor (II)
13,00 Mozaic cultural-artlstic-sportiv.
Sport :
— Tenis — finala „Cupei Națiuni
lor" de la Diisseldorf : Argentina
— Italia
— Fotbal — finala „Cupei cupelor"
de la Bruxelles : Arsenal — Va
lencia
— Istoricul Jocurilor Olimpice
(episodul 4). Emisiune de Tudor
Vornicu, Ileana Vlad., Cristian Topescu
10.11) Norvegia — tara fiordurilor. Film
documentar

»,30
9,99
1H,3O
12,00

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
19 și 20 mai. In țară : Vreme în gene
ral instabilă cu cerul temporar no ros.
Vor căxSea ploi locale care vor avea
și caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice mat frecvente în jumăta
tea de vest a târli. Vintul va sufla

•
„RECICLAȚI-VĂ
SINGURI DEȘEURILE DE
HIRTIE". Sub această denu
mire, Asociația franceză pentru
valorificarea deșeurilor de hîr
tie a realizat un dispozitiv sim
plu, destinat gospodăriilor indi
viduale, care permite reintrodu
cerea în circuitul productiv a
unuia din cele mai importante
materiale secundare. S-a calcu
lat că, anual, fiecare per
soană aruncă în medie la
lada de gunoi circa 110 kg de
hîrtie — o risipă de neadmis.
Dispozitivul cuprinde un mixer,
similar celui de bucătărie, care
mărunțește hîrtia,
transformind-o într-un fel de pastă : se
adaugă o substanță decolorantă,
după care pasta este trecută prin
niște valțuri, obținîndu-se foi

Despre formarea șl dezvoltarea
conștiinței revoluționare a femeilor
de la orașe și sate, rolul artei și cul
turii in lărgirea orizontului general
de. cunoaștere, a vorbit tovarășa
Suzana Gâdea, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.
Preocuparea partidului și statului
nostru pentru întărirea familiei, pen
tru asigurarea celor mai bune con
diții de creștere și educare a copii
lor a fost prezentată de tovarășa
Maria Bobu, vicepreședintă a C.N.F.
Alte teme au scos în evidență con
tribuția organizațiilor U.T.C. la for
marea și educarea tinerelor fete, po
litica demografică a României, rolul
femeilor în afirmarea revoluției tehnico-științifice. în dezvoltarea agri
culturii etc.
Directorul Centrului de informare al
O.N.U. pentru România, Abdel Salam
Dajani, a prezentat referatul „Dece
niul femeii și situația femeii in
lume", în care a oglindit aspecte ale
vieții și luptei femeilor din diferite
zone ale globului pentru drepturi
egale și libertăți democratice, pen
tru pace.
în aceeași zi, în holul Sălii mici a
Palatului Republicii a fost inaugu
rată o expoziție în care sînt prezen
tate aspecte din munca și viața fe
meilor din tara noastră. (Rodica
Șerban).
Săptămîna politică
10011 de seri
Telejurnal
Călătorie prin țara mea (XXX).
Teleenciclopedia
Publicitate
Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing. Episodul 36
21.30 Spectacolul de varietăți cu public
-- „Flori de mai“
22.30 Telejurnal
18.35
18.50
19,00
19,23
19.50
301.35
20.40

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Jaz cu formația „Transfer* — Iași
19.50 Călărași — vatră de oțel. Consem
nări de Al. Papilian
20',10 Arii din opere și operete
2ft,55 Omul și hidrosfera. Film docu
mentar
21,16 Estrada estradelor
211.40 Oameni și fapte din Tara Bîrsed
21', 50 Viziuni interpretative contempo
rane
22,30 Telejurnal
•

slab pînă la moderat prezentînd inten
sificări de scurtă durată îndeosebi în
zona de munte. Temperaturile minime
vor fi. cuprinse între 4 și 1.4 grade, iar
valorile maxime între 16 și 26 de gra
de. în București : Vreme ușor instabilă.
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii
mai ales sub formă de aversă. Vint
moderat. Temperatura In creștere. Mi
nimele vor fi. cuprinse Intre 8 șl 12
grade, iar maximele între 20 și 24 de
grade. (Mihăilă Ileana).

de dimensiunea dorită pentru
cele mai felurite utilizări.

•
CALCULATOARE
VORBITOARE.
rel3t3t
la această rubrică despre calcu
latoarele de buzunar care ser
vesc drept dicționar, puțind
„rosti" intr-o limbă străină un
cuvînt format cu ajutorul cla
viaturii în limba celui care folo
sește calculatorul. O firmă vestgermană a realizat acum primul
tablou de bord vorbitor, prevă
zut cu un calculator care anunță
cu voce tare ce cantitate de ben
zină se mai află în rezervor,
gradul de uzură a pneurilor etc.
La rîndul ei, firma japoneză
„Sharp" a pus la punct un cal
culator de birou care, pentru
evitarea oricăror greșeli, anunță

Maiestății

Sale

OSLO

NICOLAE CEAUȘESCU

SATU MARE:

BOTOȘANI :

Mașini de reprofilat
galerii miniere

Primele blocuri în viitorul oraș Flămînzi

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al Norve
giei, Odvar Nordli, cu ocazia Zilei

Familia mașinilor și utilajelor
miniere purtind emblema „UNIO“
Satu Mare sporește cu o nouă și
valoroasă creație tehnică — mașina
de reprofilat galerii, prima de acest
fel din țară. Proiectată de Centrul
de cercetare și studii de inginerie
tehnologică pentru utilaj minier
din cadrul întreprinderii sătmărene,
noua mașină are funcționalități
multiple și o productivitate foarte
ridicată, fiind destinată minelor de
cărbuni, în vederea reprofilării ga
leriilor cu secțiuni mici. (Ociav
Grumeza).

O nouă capacitate
de fabricat hîrtie
Foto : Vasile Anania

în comuna Flămînzi, județul
Botoșani, viitor centru urban agro
industrial, s-au dat în folosință pri
mele blocuri de locuințe cu 36 de
apartamente (în fotografie).
— Pînă la sfîrșitul acestui an —
ne spunea ieri inginerul Mihai Lă
cătușii, șeful șantierului, unde lu
crează numeroși constructori din
localitate — vor fi date în folosință
cel puțin 150 de apartamente. Lu
crările au Început și la celelalte
obiective prevăzute în schița de
sistematizare : centrala termică, se
diul politic-administrativ,
casa

V-LEA

Ziua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de
progres și prosperitate pentru poporul norvegian prieten.

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT

La puține zile după intrarea în
funcțiune a instalației de evaporare
a borhoturilor rezultate la fabrica
rea drojdiei furajere, la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Zărnești a început să producă cea de-a
doua capacitate pentru fabricarea
hîrtiei. Odată cu intrarea în func
țiune a acestei capacități, producția
de hîrtie a combinatului crește.cu
peste o dată și jumătate, creîndu-se
condiții de renunțare la importul
hîrtiei necesare fabricării cartoane
lor ondulate pentru ambalaje. Ca
materie primă se va folosi, în cea
mai mare parte, maculatura colec
tată din întreprinderi, instituții și
de la populație. (Nicolae Mocanu).

4 NORVEGIEI

regele OLAV AL
al Norvegiei

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

ZĂRNEȘTI :

Consfătuire consacrată sporirii producției
și calității mobilei
Joi și vineri a avut loc la Combi
natul de prelucrare a lemnului Pi
pera o dezbatere privind îmbunătăți
rea in continuare a calității, sporirea
producției și a exportului de mobilă.
Au participat membrii consiliului de
conducere al Ministerului Economiei
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, factori de răspundere și spe
cialiști din centrale industriale, uni
tăți de producție, furnizoare de ma
terii prime și materiale, de cei-cetare
•i proiectare, de comerț exterior.
în spiritul documentelor Congre
sului al XII-lea al partidului, al in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceausescu la Consfătuirea de lucru

V/AȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

de cultură, centrala telefonică auto
mată.
Primarul viitorului oraș, Eugenia
Barabei, adaugă că și lucrările de
construcții la obiectivele agroindus
triale se desfășoară în ritm intens.
La filatura de bumbac se depun
eforturi pentru recuperarea unor
restanțe, a început organizarea șan
tierului viitoarei fabrici de brînzeturi, iar cele două complexe zoo
tehnice organizate în sistem indus
trial (pentru vaci cu lapte, crește
rea și îngrășarea mieilor) vor fl
populate în curînd. (Silvestri Ailenei).

