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In spiritul sarcmflor suWiniate de secretarul general al partidului
REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
“ condiție hotărîtoare pentru înfăptuirea 

programului de dezvoltare intensivă a economiei
Ne-am propus și in acest prim an 

al noului cincinal ritmuri înalte de 
dezvoltare în toate ramurile și sec* 
toareie de activitate. Ritmuri care 
pun în lumină hotărîrea fermă a 
tuturor oamenilor muncii, a întregu
lui popor de a acționa pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru progresul neîn
trerupt, multilateral al patriei.

Nu vom incerca acum să de
monstrăm realismul cifrelor de plan, 
fundamentul lor științific, care re
zultă cit se poate de clar din însăși 
analiza capacităților de producție de 
care dispune economia națională. în 
schimb, vom insista asupra uneia 
din principalele condiții de care 
depinde înfăptuirea obiectivelor pre
văzute, și anume reducerea consu
murilor de materii prime, materiale 
și energie. Problema nu este nouă și 
nici nu sîntem noi ' singurii care 
vrem să producem mai mult, mai 
bine și cu cheltuieli cit mai reduse. 
Pretutindeni în lume se caută fe
bril noi și noi soluții, noi și noi 
tehnologii pentru diminuarea consu
murilor materiale.

în ce ne privește, datele problemei 
sînt cit se poate de exacte, deși este 
necesar să precizăm de la bun în
ceput că cifrele de plan în acest 
domeniu nu reprezintă decît niveluri
le minime, absolut obligatorii ce

Arhitectură modernă la Brăila

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

DIN MINISTERE-LA NIVELUL EXIGENTELOR ACTUALE

Creșterea calității activității de îndrumare si control 
-preocopare constantă, de mare răspundere

Dezvoltarea unei agriculturi inten
sive, de înaltă productivitate și efi
ciență, așezată pe baze moderne, in
dustriale, constituie o cerință vitală 
pentru progresul general al so
cietății noastre. La Plenara lărgită 
a Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi . Apelor, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta in acest sens : „In cadrul dez
voltării generale a patriei noastre, 
agricultura ocupă un loc important, 
ca una din ramurile fundamentale, 
hotăritoare ale construcției socialiste 
și comuniste. Pornind de la dezvol
tarea intensivă a agriculturii, in cel 
de-al 8-lea cincinal va trebui să 
acționăm cu toată fermitatea in 
vederea realizării noii revoluții agra
re, care presupune o transformare a 
organizării și producției agricole, 
creșterea puternică a producției și 
transformarea a însuși modului de 
gindire, de viață și de muncă, al 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, al întregii târănimi“.

Există suficiente temeiuri pentru a 
exprima convingerea că Obiectivele 
noii revoluții agrare, ale dezvoltării 
intensive a agriculturii in noul cin
cinal sint pe deplin realizabile. 
Agricultura noastră socialistă dis
pune de o solidă bază tehnico-mate- 
rială,- de însemnate resurse de forță 
de muncă reprezentate printr-o țără
nime cu o bogată tradiție în produc
ția agricolă și printr-un puternic de
tașament de specialiști cu experien
ță, precum și de țin cadru organiza
toric adecvat. în scopul punerii din 
plin in valoare a acestui puternic 
potential tehnico-material și uman, 
a marilor resurse de care dispune 
agricultura noastră, cuvîntarea secre
tarului general al partidului, prin 
bogăția ideilor, orientărilor și indica
țiilor pe care le cuprinde, reprezintă 
pentru organele și organizațiile de 
partid implicate in realizarea pro
ducțiilor agricole un program de 
acțiune clar și concret. în acest con
text, și organizației de partid din 
Ministerul Agriculturii îi revin răs
punderi deosebite in mobilizarea tu
turor lucrătorilor din minister pen
tru îndeplinirea sarcinilor complexe 
ce stau in fața acestei ramuri : creș
terea puternică a producției de ce
reale prin aplicarea celor mai mo
deme tehnologii, prin introducerea 

trebuie atinse. Mai concret spus, prin 
pian s-a prevăzut ca în acest an 
cheltuielile materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă sau venituri brute să 
fie reduse cu 48,4 lei in industria 
republicană și cu 12 lei în activita
tea de construcții-montaj și in acti

0 In fiecare unitate economică, prevederile de pian 
cu privire la reducerea cheltuielilor de producție tre
buie considerate ca minime 9 Respectarea riguroasă 
a normelor de consum — științific fundamentate — 
condiție de bază pentru realizarea producției fizice 0 
Prin economisirea materiilor prime și materialelor — 
noi resurse pentru dezvoltarea economiei naționale

vitatea de transport. E mult ? E 
puțin ? Faptul că în scurta perioadă 
care a trecut de la începutul anului 
numeroase colective de oameni ai 
muncii au și realizat însemnate eco
nomii de materii prime, materiale 
și energie constituie un posibil răs
puns la aceste întrebări.