O natură șl climă
aspre au modelat, în
„țara fiordurilor", un
popor la fel de dirz,
care, de-a lungul anilor, prin
muncă
și eforturi tenace,
a știut să Înfrunte
deopotrivă adversită
țile naturii și vicisitu
dinile istoriei, asigurînd dezvoltarea și
progresul patriei sale.
Norvegienii
zilelor
noastre — 80 la sută
din cei peste patru
milioane de locuitori
trăiesc la mai puțin de
12 mile de mare — nu
sînt doar temerari na
vigatori si pescari is
cusiți ; ei au devenit,
în egală măsură, îndemînatici muncitori
pe marile șantiere na
vale. în fabrici și uzine din sectoare de
vîrf ale tehnicii mo
deme, pricepuți con
structori de hidro
centrale, specialiști în
extracția petrolului si
gazelor de sub apele
mării.
La Eidsvool nu de

naționale, prin care li adresează sin
cere felicitări și bune urări de să
nătate și fericire personală.

parte de capitala tă
rii. o impozantă casă
de tară păstrează, în
amintirea
generații
lor de azi, un episod
al luptei poporului
norvegian pentru apărarea ființei națio
nale și cucerirea in
dependenței. Acolo, la
17 mai 1814. s-au adunat primii deputați
aleși de popor si au
adoptat
Constituția
Norvegiei — dată care
este, de atunci, ani
versată ca zi națio
nală.
România si Norve
gia — deși situate geo
grafic la puncte dife
rite ale Europei și avind orînduiri sociale
diferite — sînt anima
te de idealuri comu
ne de pace si colabo
rare. înscriindu-se pe
aceste coordonate, re
lațiile româno-norvegiene s-au materiali
zat în ultimii ani în
diverse acțiuni de con
lucrare fructuoasă pe
multiple planuri, eco
nomiile oelor două țări
oferind
posibilități

largi pentru creșterea
substanțială a schim
burilor comerciale și a
cooperării în produc
ție. România si Norve
gia sint țări dornice
de pace, care, deși fac
parte din alianțe deo
sebite, se intilnesc in
preocuparea
pentru
dezvoltarea unor rela
ții bune, de colaborare
prietenească, reciproc
avantajoasă. în actua
lele condiții de agra
vare ă situației inter
naționale, cele două
țări consideră că tre
buie să se depună toa
te eforturile pentru a
se opri cursul spre
înrăutățirea relațiilor
dintre state si a se
relua procesul destin
derii.
Dezvoltarea în con
tinuare a raporturilor
româno-norvegiene co
respunde pe deplin
intereselor popoarelor
noastre, ale edificării
unui sistem trainic de
securitate și cooperare
in Europa si în lume,
cooperării si înțelege
rii internaționale.

Manifestări științifice și culturale
Ediția din acest an (15—21 mai) a
„Săptămînii Muzeului Național" —
bogată suită de manifestări științi
fice și culturale, organizate și găz
duite de Muzeul național de isto
rie — stă sub semnul sărbătoririi
a 2050 de ani de la constituirea sta
tului dac centralizat și independent.
Punctul central al „Săptămînii"
11 marchează astăzi desfășurarea
simpozionului „Patrimoniul cultural
național — atestat al continuității
civilizației pe teritoriul României",
vernisajul expoziției „Restaurarea
și conservarea, factori importanți in
valorificarea patrimoniului cultural
național" și masa rotundă „Păstra
rea și valorificarea patrimoniului
cultural national — cauză a între
gului popor".
în zilele următoare se desfășoară:
simpozionul consacrat împlinirii a
două veacuri de la nașterea lui Tu
dor Vladimirescu și simpozionul
„Poporul român în conștiința
lumii", precum și o întilnire cu
participanți la războiul antihitlerist.
(Silviu Achim).
Vineri s-au încheiat lâ Săvîneștl
lucrările celei de-a Il-a ediții a
simpozionului național „Progrese și
perspective în fabricarea și prelu
crarea fibrelor chimice", organizat
de Institutul Central de Chimie din
București, centrala industrială de

(Urmare din pag. I)
ne. pe care societatea se bazează.
Or. raportarea fictivă, neadevărul ar
însemna minusuri sau goluri de pro
duse care s-ar repercuta asupra altor
și altor întreprinderi și ramuri de
producție. Răul provocat prin min
ciună s-ar amplifica, ar introduce de
reglări care se agravează in meca
nismul economiei naționale, lovind în
interese esențiale ale societății, ale
oamenilor muncii. Si aceasta pentru
ca inși de tipul fostului director Ungureanu să primească „felicitări", să
se bucure de „prime" și alte recom
pense financiare — pe motivul depă
șirilor de plan, cînd, în realitate, nu
numai că nu și-au îndeplinit obliga
țiile față de societate, dar au lovit
in interesele acesteia.
La sfirșitul primului semestru al
anului 1977, rapoartele de producție
ale întreprinderii de zahăr din Bu
zău consemnau o neîndeplinire a pla
nului echivalind 1 687 000 lei. Cu pri
lejul analizei făcute atunci, organi
zația de paiiid din secția rafinărie
constata : „Campania 1977—1978 se
arată de lungă durată și am înce
put-o prost". După asta are loc „mi
racolul". adică... scamatoria cifrică.
Odată cu noua campanie, care se
anunțase lungă și demara prost, în
cepe escalada performantelor... la te
lefon. Desigur s-a și muncit. Ba
chiar foarte mult. Numai că. pe lingă
ce va fi producție adevărată, apar
stocuri cifrice care întreceau însăși
capacitatea de depozitare a fabricii.
Judecind după hîrtii, în ianuarie
1978 in curtea Întreprinderii ar fi tre
buit să existe un siloz, in plus —
patru silozuri in loc de trei. Al pa
trulea era silozul invizibil pentru pro
ducția nevăzută.
Fabrica dispune de un minunat co
lectiv muncitoresc, dintre cele mai
închegate și mai calificate din ramu
ra respectivă. în mod repetat. între
prinderea a sprijinit cu cadre tehnice
unitățile de profil nou constituite în
alte localități ; la unii indicatori esen
țiali, cum ar fi productivitatea mun
cii, gradul de policalificare a persona
lului etc., „zăhărarii" de la Buzău s-au
evidențiat cu rezultate certe. Numai
că acest potențial uman a fost subes

cu voce tare cifrele pe măsură
ce operatorul atinge clapele res
pective. Aceeași firmă a realizat
primul ceas vorbitor, precum și
primul cuptor care anunță gos
podina : „încă 10 minute șl
mîncarea este gata..."

• ÎNLOCUITOR
al
STICLEI. Firma americană
„General Electric" intenționează
să înceapă în curînd fabricarea
unui tip de material plastic nu
mit „margard", destinat să în
locuiască sticla folosită Ia auto
mobile și la ferestrele locuințe
lor din clădirile înalte. Ușor și
rezistent, noul material este îm
brăcat intr-o „cămașă" de sili
con. a cărui structură molecu
lară amintește sticla, dar care.

resort șl centrul de cercetări din
localitate. Au participat peste 400
cadre didactice universitare, cerce
tători și specialiști din industria de
fire și fibre sintetice și din cea de
prelucrare textilă din Întreaga țară.
(C. Blagovici).
Ieri au Început la Cluj-Napoca
lucrările celei de-a doua Conferința
naționale de acționări electrice.
Principala temă pusă în dezbatere
o constituie situația actuală și de
perspectivă a acționărilor electrice
in tara noastră, legată de economi
sirea energiei electrice. Cu acest
prilej a fost inaugurată o expoziție
a realizărilor din domeniul respec
tiv. (Al. Mureșan).
La Combinatul de fibre sintetice
din Iași s-au încheiat lucrările con
sfătuirii pe tară cu tema „Organi
zarea, poliservirea și retribuirea in
acord global — factori de creștere
a productivității muncii", organizată
de Uniunea sindicatelor din ramu
ra chimiei și prelucrării țițeiului,
sub egida ministerului industriei
de resort în cadrul consfătuirii a
fost evidențiată însemnătatea intro
ducerii și extinderii acordului glo
bal in toate sectoarele economice cu
profil de chimie, a valorificării
acestei eficiente căi, de sporire a
producției și de cointeresare mate
rială a muncitorilor. (Manole
Corcaci).

timat, înșelat și indus in eroare —
la fel ca și forurile ierarhice supe
rioare.
Astăzi. în fata tristei descoperiri,
unii vinovați motivează insinuant
umflarea cifrelor prin pretextul ne
sincer că. pe această cale, s-a încer
cat „salvarea" retribuțiilor. Răsfoind
însă documentele organizației de
partid, am constatat o altă realitate.
Viciul cifrelor fără acoperire a de
curs nu din „dragoste" față de mun
citori, ci dinvsubestimarea lor. Am
găsit concret, ^consemnate, asemenea
referiri din partea celor care lucrau
nemijlocit in producție : „tovarășii

Vineri a avut Ioc la Miercurea
Ciuc o sesiune de comunicări știin
țifice. Au luat parte cercetători
științifici, cadre didactice, specia
liști și activiști de partid și de stat
din București, Cluj-Napoca, Sfîntu
Gheorghe și din județul Harghita.
Comunicările și referatele prezen
tate au adus noi dovezi ale originii
și continuității poporului român pe
actualul teritoriu al patriei, ale
luptei sale dîrze pentru apărarea
gliei străbune, ale contribuției la
progresul
civilizației europene.
(I. D. Kiss).
Vineri, la Institutul de subingineri din Hunedoara au Început lu
crările conferinței „Tribotehnica
’80“, la care participă cadre didac
tice universitare, cercetători știin
țifici și proiectanți din institute de
cercetări și proiectări tehnologice,
specialiști din mari întreprinderi
industriale ale țării, precum și in
vitați de peste hotare.
Prin lucrările prezentate, schim
bul de informații și- dialogul purtat
de specialiști privind fenomenele
legate de frecare, ungere și uzura
în exploatare a utilajelor industria
le, sint relevate soluții și experien
țe valoroase în domeniul exploată
rii, întreținerii și reparării utila
jelor și instalațiilor din dotarea În
treprinderilor. (Sabin Ionescu).

blemele de producție pe cit sint de
complicate problemele de disciplină"
— ne declara noul director, la Înce
putul documentării. Si cum ar fi pu
tut să existe disciplină pe un fond
de nesinceritate. în condițiile min
ciunii lansate la rang de profesie 7
Jocul periculos cu inexactitățile nu
avea cum să nu declanșeze o întreagă
reacție în lanț a abaterilor, artificii
lor, nesinceritătilor. O minciună o
atrage pe alta, si amîndouă hoția, se
spune în popor. Nu putem (încă)
afirma dacă și cit s-a furat en-gros
la Buzău. E datoria organelor de ur
mărire penală să stabilească fără păr-

Recepție

oferită

de

Cu prilejul Zilei naționale’a Nor
vegiei, ambasadorul acestei țări la
București, Per Borgen, a oferit, vi
neri după-amiază, o recepție.
Au participat Virgil Teodorescu,
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe, Ion Stanciu, adjunct al mi-

tinire. Sînt multe aspecte care au fost
scoase la iveală' prin sondaj. Ur
mează ca verificarea lor să fie gene
ralizată. Se cer elucidate de către
organele specializate ale statului o
serie întreagă de amănunte consternante. De pildă :
— din arhiva unității lipsesc nu
mai puțin de 224 avize de expediție,
nemaistiindu-se nimic de soarta
transporturilor respective ;
— alte 14 avize au fost anulate,
acreditîndu-se explicația abs.urdă că
28 000 de kilograme de zahăr (valorind un sfert de milion de lei) au ie
șit pe poartă, s-au plimbat prin tară,
după care s-ar fi întors cuminți in
silozuri (!) ;
— și mai mari bizarerii apar în si
tuația expedițiilor pe calea ferată —
265 de vagoane au fost trase la în
cărcat, dai’, chipurile, ar fi plecat de
la gurile silozului goale :
— o mină încă neștiută, o mînă
misterioasă a făcut să dispară prin
cipalele evidente de reconstituire a
activității și livrărilor reale : rapoar
tele de producție si registrele de
poartă.

★

Cercetînd probele adunate pînă în
prezent, se pune in mod firesc si în
trebarea : cum a reacționat forul

Faza finală a celei de-a 33-a ediții
a Turneului U.E.F.A. pentru juniori
a început ieri în mai multe localități
din R. D. Germană. Echipa juniorilor
României a întîlnit, la Wolfen (lingă
Leipzig), selecționata similară a Fin
landei. După un joc destul de echili
brat, tinerii noștri fotbaliști au cîștigat cu scorul de 2—1, prin punctele
înscrise de Ilie (min. 42) și Gabor

• INSULĂ ARTIFICIA
LĂ. De la 1 500 kmp cît avea
la sfîrșitul secolului trecut, gol
ful Tokio a ajuns acum la 1 200
kmp. Suprafața golfului s-a re
dus treptat ca urmare a îndi
guirilor și desecărilor, în zonele
recuperate construindu-se în
treprinderi industriale, depozi
te. căi ferate etc. Golful se mic
șorează si din pricina construi
rii insulei Ogasima, care va ocupa 515 hectare.

• REȚETĂ DE SLĂ
BIRE? Dacă doriți să pierdeți
din greutate, alergați folosind
si picioarele si mîinile. reco
mandă doctorul american Fred
Cash din San Diego (Califor
nia). care a efectuat un șir de
experiențe cu persoane dornice
să se elibereze de excesul de
greutate. Unii din pacienti au
fost puși să alerge în mod obiș
nuit. alții — în „patru labe". Au
slăbit cu toții, dar cei din a
doua grupă au pierdut mai mult
și mai repede din greutate.
Doctorul Cash propune acest
„sport" tuturor bărbaților de
vîrstă mijlocie dornici să eli

nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, re
prezentanți ai unor instituții centrale,
oameni de cultură și artă, alte per
soane oficiale.
Au luat parte, de asemenea, șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, alți membri ai corpului
diplomatic.

(min. 71). Pentru finlandezi a marcat
Saloma (min. 70).