Numeroase argumente de ordin 
economic pledează însă pentru inten
sificarea măsurilor luate în fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de 

in cultură de soiuri de mare randa
ment : extinderea culturilor interca
late și sporirea producției de plante 
tehnice ; înfăptuirea programelor 
speciale ; • creșterea efectivelor din 
zootehnie și îmbunătățirea raselor de 
animale, paralel cu dezvoltarea bazei 
furajere ; ridicarea potențialului 
productiv al pămîntului prin extin
derea amenajărilor, pentru iriga
ții, desecări și combaterea eroziu
nii solului ; reducerea radicală 
a cheltuielilor de producție; a- 
plicarea cu mai multă fermita
te a principiilor cointeresării ma
teriale, . a acordului' global ; buna

IN MINISTERUL 
AGRICULTURII

folosire și coordonare a cadrelor, a 
specialiștilor.

De bună seamă, realizarea exem
plară a acestor sarcini este condițio
nată și de modul in care specialiștii 
din Ministerul Agriculturii acționea
ză pentru aplicarea hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, a programe
lor speciale, îndrumă și sprijină ac
tivitatea din județe și unități pro
ductive, intervin operativ pentru so
luționarea unor probleme care apar, 
se manifestă ca promotori ai expe
rienței înaintate și militează pentru 
generalizarea ei. în esență, este vor
ba de mutarea centrului de greu
tate al activității specialiștilor din 
minister pe teren, de desfășurarea 
unei munci pătrunse de un inalt spi
rit revoluționar, de răspundere, co
respunzător exigențelor și sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului pentru această etapă de 
dezvoltare a agriculturii.

Se regăsesc aceste cerințe in mun
ca politico-organizatorică desfășurată 
de comitetul de partid și de organi
zațiile de bază din minister, in acti
vitatea comuniștilor de aici ?

Să examinăm lucrurile pe rînd, 
Este, desigur, demn de relevat că in 
minister se acordă o atenție deose
bită cunoașterii, însușirii și aplicării 
de către toți comuniștii, de către în
tregul personal a sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului, a legilor 

muncă in vederea reducerii mai 
accentuate a cheltuielilor materiale 
de producție. în primul rind, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, transpor

turi, circulația mărfurilor și finanțe, 
precum și cu alte prilejuri, consumu
rile noastre sînt mai mari decît în 
multe țări dezvoltate, deși avem o in
dustrie nouă, in multe privințe supe
rioară multor unităti similare din 
aceste țări. Ce consecințe ,are aceas
tă stare de lucruri asupra economiei 
noastre naționale ? Să ne referim 
fie și numai la una dintre ele. Pe 
piața externă, dincolo de faptul că 
produsele au o competitivitate cu 

care reglementează activitatea fiecă
rui sector. In acest sens, comitetul 
de partid organizează frecvent in
struiri ale birourilor organizațiilor 
de bază, informări ale activului de 
partid de către cadre din conducerea 
ministerului, in cadrul cărora sint 
înfățișate sarcinile noi formulate de 
secretarul general al partidului la 
plenare ale C.C. al P.C.R., la consfă
tuiri de lucru la nivel central, ca șl 
cu prilejul vizitelor de lucru in uni
tățile agricole.

Merită evidențiat, totodată, că in 
ședințele de birou, în plenarele și 
adunările generale de partid care au 
avut loc anul trecut, s-au dezbătut 
probleme importante legate de pre
gătirea campaniilor agricole, asigu
rarea reparării utilajelor, organiza
rea irigațiilor, dezbateri care s-au 
încheiat cu adoptarea de măsuri 
politico-organizatorice menite să ducă 
la creșterea participării comuniștilor, 
a celorlalți lucrători din minister, la 
realizarea planului în agricultură, la 
ridicarea eficienței deplasărilor pe 
teren, în urmărirea modului în care 
se îndeplinesc sarcinile de pro
ducție, Se poate spune că, prin 
mai buna integrare in problematica 
majoră a județelor, prin cunoașterea 
mai profundă a realităților, a spe
cificului zonelor în care acționează, 
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
din minister au reușit in bună parte 
să se achite de atribuțiile cu care 
au fost investiți.

Totuși, in agricultură s-au mani
festat o serie de neajunsuri care au 
făcut ca, anul trecut, într-un șir de 
județe și unități să se obțină pro
ducții sub posibilități. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, chiar și in condițiile clima
tice mai puțin favorabile de anul 
trecut, dacă în toate sectoarele 
agriculturii, in toate unitățile, în 
toate județele s-ar fi lucrat cu în
treaga răspundere, s-ar fi putut rea
liza recolte mai mari.

După cum a rezultat din dezbate
rile care au avut loc în cadrul ple-

Constantin VARVARA 
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(Continuare in pag. a lV-a) 

atît mai mare cu cît sînt mal simple, 
mai manevrabile, funcționale și fia
bile, nimeni nu, va plăti metalul, 
materialele, energia sau munca în
corporate în plus în produsele noas
tre, Deci orice consum înregistrat 
peste normele practicate pe plan 
mondial va afecta direct mărimea 
venitului național, înseși resursele 
dezvoltării societății noastre, ale ri
dicării nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor. Redu
cerea cheltuielilor materiale nu este 
prin urmare o problemă a unei 
unități sau alteia, ci a noastră, a 
tuturor.

în al doilea rînd, după cum se 
știe, resursele energetice și de ma
terii prime ale țării noastre sînt 
limitate. Ca atare, pentru acoperirea 
cerințelor producției, o bună parte 
din materiile prime folosite se im
portă sau se asigură din resurse 
proprii cu cheltuieli mari prin ex
ploatarea unor zăcăminte cu conți
nuturi utile mai sărace, situate în 
condiții geologice grele. Fiecare 
gram de materie primă, fiecare 
kilowatt-oră de energie electrică este 
deci deosebii de prețios și trebuie 
folosit cu maximă chibzuință.

în fine, dar desigur că nu !n 
ultimul rind, actuala etapă de dez
voltare intensivă a economiei națio
nale impune adoptarea unei adevă
rate strategii pentru reducerea per
manentă, mai pronunțată a consu
murilor materiale și de energie in 
absolut toate sectoarele de activi
tate. După cum se știe, prin plan 
s-au prevăzut resursele necesare 
pentru aprovizionarea ritmică, la 
nivelul prevăzut a tuturor unităților 
cu materii prime și materiale. Aceas
ta însă cu condiția respectării rigu
roase a noilor norme de consum 
prevăzute. Trebuie înțeles că orice 
depășire a consumurilor normate în- 
tr-o anumită ramură sau numai 
chiar într-o anumită întreprindere 
poate afecta nu numai resursele des
tinate propriei activități, ci și pe 
cele destinate altor sectoare sau 
unități, generînd o adevărată reacție 
In lanț.

Deși elaborate cu oarecare tntîr- 
ziere, normele de consum pe acest 
an au fost fundamentate, din indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe baza unor analize care au cuprins 
peste 5 000 de produse principale. 
Economia noastră are avantajul că
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TIMIȘ
Producție 

suplimentară
Puternic mobilizate de îndem

nurile si indicațiile secretarului 
general al partidului pentru 
îndeplinirea si depășirea olanu
lui oe acest an la toti indica
torii cantitativi si calitativi, in
clusiv a prevederilor din pro
gramul suplimentar, colectivele 
muncitorești din unitățile in
dustriale ale fudetului Timiș au 
pășit în cea de-a treia lună din 
1986 cu un plus de producție 
marfă în valoare de 254 milioa
ne lei. întregul spor de produc
ție menționat a fost obținut pe 
seama productivității muncii, 
sarcina de creștere a acestui 
indicator fiind nu numai reali
zată, ci și depășită. (Cezar Ioa
na, corespondentul „Scînteii").

Lărgindu-și neîncetat baza de 
masă, cîștigînd în amploare și 
in profunzime, antrenînd în

tr-o vastă și necontenită emulație a 
creativității naționale noi categorii 
socio-profesionale și ivind pretutin
deni creații surprinzătoare atestind 

■ talent, fantezie, spirit inventiv — 
mișcarea cultural-artistică desfășu
rată in cadrul Festivalului „Cintarea 
României" adună într-o unică și ge
neroasă matcă izvoarele geniului 
creator al poporului nostru, îmbogă
țind tezaurul tradiției cu forme și 
valori noi, expresii ale vieții și rea
lităților contemporane. Acestea toa
te, laolaltă, se constituie în valori 
deschise, in dublul înțeles al cuvin- 
tului : accesibile cu ușurință tuturor 
oamenilor, dar și, tocmai de aceea, 
susceptibile în permanență de în
noiri, îmbogățiri succesive, in con
cordanță cu trebuințele și orizontul 
spiritual al celor care le simt ne
voia. O particularitate de seamă a 
timpului nostru dinamic și deschis 
înnoirilor pe toate planurile constă 
în sustragerea creației, indiferent de 
momentul istoric ori domeniul în 
care s-a, ivit, de sub regimul obiec
tului muzeal, rezervat elitelor sau 
păzit cu o dragoste avară de un co
lecționar gelos pe orice privire „pro
fanatoare". Departe de a se feri de 
privirile avide ale mulțimii, arta, 
creația se expun, ele insele, cu fer
voare, recucerindu-și astfel dreptul 
de a se adresa celorlalți, îmbogățin- 
du-se, înnoindu-se neîncetat. Mal 
mult, domeniul lor încetează de a 
mai fi, nu numai teoretic, o rezer
vație exclusivă : pe cărările acestui 
relativ vast domeniu pot fi intîlniți 
tot mal frecvent călători sau explo
ratori pină mai ieri necunoscuți, oa
meni care, prin natura ocupației lor,