Campionatele europene
de judo
Campionatele europene de judo
au continuat la Viena cu întrecerile
de la categoria semimijlocle, în ca
drul căreia concurentul român Mir
cea Frățică a cuceșit medalia da
bronz.
a .
«

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 MAI 1980
EXTRAGEREA I i 31 64 33 74 1 32
Fond total de ciștiguri: 1 046 433 lei:
37 86 58
EXTRAGEREA a Il-a î 20 42 62 73
03X0 259 385 lei report la cate44 34 16 78 9.
goria I.

ierarhic superior, Centrala de pro
ducție și industrializare a sfeclei de
zahăr ? Autorul nu poate formula un
răspuns la această întrebare. Cu atît
mai mult cu cît este pus în fața unui
șir de ciudățenii. De pildă :
— reprezentanții centralei au efec
tuat, an de an, controale de fond,
însă nimeni nu a băgat de seamă
că păstrarea si circulația documente
lor și a imprimatelor cu regim deo
sebit se făceau în condiții care nu
mai că nu Îndemnau la fraudă ;
— nimeni nu a remarcat că. an de
an, la fabrica din Buzău, inventarele
se „efectuau" doar aparent, că între

stocul scriptic sl cel real apărea me
reu și mereu o dubioasă' sincronizare
la gram ;
— nimeni de la centrală n-a obser
vat că evidenta producției nu se face
pe baza rapoartelor de fabricație si a
notelor de predare către silozuri^, ci,
in perioade hotărîtoare. pe baza unor
situații imaginate de șefa laboratoru
lui :
— silozurile Buzăului erau mereu
supraaglomerate cu interminabile
„custodii" de stocuri ale altor între
prinderi similare :
— în loc să se ia măsura ca, perio
dic, silozurile să fie golite, pentru a
se putea observa corectitudinea sto
cului scriptic, zahărul de Buzău se
tot amesteca în uriașele celule ale
celor trei silozui'i cu zahăr fabricat,
real sau pe hîrtie. de alte întreprin
deri.
Toate aceste aspecte — care pot
apărea, și chiar ne apar ca stranii
— se împletesc cu alte practici, avind
o arie ceva mai largă decît perime
trul întreprinderii buzoiene. _Așa ar
fi „dilema" dacă să se introducă sau
nu pe fluxul tehnologic... nimic în
loc de sfeclă. Orice economist ar răs
punde fără echivoc : cum să introduci
în procesul de fabricație nimic, din
care va ieși tot nimic ! Și totuși, jocul

mine kilogramele de prisos și,
in același timp, să-și fortifice
organismul.
spre deosebire de sticlă, nu este
expus eventualelor fisurări din
pricina variațiilor temperaturii.

Norvegiei

Debut victorios al echipei României în turneul U.E.F.A.

Se poate îndulci o ceașcă de ceai cu 8500 tone de zahăr ?
din conducere nu au încredere in oa
meni" (Tudose Ștefan) ; „Referitor la
retribuție : dacă am fost penalizați,
să nu așteptăm muncind la fel, ci, din
contră, trebuie să muncim mai bine
pentru a ne merita retribuția" (mais
trul Stan Ion); „A respecta discipli
na de partid înseamnă a te respecta
pe tine ; a respecta disciplina în pro
ducție — a fi drept și cinstit" (mun
citoarea Stanca Dănoiu). Pătrut Ni
colae, unul dintre maiștrii de rafină
rie care conduceau procesul dg fa
bricație și au întocmit documentele
primare ce ar fi trebuit să stea la
baza evidenței, declară : „N-ar fi fost
nevoie să se raporteze fictiv.
Orice s-ar fi cerut muncitorilor, ei ar
fi făcut. Dar nu să declare producție
nereală ! Nu am modificat nici un
raport de fabricație".
Pentru ca acest potential uman să
fi fost integral pus în valoare era
nevoie de un anumit climat de lucru,
bazat pe cinste și hărnicie, pe res
pect și spirit de întrajutorare. La în
treprinderea din Buzău însă, rela
țiile tovărășești au fost alterate de
comportări neprincipiale ale directo
rului, incenind cu întreținerea unor
„bisericuțe" și sfîrsind cu ieșiri gro
solane și brutale față de muncitori.
„Aipi nu sînt atît de complicate pro-

ambasadorul

• RECORD IN MA
TERIE DE ENIGMISTICĂ.
Tînărul vest-german Werner
Schmidt a compus o gigantică
lucrare în domeniul cuvintelor
încrucișate : tema abordată de
el conține 21 417 cuvinte. După
părerea autorului, este vorba de
cel mai mare careu realizat
pină acum. Pentru a o scrie au
fost necesare coli de hîrtie in
lungime de 15 metri (în foto
grafie). Prin aceasta, autorul a
doborît
recordul belgianului
Henri Blaise, oare reușise să
scrie doar 7 708 cuvinte.

ficțiunilor a prevalat și în această
problemă. Pentru că centrala este nu
numai a industrializării, ci si a pro
ducției sfeclei de zahăr, unul din
principalele ei criterii de plan este
sfecla introdusă în fabricație (indife
rent ce și cu ce preț se obține) :
după o serie de corespondente con
tradictorii, la Buzău s-au băgat pe
flux 40 000 (patpuzeci de mii) tone
de fostă sfeclă (complet degradată)
ajunsă cu conținut de zahăr ZERO 1
S-au cheltuit energie, timp, muncă,
s-au uzat mașini ca să se obțină
40 000 tone de gunoi, mai malaxat
și mai vînturat.
In schimb, pe hirtie, rezultatele
arătau splendid. Era de notorietate
că fabrici noi, ca acelea din Urziceni
sau Țăndărei, întîrziau să intre în ex
ploatare. Și totuși, în evidente apare
situația stranie că fabrica din Buzău
(burdușită de stocuri) cumpăra... za
hăr. La preț comercial ! Și încă de la
cine 1 De la fabrica din Țăndărei,
aflată cu mașinile desfăcute. Chiar
dacă acest negoț straniu si păgubos
ar fi avut loc, jocul cifrelor tot necin
stit era, deoarece, pe ansamblul cen
tralei, producția ar fi apărut. în mod
fictiv, dublă : o dată prin livrarea
de la Țăndărei (către Buzău) și a
doua oară prin livrarea de la Buzău
(către comerț).

Nesinceritatea este profund contra
rie principiilor eticii noastre. Dar a
minți societatea, statul este echiva
lent cu o crimă. Sub aspectul măsu
rilor disciplinare și statutare, abate
rile de la Buzău și-au primit o primă
ripostă. Organele de stat vor contura
mai limpede proporțiile și caracterul
celor intîmplate. Independent de
aceasta, rămîne de văzut în ce mă
sură bombastica datelor aduse din
condei se leagă de stilul de lucru
cramponat de birouri, de aglomerarea
artificială a specialiștilor în creșterea
sfeclei de zahăr pe asfaltul din preaj
ma Cișmigiului. Da, ca și multe
alte centrale legate de agricultură si
industria alimentară. Centrala pro
ducției și industrializării sfeclei de
zahăr își are sediul în București, me
tropolă în care nu creste nici o sfe
clă și nu se fabrică nici o linguriță
de zahăr.

• EXPOZIȚIE „PICAS
SO" LA NEW YORK,
în perioada 22 mai — 16 septem
brie a.c. Muzeul de artă moder
nă din New York va găzdui
o mare expoziție retrospec
tivă „Picasso". Cu acest prilej
vor fi prezentate aproape 400 de
opere ale marelui artist. Con
ducerea muzeului a obținut,
sub formă de împrumut, lucrări
aflate în alte 70 de muzee ale
lumii sau aparținind unor co
lecționari particulari si familiei
pictorului. Printre exponate se
va afla și celebra pînză ..Guer
nica". aflată în păstrarea mu
zeului newyorkez de aproape 40
de ani. După închiderea expozi
ției. respectîndu-se dorința lui
Picasso, „Guernica" va fi resti
tuită Spaniei.