UNIVERSITATEA DIN GALAȚI

In slujba producției
întregul nostru popor, întreaga țară întîmpină 

remarcabilul eveniment al aniversării o 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Român, prilej de a 
pună în evidență rolul hotărîtor avut de partid în 
făurirea noului timp revoluționar al patriei și, în 
același timp, de intensificare a participării la aplicarea 
în viață a sarcinilor și orientărilor Congresului ol 
XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor secretarului general al 
partidului. In acest generos arc de timp, anii care ou 
trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. reprezintă 
anii cei moi rodnici, perioadă de împliniri fără prece
dent în toate domeniile vieții economico-sociale și 
culturale, de substanțiale mutații în planul bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor, realizări 
legate nemijlocit de numele și activitatea neobosită 
a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In contextul dezvoltării puternice a industriei și 
agriculturii, ramuri de bază ale economiei naționale, 
un rol tot mai octiv a revenit științei și învățămîntului, 
racordate Io nevoile societății, organic împletite cu 
necesitățile producției. Sub îndrumarea și cu sprijinul 
direct al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe harta 
patriei au apărut noi și puternice institute de învă- 
țămint, centre universitare integrate profund cu 
producția, cu cercetarea. O expresie a preocupării 
permanente pentru perfecționarea sistemului de invă- 
țămînt, pentru crearea celor mai bune condiții de 
studiu și aplicare practică a cunoștințelor acumulate 
o reprezintă desfășurarea lucrărilor primului Congres 
al științei și învățămîntului, forum care a stabilit 
orientări clare, de largă perspectivă în domenii de 
importanță hotărîtoare pentru progresul necontenit al 
țării. Desfășurotă în spiritul orientărilor secretarului 
general al partidului, sub conducerea nemijlocită a 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
întreaga activitate din domeniul științei și învățămîn
tului. menită să pună în valoare potențialul științific 
și tehnic in direcția soluționării problemelor fundamen
tale ale construcției socialismului și comunismului in 
patria noastră, a cunoscut și cunoaște realizări remar
cabile, expresie a hotărîrii nestrămutate a tuturor oa
menilor muncii din aceste domenii de a răspunde la 
un înalt nivel sarcinilor și cerințelor actuale.

Așa cum sublinia secretarul general al partidulpi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, învățămintul și cerce
tarea științifică românească dispun azi de tot ce 
este necesar, de o puternică bază materială și de 
specialiști, cercetători, savanți, cadre didactice bine 
pregătite, capabili să ridice știința și tehnica româ
nească la nivel mondial, să aducă o contribuție de 
seamă la dezvoltarea patriei noastre, la soluționarea 
cerințelor vieții, ale economiei naționale, la înfăptuirea

INSCRIPȚIILE DEMNITĂȚII
ÎN PRIDVOARELE MARAMUREȘULUI

De cite ori plec spre 
Maramureș, sînt întrebat : 
„De ce Maramureș ?“ sau 
„Iar Maramureș Drept 
care, pentru a nu mai da 
explicații, acum lucrez la 
o carte intitulată Colum
ne maramureșene, care 
începe cu îndemnul de a 
porni la drum și a vedea 
la fata locului acel spa
țiu : Coborîți din mașini și 
lăsați pădurea să vă simtă 
pașii, oglindiți-vă în riuri 
albastre și; apoi, apro- 
piindu-vă de porțile mo
numentale, stati de vorbă 
cu oamenii acestor locuri, 
care vă vor întîmpină cu 
acel „Zua bună, om bun 
și de omenie !“, cel mai 
cald salut din cîte există... 
Am să repet o vorbă au
zită mal demult. îl între
basem pe Gheorghe Bo- 
rodi din Vadu Izei de ce 
sculptează în mii de 
chipuri stîlpii înalți ai 
porții și, fără să lase dal
ta din mină. a zis, ca 
pentru el : „E singură 
poarta ; stejarul luat din 
pădure nu mai are nici 
flori, nici soare, nici ape. 
Cu dalta ii fac sori să se 
încălzească, cioplesc din

nu par să fie nici pictori, nici poeți, 
nici, actori sau prozatori, dar sînt 
cîte puțin din toți aceștia. Acest 
subtil, dar permanent transfer de 
identitate spirituală dă seama des
pre un fenomen care, depășind as
pectul cantitativ, este, din punct de 
vedere calitativ, abia la început : 
baza largă, de masă, a accesului la 
creație constituie temeiul unei se
lecții din care cultura, arta noastră 

Omul nou 
și bucuria creației
vor ieși îmbogățite. Desigur, nu tre
buie să ai o ureche prea fină, mu
zicală spre a desluși, pe parcursul 
acestei vaste mutații spirituale, de 
proporții tectonice și un anume mur
mur filistin, al celor ce pling că 
trupul zeiței este mîngîiat de mîini 
profane, de așa zisa „coborîre" a 
creației din zona unei diviziuni imu
abile, stabilite o dată pentru totdeau
na. Să privim mai insistent și să 
ascultăm mai de aproape ce se in- 
tîmplă și se aude pe scenele mișcă
rii artistice de „amatori", în cena
clurile de „amatori", în corurile de 
„amatori", în teatrele populare tot 
de „amatori". Vom auzi și sunetele 
de o extraordinară frăgezime ale 
unei poezii cum nu se scrie toată 
ziua ; și inflexiunile mușcătoare ale 
unei. satire sănătoase, plină de sevă

Studenți ai secției de prelucrări metalurgice a Facul
tății de mecanică, în laboratorul de spectrofotometrie 

gi analize cu laser
I 

obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al parti
dului.

Ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", Universitatea 
din Galați, pe care o prezentăm în pagina a ll-a, 
oferă o serie de rezultate remarcabile, expresie a 
unei preocupări susținute de a aplica în viață, în 
întreaga activitate de zi cu zi, prevederile Congresului 
al XIII-lea, legarea strînsă a învățămîntului superior 
cu cercetarea și producția.

daltă flori, să-ntinerească, 
apoi îi fac izvoare, 1 ca 
niște frînghii, să se răco
rească. Poarta înfrînghiată 
nu simte singurătatea și 
greu , îmbătrînește". N-am 
scris atunci răspunsul lui, 
l-am învățat pe de rost, 
ca pe o baladă sau des- 
cîntec, el și alți meșteri ca 
el oficiind parcă un stră
vechi ritual ori de cîte ori 
taie, cară și cioplește lem
nul din pădurile seculare, 
în care pe vremuri hălă- 
duiau zimbri și legendele 
cu voievozi descălecători;

S-a creat, aici, un spa
țiu sufletesc, unic in 
structura sa, depozitar de 
limbă, port și datini stră
moșești, un spațiu în 
care s-au îngemănat, în 
modul cel mai firesc și fe
ricit, virtuozitatea și os
pitalitatea oamenilor eu 
generozitatea lor, splen-- 
dorile fruste cu varietatea 
naturii, năseîndu-se în 
jurul său o aureolă aparte 
în Carpații românești. 
Toate acestea maramure
șenii le poartă, astăzi, ca 
pe o mare virtute, făcînd 
din ele un blazon de no
blețe, asemeni stindarde

lor lui Bogdan Vodă, înte
meietorul Moldovei ; tot 
în acest Nord a trăit le
gendarul Pintea Viteazul, 
haiducul care în secolul 
al XVIII-lea a neliniștit 
un imperiu uzurpator. Lo
cuind între munți și văi, 
în spații geografice uni
tare, oamenii de aici și-au 
numit vetrele „țări", adică 
alcătuiri social-economice 
și juridic-etnice cu func
ții și rosturi de organizare 
bine definite, denominația 
păstrîndu-se oină în zilele 
noastre, mareînd aura și 
prestigiul lor. De unde și 
zisa cîntecului : „Mara
mureș. țară veche, / Cu oa
meni fără pereche 1“ De 
fapt, județul de astăzi este 
format din patru aseme
nea zone surori : Țara 
Maramureșului, Țara Lăpu- 
șului, Țara Chioarului și 
Tara Codrului — pagini 
de rezistență în cartea 
neamului românesc. îna
inte de a fi așternut pe 
hîrtie, Maramureșul a 
fost scris în suflet ; la în
ceputuri n-au existat car
tografi și creioane colorate, 
ci doar munți și ape, brazi 
și pășuni. în vremuri.

populară de înaltă calitate cum nu 
întotdeauna se pot auzi la un tea
tru de revistă ; . și cintece care se 
bucură de interpretări demne de 
scena Ateneului ; și piese jucate cu 
talentul și dezinvoltura unor oameni 
specializați in cu totul alte direcții.

Apariția și manifestarea unor ase
menea valori nu ar fi fost posibile 
dacă scena țării nu s-ar fi prelungit 
pînă la ei. Dacă un public, altmin

teri curios și disciplinat, n-ar fi fost 
solicitat să-și schimbe rolul,' să în
cerce spre desfătarea lui și a al
tora mulți, la el acasă ori la 
București, bucuria creației. Atunci 
cînd, desigur, nivelul atins acasă l-a 
îndreptățit să se creadă in Capitala 
țării ! Am ascultat, astfel, recitaluri 
de poezii, creații originale ale unor 
muncitori, ingineri, medici, profesori 
etc. față de care nu poți avea decit 
respectul normal, firesc provocat de 
sunetul artei adevărate, de oriunde 
ar veni acest sunet. Și am ris cu 
lacrimi — de veselie ? — la unele 
programe de brigăzi artistice in care 
nu știai ce să admiri mai întîi : co
micul nespus al situațiilor, limbajul 
iute, suculent, satira operînd ca un 
bisturiu de mare finețe tumorile be
nigne ori maligne ale unor menta

oamenii l-au sfințit cu 
plugul și l-au apărat cu 
sabia, împrumutînd de la 
zimbri efigia, de la pă- 
mînt statornicia, de la cer 
minia și de la păduri tă
cerea. Maramureșul este, 
înainte de toate, un dor.

Din acest dor s-a născut, 
în urmă cu un deceniu și 
jumătate, intilnirea „fiilor 
Maramureșului", anual pe
riplu spre vatră al celor 
plecați în moșia țării, 
creînd un început de nouă 
tradiție, cu noi obiceiuri 
și nou rost. Profesori uni
versitari și ofițeri supe
riori, marinari de cursă 
lungă și ecologi, scriitori 
și diplomați, directori de 
mari combinate și medici 
renumiți. activiști de par
tid si de stat, munci
tori fruntași iau în fie
care toamnă drumul Nor
dului, spre acele porți ale 
statorniciei și ospitalității, 
spre acei oameni de ome
nie cu care Maramureșul 
înavuțește țara. Fermecă-

Valentin 
HOSSU-LONGIN

(Continuare in pag. a V-a)

lități anacrohice sau verva, bunul 
gust, firescul, lipsa de stînjeneală 
ale unor interpreți care, în viața de 
toate zilele, își jucau exemplar ro
lurile lor de strungari, frezori, me
canici, lăcătuși, țărani ori mineri in 
subteran ?