ÎN SPIRITUL ÎNȚELEGERILOR LA NIVEL ÎNALT

Delegația Marii Adunări Naționale
primită la Casa Albă
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
în numele președintelui Jimmy Car
ter, consilierul special prezidențial
pentru problemele securității națio
nale, Zbigniew Brzezinski, a primit
la Casa Albă delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele M.A.N.,
care, la invitația Congresului S.U.A.,
face o vizită oficială în această țară.
Din partea președintelui Statelor
Unite ale Americii, Jimmy Carter, și
a soției sale, Rosalynn Carter, au
fost transmise președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu un salut prietenesc, urări
de multă sănătate și fericire, iar
poporului român, urări de pace și
prosperitate.
Din partea președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și a tovarășei Elena
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Statelor Unite ale Ameri
cii, Jimmy Carter, și doamnei Ro
salynn Carter un prietenesc salut,
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și pace pentru
poporul american.
În cadrul discuției care a avut loc
cu acest prilej au fost examinate
aspecte ale dezvoltării relațiilor bi
laterale pe multiple planuri și au

fost trecute în revistă unele proble
me internaționale actuale. A fost
subliniat rolul important al parla
mentelor din cele două țări pentru
promovarea unei mai bune cunoaș
teri reciproce, pentru dezvoltarea ra
porturilor bilaterale, pentru întărirea
destinderii pe plan internațional.

★

Delegația M.A.N. s-a întîlnit, de
asemenea, cu speakerul Camerei Re
prezentanților, Thomas O’Neill, cu
liderul majorității democrate, Jim
Wright, cu liderul republicanilor,
John Rhodes, a purtat discuții cu un
numeros grup de deputați.
Delegația M.A.N. a avut discuții și
cu un grup de senatori, între care
George McGovern, Henry Jackson,
Jacob Javits, Paul Sarbanes, Edward
Zorinski, S. Hayakawa.
In cadrul acestor convorbiri a fost
relevată dezvoltarea continuă a an
samblului relațiilor dintre România
și S.U.A., dintre forurile legislative
ale -celor două țări. A fost subliniată
contribuția importantă a parlamen
telor la consolidarea și dezvoltarea
relațiilor dintre state, la rezolvarea
marilor probleme care frămîntă ome
nirea, rolul însemnat al forurilor le
gislative în promovarea unui climat
de destindere și pace pe plan inter
național.

Conferința interparlamentară
de la Bruxelles
Evidențierea contribuției României la dezvoltarea
cooperării în domeniile educației și culturii
BRUXELLES 16 (Agerpres). — în
cadrul lucrărilor celei de-a patra Con
ferințe interparlamentare în proble
mele securității și cooperării europe
ne, în Comisia privind cooperarea in
domeniile umanitare a luat cuvîntul
deputatul român Octavian Paler.
A fost evidențiată preocuparea per
manentă a României pentru extinde
rea relațiilor și contactelor eu țările
participante la C.S.C.E. în domeniile
educației și culturii. încheierea a nu
meroase acorduri și programe inter
parlamentare de schimburi, perfec
tarea unor înțelegeri de colaborare
directă pe linia instituțiilor de profil,
în ceea ce privește mijloacele de in
formare. reprezentantul român a sub
liniat răspunderea acestora în infor
marea corectă a opiniei publice asu
pra situației politice, economice, so
ciale și culturale din fiecare tară,
rolul lor în promovarea încrederii si
prieteniei între țările europene. Tot
odată. s-a arătat că țările semnatare
ale Actului final trebuie să ia o ati
tudine hotărită împotriva factorilor
negativi, cum sint mișcările fasciste,
nationalist-sovine, iredentiste, pro
paganda care incită la neîncredere,
ură și război și să nu admită pe
teritoriul lor activități îndreptate îm
potriva altor state.
Delegația română a propus ca la
reuniunea de la Madrid să se con
vină organizarea de întîlniri generaleuropene ale tineretului, pentru edu
carea tinerei generații în spiritul res
pectului, prieteniei și colaborării
Intre popoarele de pe continent, or
ganizarea unor manifestări culturale
care să contribuie la promovarea va
lorilor spirituale, a creației artistice
contemporane din țările participante
la C.S.C.E.

în același timp, delegația s-a pro
nunțat pentru ca actuala conferință
să insiste asupra necesității ca la
reuniunea de la Madrid să se proce
deze la o abordare constructivă. în
spiritul înțelegerii și respectului re
ciproc, a aspectelor esențiale ale co
laborării în domeniile culturii, edu
cației. informațiilor și contactelor
umane.
în comisia care se ocupă de urmă
rile conferinței, delegația română a
propus inițierea de noi acțiuni pe
plan parlamentar regional si sub
regional. în vederea angajării crescînde a parlamentarilor și parlamen
telor la aprofundarea procesului edi
ficării securității si dezvoltării coope
rării pe continent, între care ținerea,
în viitor, a unei noi Conferințe in
terparlamentare pe aceste probleme,
a unor simpozioane pe teme de
mare actualitate pentru întregul con
tinent. cum ar fi dezarmarea, inten
sificarea contactelor bilaterale între
parlamentele si grupurile naționale
din țările europene. Canada si S.U.A.
Secretarul Uniunii interparlamen
tare a difuzat ca document de lucru
al conferinței o sinteză cubrinzînd
principalele initiative si acțiuni în
treprinse de parlamentele si grupu
rile parlamentare naționale pentru
promovarea securității si cooperării
europene. în document este relevată
preocuparea Marii Adunări Naționale,
a grupului român pentru întărirea
conlucrării interparlamentare pe plan
european si se evidențiază propune
rile cuprinse în „Apelul către toate
parlamentele și popoarele țărilor
participante Ia Conferința generaleuropeană de Ia Helsinki".

Se extinde colaborarea
culturală româno-bulgară
SOFIA 16 (Agerpres). — în peri
oada 13—16 mai 1980, la Sofia s-au
desfășurat lucrările celei de-a V-a
sesiuni a Comisiei mixte româno—
bulgare de colaborare culturală.
Cu acest prilej s-a apreciat că
relațiile între țările noastre în do
meniul culturii, artei si învătămintului se dezvoltă și se amplifică con
tinuu pe baza înțelegerilor convenite
cu ocazia întîlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor
Jivkov.
S-au identificat noi posibilități si
s-au convenit noi forme de colabora
re, mai eficiente și concrete, care să
conducă la adîncirea cunoașterii re
ciprocă și apropierii celor două po
poare vecine și prietene.
Protocolul comisiei a fost semnat
de tovarășa Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si

f

„NU,

Educației Socialiste, președintele păr
ții române în comisie, și Peio Berbenliev, vicepreședinte al Comitetului
pentru Cultură din R.P. Bulgaria,
președintele părții bulgare în comisie.
Vineri, tovarășa Ludmila Jivkova,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Comitetului
pentru Cultură al R.P. ’ Bulgaria, a
primit pe tovarășa Tamara Dobrin.
De asemenea, tovarășa Tamara Do
brin, președinte executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a fost pri
mită de Pencio Kubadinski, membru
al Biroului Politic al C. C. al P. C.
Bulgar, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Patriei din R. P.
Bulgaria.
La convorbiri, care s-au desfășurat
Intr-o atmosferă caldă, prietenească,
a fost prezent Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia.

armamentului nuclear I”

Un apel ia încetarea cursei înarmărilor lansat de o organizație
daneza
COPENHAGA 1â (Agerpres). - Congresul organizației daneze „Nu,
armamentului nuclear I" a adresat un apel la încetarea cursei înarmări
lor. Rezoluția adoptată de participant exprimă un protest ferm față de
acțiunile de natură să creeze noi focare de încordare în lume. Dane
marca - se subliniază în document - trebuie să contribuie activ la
desfășurarea cu succes a reuniunii de la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa,
precum și la amplificarea dialogului Est-Vest.