Pe scurt, acestea sînt rezultatele 
concrete, palpabile a ceea ce denu
mim, în termeni curenți, accesul 
maselor la cultură, la artă, la crea
ție. Aceste rezultate, pentru cine 
știe să le vadă și să înțeleagă, aruncă 
în desuetudine murmurul filistin al 
îngrijorării că arta „coboară" și 
creația se „degradează". Ele îmbo
gățesc, in chip neîndoielnic, viața 
spirituală a societății noastre de azi 
și o vor îmbogăți, mîine, și mai mult, 
într-un plan mai inalt, dar cu o 
largă suprafață situată încă în vii
tor, ele semnifică ceea ce va însem
na, la un moment dat, dispariția 
deosebirilor esențiale dintre munca 
fizică și intelectuală, prefigurînd, in 
ultimă instanță, omul multilateral 
dezvoltat sau, cum spunea Marx, 
„omul total". Acel om din universul 
mental al căruia dispare opoziția 
dintre muncă și „timpul liber" și a 
cărui prezență, tot mal accentuată 
în viitor, are puterea de a risipi 
teoriile unor ideologi contemporani 
care văd in muncă o funcție a timpu
lui liber — un tribut sau un bir 
pentru a cîștiga mai mult timp pen
tru sine — sau în timpul liber doar 
un instrument al reproducerii forței 
de muncă. în realitate, pentru multi
_____________ C. STANESCU 
(Continuare in pag. a V-a)
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CTITORII ALE „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU**
Universitatea din Galați

in slujba
PRODUCȚIEI

Atît în domeniul cercetării științifice, cit și al învățămîntuluî 
dispunem de tot ce este necesar, avem o puternică bază materială, 
tehnică; dar, mai presus de toate, avem minunați cercetători, oa
meni de știință și savanți, minunate cadre didactice, care reprezintă 
suprema garanție că vom realiza în cele mai bune condiții pro
gramele de cercetare și de pregătire a cadrelor, că cercetarea și 
învățămîntul vor ocupa un loc tot mai important în dezvoltarea 
socialistă și comunistă a României!

și automatizări
Studenții anului IV construcții nave - în laboratorul de conducere cu calculatoare a proceselor tehnologice din cadrul catedrei de 

electrotehnică

Tehnica de vîrf în sprijinul 
pregătirii viitorilor specialiști

NICOLAE CEAUȘESCU

Universltatea din Galați este 
una din universitățile tinere ale 
tării. Aproape că nici nu poți 
pronunța, referitor la ea. cuvin- 
tul tradiție. Istoria Invătămin- 
ttilui superior gălățean nu nu
mără Încă patru decenii. Prima 
facultate apărea la Galați ime
diat după reforma invătămin- 
tului din 1948 șl era un Institut 
agronomie, ulteriot transferat 
de aici. în toamna lui 1951 isi 
deschidea porțile Institutul n»e- 
cano-naval, care punea astfel 
bazele îpvătămîntului ia o dis
ciplină cum nu se poate mai 
apropiată de preocupările gălă- 
țenilor. în aceeași perioadă se 
înființa- la Galați o facultate de 
tehnologie alimentară (1955), 
constituind. împreună cu cea de 
construcții de nave, profile 
unice in tară. începînd cu anul 
universitar 1957—1958 ia ființă 
Institutul politehnic din Galați, 
sub titulatura căruia funcțio
nează oină în 1974 cele două 
facultăți.

Vorbeam de tradiție : mai ni
merită decit întrebuințarea aces
tui cuvfnt ar fi. in cazul de față, 
o cunoscută sintagmă, conform 
căreia tradiția ascunde o verita
bilă „nostalgie a viitorului". Un 
mod de a vorbi de certitudinile 
prezentului. Semnătura pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consfințea la 
1 iulie 1974 înființarea Universi
tății din Galați. Chiar din clipa de 
incepui deci. Instituția îsi lea
gă existenta de numele secre
tarului general al partidului, ea 
fiind O elocventă dovadă a po
liticii înțelepte a Partidului Co
munist Român de ridicare spre 
o nouă calitate a tuturor sec
toarelor economiei si culturii 
noastre.

Din multe puncte de vedere, 
Universitatea gălățeană are o 
poziție privilegiată. E vorba in 
primul rtnd de argumentul geo
grafic : ea se află în marea 
zonă industrială Galați — Brăi
la, care cuprinde, alături de

cea mai Însemnată cetate me
talurgică a țării, „nava-amiral 
a metalurgie! româneștt", cum 
a fost numit Combinatul side
rurgic de la Galați, unul dintre 
cele mai puternice șantiere na
vale, o binecunoscută industrie 
constructoare de mașini 'grele, 
o foarte puternică industrie ali
mentară, Aceste condiții devin 
de la sine tot atiteâ argumente 
pentru o pregătire corespunză
toare a viitorilor specialiști. 
Conceptul de integrare a învfi- 
tămintului cu cercetarea si pro
ducția găseste aici un excelent 
mediu pentru a se nune in 
practică si valorifica cu rezul
tate superioare. „Rezultate care 
sint Indisolubil legate de apli
carea în viață a generoaselor 
orientări ale Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., a concepției 
moderne, revoluționare a secre
tarului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
privind puternica integrare a 
învățămintului românesc cu cer
cetarea și producția, ne spune 
prof. dr. doc. ing. Florea Oprea, 
rectorul Universității din Ga
lați. Există o concordanță de
plină între dezvoltarea Univer
sității și dezvoltarea industrială 
a județului Galați, intre cerin
țele dezvoltării și modernizării 
industriei și orientarea întregii 
noastre activități în Scopul sa
tisfacerii acestor necesități".