Din lectura celor două documente,
care înglobează date și cifre privi
toare la nu mai puțin de 184 de țări
și teritorii de pe glob, rezultă o serie
de aprecieri semnificative referitoare
la „evoluția dezvoltării economice în
1979". Sintetic, opiniile sint urmă
toarele : „economia S.U.A. și-a înceti
nit din nou ritmul de dezvoltare" ;
„în țările industrializate investițiile
sint tot mai reduse din 1975“ ; „infla
ția a fost scăpată din frîu" ; „criza
energetică și creșterea preturilor la
petrol întunecă viitorul". Ca atare,
Raportul anual ajunge la concluzia
că „deși la un moment dat analizele
păreau să arate că economia mon
dială începe să se redreseze după
șocurile de la mijlocul anilor ’70“,
totuși, „atmosfera continuă să fie do
minată de incertitudini". Actuala pe
rioadă de încetinire și recesiune nu
mai urmează după obișnuitul «boom»
(nici măcar după unul de durată
scurtă sau de mici proporții), ci „vine
să continue o perioadă de fluctuații
și nesiguranță". în această perioadă
„mecanismul economic nu numai că
n-a avut posibilitatea redresării, dar,
dimpotrivă, a devenit mai vulnerabil,
prin intrarea în virtejul instabilități
lor a economiilor unui șir de țâri",
dintre care unele exercitau înainte
rolul de „locomotive" menite „să
tragă economia (capitalistă —- n.r.) de
pe linia moartă a recesiunii".
Analizele Băncii Mondiale nu ur
măresc atit dezvăluirea cauzelor fe
nomenelor de criză din economia
țărilor capitaliste industrializate, cit
mai ales prezentarea consecințelor
negative ale acestora asupra ansam
blului relațiilor economice interna
ționale. Și o primă consecință, deo
sebit de gravă pentru evoluția în
viitor a întregii economii mondiale,
o constituie perpetuarea subdezvol
tării și adîncirea decalajelor dintre
țările dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare. Pe bună dreotate. rapor
tul amintit subliniază că menținerea
și adîncirea decalajelor existențe
„creează pericolul agravării instabi
lității politice și încordării in relați
ile internaționale".
Deși — după cum arată Raportul
anual — ..ritmul de dezvoltare al ță
rilor lumii a treia a fost ceva mai

ridicat decît al celor indifstrializate,
nivelul acestui ritm nu poate să ofere
motive de satisfacție. Nici pe departe
datele existente nu creează speranța
că prăpastia dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare ar
putea să fie micșorată". „Dacă țările

Alegeri anticipate în Japonia
TOKIO 16 (Agerpres). — O neaș
teptată criză politică s-a declanșat
în Japonia vineri, cind Camera Re
prezentanților a Dietei a aprobat cu
243 de voturi, contra 187, o moțiune
de cenzură împotriva guvernului li
beral-democrat. condus de premie
rul Masayoshi Ohira. Moțiunea a
fost introdusă de Partidul socialist,
principala formațiune politică de opoziție, în semn de protest împotri
va politicii economice și sociale a
guvernului.

oane tone anual. Potrivit datelor exis
tente, peste 800 milioane persoane
„trăiesc in condiții de sărăcie absolu
tă". într-un an. pe planeta noastră
mor 30 milioane copii pînă la virsta de
cinci ani datorită inanitiei. Trei mi
liarde de oameni au un venit anual
inferior venitului lunar realizat de
un salariat din țările industrializate;
într-un mare număr de țări din lu
mea a treia, venitul anual este chiar
inferior salariului săptăminal obți
nut de un angajat dintr-o tară indus
trializată. Consecințe ? „Malnutriție,
analfabetism, șomaj, epidemii". Sau
asemenea contraste : un american
consumă tot atîta energie cit 1 100 ce
tățeni din Ruanda ; în Europa revine

«
• Incertitudinile, o dominantă a economiei mondiale • In ultimii
25 de ani decalajul dintre cele mai dezvoltate țări și cele mai
sărace a crescut de la 70:1 la 134:1 • Datoriile publice externe
ale țărilor lumii a treia vor atinge anul acesta 348 miliarde
dolari O O cerință imperioasă — extinderea colaborării egale
in drepturi și reciproc avantajoase intre toate statele lumii
slab dezvoltate își vor dubla rata de
creștere, in timp ce țările industriali
zate vor rămine la ritmul și nivelul
actual, va fi necesar aproape un secol
pentru a elimina, în termeni gene
rali, diferența dintre ele — atit de
mare este discrepanta în ceea ce pri
vește baza tehnologică și de investi
ții dintre cele două grupuri de state"
— se arată în raport. Și mai de
parte : „Progresele realizate de țările
în curs de dezvoltare n-au fost su
ficiente pentru a se reduce numărul
popoarelor care trăiesc în sărăcie".
Luînd ca element de referință media
produsului intern brut pe locuitor,
Atlasul elaborat de-Banca Mondială
arată că în ultimii 25 de ani decala
jele dintre cele mai dezvoltate țări și
cele mai sărace au crescut de la 70 :1
la 134 :1, adică prăpastia aproape s-a
dublat.
Continuîndu-și analiza, raportul
adaugă : „în regiunile neprivilegiate
starea de sărăcie se extinde". Sint
încă țări pe glob care, în condițiile
actuale de devalorizare a monedei
de referință (dolarul S.U.A.). au un
venit mediu anual pe locuitor sub
100 dolari. Cele mai puțin dezvoltate
țări din lume au fost nevoite să im
porte în 1979 peste 70 milioane tone
alimente, la prețul de 16 miliarde do
lari. în timp ce în perioada 1969—1971
importul se ridica la numai 30 mili

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

î

VIENA 16 (Agerpres). — La Viena
s-au încheiat, vineri, manifestările
prilejuite de comemorarea a 25 de ani
de la semnarea Tratatului de stat cu
Austria.
Oficialitățile austriece și oaspeții de
peste hotare — între care miniștrii de
externe ai celor patru țări semnatare
ale tratatului. Marea Britanie — lor
dul Carrington, Franța — Jean
Franțois-Pohcet, Statele Unite — Ed
mund Muskie, și Uniunea Sovietică —
Andrei Gromîko, precum si secretarul
general al O.N.U., Kurt Waldheim,
au luat parte la ceremonia dezvelirii
unei plăci memoriale la Palatul Bel
vedere, unde, la 15 mai 1955. a fost
semnat documentul prin care Austria
își redobîndea independenta. Cancela
rul federal al Austriei. Bruno Kreisky,
și miniștrii de externe ai celor patru
țări semnatare ale tratatului au rostit
alocuțiuni.
Cancelarul Kreisky a apreciat că
semnarea Tratatului de stat cu țara
sa a marcat „începutul politicii de
destindere" — transmite agenția
A.P.A. Normalizarea relațiilor dintre
statele cu sisteme social-politice di
ferite „a devenit o condiție funda
mentală pentru destinderea în Eu
ropa". El și-a exprimat speranța că
„tensiunea existentă în prezent în
anumite zone ale lumii va fi înlătu
rată. Numai astfel va deveni posibil
să menținem ceea ce avem astăzi în
Europa" — a spus vorbitorul. El a
opinat că „politica de destindere va
putea fi continuată — de ea depinzind soarta a milioane de oameni".

Situația din Coreea de sud este
dominată de marile manifestații ale
studenților și ale altoi' categorii ale
populației — apreciate de agenția
U.P.I. drept cele mai puternice din
ultimul deceniu și jumătate. Doi
dintre principalii lideri ai opoziției
sud-coreene, Kim Yong Sam și Kim
Dae Jung, au cerut vineri demisia
primului ministru Shin Hyon Hwak,
și a șefului serviciilor secrete, ge
neralul Chun Du Hwan, considerați
a fi cei mai aprigi susținători ai
continuării sistemului politic anti

ORIENTUL MIJLOCIU

în favoarea moțiunii de cenzură
au votat, de asemenea, deputății
partidelor comunist, Komeito/ socia
list-democratic. Partidul de guvernămînt deținea o majoritate de 256
mandate din cele 511 ale Camerei
Reprezentanților, înfrîngerea survenind ca urmare a abținerii de la vot
a unor deputați m'embri ai fracțiu
nilor P.L.D. conduse de foștii pre
mieri Takeo Fukuda și Takeo Mild.
Cabinetul a hotărit să convoace, ,1a
22 iunie, alegeri anticipate.

Unica aițernațjvă: instaurarea noii ordini economice internaționale

Care a fost tabloul economiei mondiale în anul fiscal 1979 (încheiat la
1 aprilie) ? Care sint perspectivele evoluției actuale a țărilor dezvoltate
și mai ales a celor in curs de dezvoltare ? Pe ce căi se poate lichida feno
menul subdezvoltării și ce măsuri se impun pentru micșorarea sau, în cel
mai bun caz, eliminarea decalajelor economice ? Acestea sint doar citeva
din întrebările la care încearcă (in unele cazuri direct, iar in altele indirect)
șă răspundă, pe baza unor ample și aprofundate studii, Banca Mondială —
instituție care grupează Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dez
voltare. Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Corporația Financiară
Internațională — in două documente de referință — Raportul anual și
Atlasul mondial anual pentru 1979.

Cu prilejul împlinirii
a 25 de ani de la semnarea
Tratatului de stat cu Austria

★

PERPETUAREA ȘI
ADÎNCIREA SUBDEZVOLTĂRII
*
Mondiale pun
- un fenomen dramatic al contemporaneității
|

Cu forțele armate împotriva populației

VIENA 16 (Agerpres). — Andrei
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a avut, la 16 mai,
o întrevedere la Viena cu ministrul
francez al afacerilor externe, Jean
Franțois-Poncet. Cu acest prilej au
fost abordate probleme privind re
lațiile sovieto-franceze, precum și
aspecte ale situației internaționale
actuale care interesează cele două
țări.

I T£w * *
ale Băncii

în evi ență.

COREEA DE SUD

Festivitățile
de la Viena

cite un medic la 580 persoane, iar în
Kenya la 25 600 persoane.
Confruntate cu numeroase dificul
tăți, imensa majoritate a țărilor
în curs, de dezvoltare sînt nevoile
să recurgă la noi și noi împrumuturi
externe. Rezultatul ? Pentru 96 state
din lumea a treia, datoriile publice
externe au crescut în 1978 cu 51 mi
liarde dolari, ajungînd la 253 miliar
de (aici se opresc cifrele menționate
de raport). Potrivit însă revistei ame
ricane „Newsweek", datoriile externe
vor atinge în 1980 nivelul de 348 mi
liarde dolari (s-a ajuns la situația
paradoxală — arată revista mențio
nată — cind unele țări în curs de dez
voltare se văd nevoite să contracteze
împrumuturi doar pentru a putea
plăti... dobînzile la masivele datorii
făcute anterior).
Documentele Băncii Mondiale re
marcă faptul că o înrîurire deosebit
de nefavorabilă asupra țărilor în curs
de dezvoltare o joacă perpetuarea
termenilor inechitabili în ce privește
schimburile comerciale, domeniu în
care, practic. în ultimele decenii, nu
s-au schimbat prea multe lucruri. De
exemplu. în 1978. prețurile produselor
primare — care formează imensa ma
joritate a exporturilor țărilor din lu
mea a treia — au crescut cu 3 la sută;
in același timp însă produsele manu

facturate -ale țărilor industrializate
s-au scumpit cu 14 la sută. Or. tinînd
seama de faptul că în deceniul tre
cut țările lumii a treia „au devenit
o piață tot mai importantă pentru
produsele statelor industrializate, în
ghițind peste 25 la sută din totalul
exporturilor", este lesne de inteles in
favoarea cui operează foarfecă pre
țurilor.
Documentele subliniază în continua
re „consecințele nefaste ale măsuri
lor protecționiste" ridicate de țările
industrializate în relațiile lor cu ma
joritatea țărilor lumii a treia, fapt
care „creează serioase obstacole în ca
lea eforturilor acestora din urmă de
a-și dezvolta economia". Sînt citați și
alți factori care grevează economia
statelor in curs de dezvoltare, intre
care „emigrarea specialiștilor" (bine
înțeles. tot spre țările dezvoltate), și
„îngrădirile la achiziționarea tehno
logiei avansate", ceea ce contribuie. în
mod însemnat, nu numai la menți
nerea, dar chiar la adincirea decala
jelor.
O grea povară pentru numeroase
țări din lumea a treia — continuă do
cumentele — este creșterea masivă a
prețului petrolului. Din 1977 și pînă
în prezent, nota de plată pentru com
bustibil a țărilor în curs de dezvol
tare. neproducătoare de petrol, s-a
majorat anual cu 10—12 miliarde
dolari.
,
Evidențiind interdependenta din
tre statele lumii, Raportul anual al
Băncii Mondiale arată : „Dificultățile
economice ale țărilor industrializate,
instabilitatea ratelor de schimb si at
mosfera de incertitudine din comerțul
mondial constituie cauze în plus care,
în următorul deceniu, pot face și mai
anevoios decît a fost in ultimii 25
de ani progresul economic al țărilor
în curs de dezvoltare".
.
Documentele Băncii Mondiale se
rezumă doar la constatări si nu își
propun să ofere soluții. Datele pre
zentate sînt însă extrem de semnifi
cative și ele pun în evidentă, cu toată
claritatea, un adevăr incontestabil :
anume că, în măsura în care actuala
situație va dăinui, aceasta va avea
consecințe din cele mai serioase nu
numai asupra țărilor lumii a treia,
dar și asupra economiei mondiale în
ansamblu. Sînt tot atîtea argumente
de netăgăduit care confirmă că unica
alternativă la înrăutățirea situației
economice, la agravarea continuă si
primejdioasă a fenomenului subdez
voltării. este instaurarea noii ordini
economice internaționale, ca cerință
imperioasă de a cărei înfăptuire de
pind însăși pacea, destinele omenirii.

• Un apel al Organizației pentru Eliberarea Palestinei • Atac
israelian în sudul Libanului
BEIRUT 16 (Agerpres). — Organi
nale de presă, vedete rapide israe
zația pentru Eliberarea Palestinei a
liene au bombardat regiunea orașului
publicat o declarație în care lansează
libanez Tyr. situat la 80 kilometri sud
un apel opiniei publice arabe și in
de Beirut. S-au înregistrat un mare
ternaționale pentru a se pune capăt
număr de morti si răniți într-o tabără
actelor represive ale autorităților mi
de refugiați palestinieni, precizează
litare israeliene fată de populația pa
postul de radio.
lestiniană din teritoriile arabe ocu
Totodată, s-a anuntat că avioane
pate.
militare israeliene au violat, joi seara,
spațiul aerian libanez, survolind ca
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres)
pitala țării — Beirut — si regiunea
— Comitetul O.N.U. pentru dreptu
Bekaa, din centrul Libanului.
rile inalienabile ale poporului pales
Pe de altă parte, agențiile interna
tinian cere Consiliului de Securitate
ționale de presă au anuntat că for
— intr-o scrisoare adresată președin
țele disidente de sub comanda maio
telui acestui organism âl O.N.U. —
rului Haddad au supus tirului de ar
să treacă la „acțiuni concrete și
tilerie portul Tyr și orașul Nabatieh,
practice" pentru a determina Israe
din sudul Libanului. De asemenea,
lul să permită reintrarea, în terito
forțele disidente și-au continuat pro
riul ocupat al malului occidental al
vocările împotriva militarilor norve
Iordanului, a celor trei lideri pales
gieni din cadrul Forțelor O.N.U. dis
tinieni expulzați la 3 mai — infor
locate in sudul Libanului.
mează agențiile Associated Press si
★
United Press International.
Un purtător de cuvînt militar isra
elian a confirmat că o unitate a
BEIRUT 16 (Agerpres). — După
marinei israeliene a atacat în noap
cum informează postal de radio li
tea de joi spre vineri obiective pales
banez, citat de agențiile internațio
tiniene de pe coasta libaneză.

popular instaurat de fostul dictator
Pak Cijan Hi, asasinat in toamna
anului trecut.
In cursul demonstrațiilor de joi,
care au cuprins practic întreg teri
toriul sud-coreean, intervenția bru
tală a forțelor de represiune a pro
vocat rănirea a peste 100 de stu
denți. în fotografie : unități de
tancuri și alte forte militare, che
mate la Seul în sprijinul poliției
pentru a reprima demonstrațiile
populare.