Aveam să ne convingem ne 
deplin de acest fapt vlzftînd 
principalele obiective din Gala- 
țiul universitar : cele două uni
tăți de învătămint superioi. 
Facultatea de mecanică si Fa
cultatea de tehnologia sl chi
mia produselor alimentare si 
tehnică piscicolă, cu splendi
dele lor amfiteatre, laboratoare 
Si ateliere, institutele si Între
prinderile cu care cadrele didac
tice si studenții colaborează in 
domeniul cercetării stlfntifice. 
marile obiective industriale 
unde aveam să găsim pe mulți 
din. foștii studenți.

dinamica navei, in care, conti
nuă profesorul D. Căluianu, 
„am făcut încercări de bazin la 
majoritatea navelor care au fost 
date in exploatare, aducînd ast
fel substanțiale economii de va
lută". A fost primul bazin de 
acest tip din țară, activitatea 
iul incepind din 1969. Intrind în 
acest laborator sui-generis. ești 
impresionat In primul rînd de 
dimensiuni, 
funcțional.

de spectaculosul 
Parcă simbolic, lin*

la creșterea productivității 
muncii". Acestor cerințe sint 
menite să le răspundă o serie 
de acțiuni care mobilizează po
tențialul creator, tehnic și in
gineresc, punind, totodată, in 
valoare și contribuția de mare 
însemnătate a cadrelor didac
tice, a tuturor studenților. 
Reținem, in acest sens, 
preocupările pentru estima
rea cu acuratețe a solicită
rilor la care este supusă nava,

Evocam modernitatea labora
toarelor din facultățile 
ne. Iată două exemple 
gătoare.

Unul este Laboratorul 
ducere cu calculatorul a uroce- 
selor tehnologic?. Un complex 
de preocupări științifice pentru 
modernizarea producției isi are 
punctul de plecare in acest spa- 
țiu mobilat cu mijloacele per
fecționate ale automaticii. „Ac
tivitatea noastră didactică și de 
cercetare științifică» spune prof, 
dr. ing. Emil Ceangă. de la Ca
tedra de electrotehnică si auto
matizări. privește conducerea 
cu calculatorul a oroceselor 
tehnologice in metalurgie, ener
getică. nave, biotehnologie. La 
Galați, viitorii ingineri învață, 
in decurs de un semestru, mo
dul de utilizare a microcalcula-

gălâte- 
convin-
de con-

vernare a navei. în,felul aces
ta studenții învață să ia deci
zi! in urma diferitelor semnale 
care vin din exterior : schim
barea cursului navei, oerturba- 
tii datorate stării mării etc.

„Pe lingă faptul că este ex
trem de instructiv, acest labo
rator este si foarte plăcut, ne 
mărturisește studenta Manuela 
Nechita. Dacă as avea posibili
tatea să lucrez cu un astfel de 
calculator l-as folosi la toate 
obiectele de invâțâmint". Să 
adăugăm că laboratorul nu este 
deservit de personal auxiliar ; 
studenții intră și lucrează sin
guri in laborator, supravegheați 
de asistenți.

Adevăr valabil si pentru La
boratorul de șpectrofotometrie 
Si analize cu laser, ne care ni-1 
prezintă prof. dr. Cosma Tudo-

In atelierul de mlcroproducție, La seral, in continuarea orelor de practică in meseriestudenții - veritabili metalurgiști

tică imediată în siderurgia gă- 
lățeană și in alte părți. La toate 
aceste teme participă efectiv, 
cu contribuții serioase, studenții 
din anii IV, V, VI (seral). Ale
gem dintre ele : o cercetare 
privind fragilizarea oțelurilor, 
fabricarea cilindrilor de la
minor pentru Combinatul de 
utilaj greu din Iași, 
nologii de elaborare 
nare a metalelor ș. a. 
remarcabile sint : o 
gie originală pentru 
pulberilor de nichel 
puritate pentru 
necesari în toate sistemele de 
semnalizare C.F.R., care se im
portau („Este, spune cu mîndrie 
prof. T. Dumitrescu, o tehnolo
gie economică față de tot ceea 
ce se cunoaște pînă in prezent 
in lume") ; apoi, o cercetare 
privind rezistența șinelor de 
cale ferată in timpul iernii, pro
bleme, desigur, de importanță 
națională. „Condițiile noastre, 
adaugă profesorul, le dorim tu
turor celorlalte institute de în- 
vățămint superior care pregă
tesc metalurgiști".