ȘOMAJUL Șl 1NFLAJIA
pe agenda reuniunii
ministeriale a C.E.E.
de la Veneția
ROMA 16 (Agerpres). — La
Veneția a început o reuniune de
două zile a miniștrilor muncii
din tarile membre ale C.E.E. Ei
vor examina si vor încerca să
găsească soluții unor probleme
acute cu care se confruntă „cei
nouă" — șomajul și inflația,
flageluri care au atins cote alarmante. Șomajul, de pildă, aiectează în zona țărilor comu
nitare circa șase milioane de
oameni ai muncii, iar rata me
die a inflației depășește 10 la
sută. Reprezentantul Italiei,
Franco Foschi, care prezidează
lucrările reuniunii, a precizat
că „miniștrii urmează să defi
nească liniile generale ale unei
politici sociale șl economice co
mune susceptibilă să pună stavi
lă agravării fazei de recesiune,
caracterizată prin șomaj și in
flație", relevă agenția Franco
Presse.

GENTIILE DE PRESA

pe scurt
FUNDAȚIA CULTURALA GREGOS", din Atena, a anunțat înființa
rea premiului Menelaos Ludemis, ce va fi acordat, anual, unei persona
lități elene și unei personalități române din domeniul culturii și artei.
S-a hotărit ca, pentru 1980, premiile să fie acordate lui Lambros Zogas,
directorul „Casei de cultură a prieteniei greco—române", pentru traducerea
celor cinci volume „Nicolae Ceaușescu — România și lumea contemporană",
precum și pentru colaborarea sa strînsă cu Menelaos Ludemis la tradu
cerea a numeroase lucrări literare românești contemporane, publicate în
Grecia, și lui Romul Munteanu, de la Universitatea din București, directo
rul Editurii „Univers", pentru studiile, articolele și conferințele sale asupra
relațiilor culturale greco—române și a operelor lui Menelaos Ludemis,
Nikos Kazantzakis, Constantin Tsatsos, Petros Haris și-a altora.

REPATRIERE. A reînceput repa
trierea persoanelor refugiate in
Zambia din Zimbabwe. în perioada
luptei de eliberare, operațiunea
desfășurîndu-se normal. Oficiali
tăți ale Programului O.N.U. pen
tru refugiați, care supraveghează
acțiunea, au precizat că de la înce
putul săptămînii peste 700 de per
soane au plecat în Zimbabwe și că
toți cei 20 000 de refugiați din Zam
bia vor reveni în țar-a lor pină la
sfîrșitul acestei luni.
VIZITA ÎN ITALIA. Președintele
Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, aflat într-o vizită oficială în
Italia, a avut convorbiri cu pre
ședintele țării-gazdă, Sandro Pertini, și cu ministrul italian al afa
cerilor externe, Emilio Colombo.
Au fost abordate cu precădere pro
bleme ale relațiilor italo-portugheze și cu privire la viitoarea aderare
a Portugaliei la Piața comună.

TENTATIVA nereușita de
ASASINAT. Un comunicat al Comi
tetului Central al Partidului Demo
crat din Guineea, difuzat de postul
de radio Conakry, anunță că a fost
întreprinsă o tentativă nereușită de
asasinat împotriva președintelui Sekou Toure. în timp ce acesta parti
cipa la o ceremonie la Palatul Po
porului din capitală, asupra sa a
fost aruncată o grenadă. Totodată,
Comitetul Central al P.D.G., reunit
în sesiune extraordinară, sub con
ducerea președintelui Sekou Toure,
a lansat un apel la „o mobilizare
generală și o ofensivă energică în
vederea demascării și condamnării
contrarevoluției".

LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE
DIN VIENA a avut loc festivitatea
decernării premiilor Gottfried von
Herder pe anul 1980. Printre laurea
ta acestui prestigios premiu se află
academicianul prof. Alexandru Rosetti, căruia diploma de laureat i-a
fost înmânată de prof. univ. dr. Win
fried Platzgummer, rectorul Univer
sității din Viena.,

PROTEST. Tineri militanți de
culoare, elevi și studenți, din Afri
ca de Sud au trimis autorităților de
la Pretoria o scrisoare in care se
cere luarea de măsuri urgente
pentru încetarea practicilor discri
minatorii in școli, sporirea salariilor
cadrelor didactice din școlile unde
învață copiii locuitorilor de culoare,
efectuarea de lucrări de reparații la
clădiri, asigurarea materialului di
dactic etc. „Ceea ce revendicăm noi
din partea guvernanților nu sint fa
voruri, ci drepturile noastre umane
inalienabile", se arată în acest do
cument.
CONGRES. La Rabat a avut loc
al IX-lea Congres medical al țări
lor maghrebiene, in cadrul căruia
medici și alți specialiști de renume
în științele medicale din Algeria,
Maroc și Tunisia au examinat pro
bleme privind ocrotirea sănătății
populației in aceste țări, făcind un
schimb de experiență în domeniul
combaterii celor mai răspîndite boli.
NINSORI IN TURCIA. După ce
a plouat torențial, intr-o serie de
regiuni din estul și sud-estul Tur
ciei a început să ningă. In unele
zone, grosimea stratului de zăpadă
a ajuns la 10 centirnetri. Există te
meri că rigorile vremii ar putea
provoca daune culturilor agricole.

R. P. CHINEZA MEMBRU AL
B. I. R. D. Consiliul Executiv al
Băncii Internaționale pentru 'Re
construcție si Dezvoltare (B.I.R.D.)
a decis restabilirea calității de
membru a R.P. Chineze în B.I.R.D.,
Asociația Internațională pentru
Dezvoltare și Corporația Financiară
Internațională, anunță agenția Chi
na Nouă.
ÎNTREVEDERE
LA
ROMA.
Cancelarul vest-german. Helmut
Schmidt, care a sosit la Roma într-o vizită oficială, a avut, vineri,
o primă rundă de convorbiri cu
președintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei. Francesco Cossiga.
CONVORBIRI FRANCO-MEXI
CANE. Președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, a avut o
primă rundă de convorbiri cu pre
ședintele Mexicului. Jose Lopez
Portillo. Au fost discutate îndeo
sebi probleme privind ultimele evolutii internaționale și politica
energetică a celor două țări. Inter
locutorii —: relatează agențiile de
presă — au reafirmat politica in
dependentă a țărilor lor, opoziția
fată de existenta blocurilor milita
re, atit Mexicul, cît și Franța declarînd că acționează în favoarea
păcii, libertății și justiției, pentru
cooperare economică.
EXPERIENȚE ÎN COSMOS. Ia
bordul laboratorului spațial „Șaliut—6", cosmonauții sovietici Leo
nid Popov și Valeri Riumin au ob
ținut in condiții de microgravitație
cristalele unor semiconductori. prin
tre care arsenidă și antimonidă de
galiu și un compus format din bismut și galiu.

INUNDAȚII 1N ARGENTINA.
Peste 5 milioane de hectare de te
ren agricol din regiunea Buenos
Aires au fost inundate în urma
ploilor torențiale căzute în ultima
săptămână. 40 de persoane și-au
găsit moartea. 40 000 de locuitori au
trebuit să fie evacuați.
Intr-o regiune din apropierea
Oceanului Atlantic autoritățile au
fost nevoite să dinamiteze o șosea
modernă pentru a crea o albie nouă
viiturilor.

Nicolae PLOPEANU
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