„Esențială, intervine prof. dr. 
ing. Vasile Grosu, șeful Cate
drei de tehnologia metalelor șl 
a materialelor. este existența 
noastră în apropierea celui mai 
mare combinat metalurgic din 
țară. Studenții se familiarizează 
cu problemele domeniului in 
care vor lucra, cu ^disciplina de 
producție, cu colectivele de oa
meni. In altă ordine de idei, 
avem posibilitatea să verificăm 
și să finalizăm pe utilajele din 
combinat o bună parte din lu
crările! noastre de laborator! De 
foarte mare eficiență va fi cer-

teh- 
și tur- 

Realizări 
tehnolo- 

obținerea 
de inaltă 

acumulatorii

cetarea privind solidificarea fi
rului turnat continuu în cimp 
electromagnetic la mașinile de 
turnare continuă, ce urmează a 
fi predată zilele acestea benefi
ciarului". Ne vorbește despre 
faptul că multe sint teme inter- 
disciplinare, că nu există pro
iect de diplomă fără o implicare 
serioasă intr-o temă de cerce
tare, despre absolvenții de anul 
trecut care, repartizați fiind la 
combinat, continuă să lucreze in 
cercetare pe lingă universitate. 
„Cu ing. Ilie Reihert, absolvent 
la seral, am realizat o instalație 
de acoperire a benzilor in flux 
continuu in vid, prin vaporizare 
și sublimare".

„O treime din temele noastre 
de cercetare științifică pe anul 
1985 au fost Încheiate cu uni
versitatea", aveam să aflăm de 
la șeful serviciului tehnic din 
Combinatul siderurgic, ing. 
Florea Strugari. La furnalul 
nr. 3 s-a introdus deja un 
amestec de combustibil auxi
liar (smoală și gudron) cu efect 
economic. Se realizează in acest 
fel o importantă econom’e de 
gaz metan la tona de fontă". 
Directorul general adjunct al 
Centralei industriale siderurgi
ce, ing. ion Florentin Sandu, ne 
vorbește nu numai despre alte 

.teme de cercetare aplicate In 
procesele tehnologice, cit și 
despre felul in care s-au inte
grat in producție absolvenții 
din ultimii ani. Doi dintre ei, 
inginerii Daniel Tudorache și 
Marian Bordel, se referă la 
șansa profesională de a avea 
acest combinat lingă facultate, 
făcînd astfel cu ușurință trece
rea de la teorie la practică.

Pe măsura
viitorului

exigențelor

O puternică bază materială
„Sub aspectul dotării, conti

nuă interlocutorul nostru, cele 
două facultăți gălâțene. cu 5 
profiluri si 18 specializări, din
tre care 7 unice in tară, not sta 
lingă cele mai moderne unitftti 
de Invâtăminf superior. în cele 
sase clădiri de bază, care cu
prind 27 de amfiteatre si săli 
de clasă. 18 săli de seminar. 21 
de săli de lucrări practice, exis
tă 75 laboratoare. 7 stații-pilot 
multifuncționale pentru tehno
logie si chimie alimentară, un 
atelier de mlcroproducție si 
montai cu profil mecanic si 
metalurgic. Această bază ma
terială, In continuă dezvol
tare. asigură condiții optime de 
studiu pentru cei aproximativ 
6 000 de studenți și cursanți. 
printre care si studenti străini 
proveniti din 28 de state. Com
plexul studențesc este format 
din opt cămine, cu o capacitate 
de 2 B19 locuri si două cantine, 
un dispensar, casa de cultură, 
clubul sportiv-universitar. Dar 
poate că nu cifrele, singure 
sint cele mai semnificative. Ne 
putem realmente mîndri cu 
școlile de cercetare științifică, 
prin care Universitatea gălățea- 
nă s-a impus pe plan national, 
cele mai importante fiind in 
domeniul construcției de nave, 
al metalurgiei șl al tehnologiilor. 
Beneficiem de tot ce este ne
cesar pentru a duce la îndepli
nire sarcinile șl obiectivele sta
bilite la Congresul Științei și

Invățămintulul, pentru a răs
punde cerinței puse in fata în* 
vățămintului șl cercetării știin
țifice de secretarul general al 
partidului de a soluționa și in
troduce mai rapid rezultatele 
cercetării și ale tehnologiilor 
celor mai avansate. în vederea 
ridicării calității și nivelului 
tehnic al tuturor produse
lor. Senatul universității si-a 
propus un program îndrăz
neț de perspectivă, vizînd îm
bunătățirea Si ■ modernizarea 
continuă a procesului de învă- 
țămînt. adincirea procesului de 
integrare a învătămîntului cu 
cercetarea si producția, dezvol
tarea tot mai puternică a bazei 
materiale, completarea nrofile- 
lor si specializărilor existente. 
Înființarea de noi specializări 
si chiar facultăți (e vorba de o 
facultate de electromecanică), 
impuse cu necesitate de impe
tuoasa dezvoltare a municipiu
lui si județului nostru".

„...Un veritabil institut poli
tehnic". Cu această caracterizare 
ne Intimpină decanul Facultății 
de mecanică, prof. dr. ing. Dumi
tru Căluianu. La cursurile de zi 
Si serale, ingineri 
la 11 specializări 
aproape 4 500 de 
din principalele 
tractie. si pentru 
profil unic în tară, cel de con
strucții de nave. îl constituie 
bazinul de incercări de hidro-

și subingineri, 
sint cuprinși 

studenți. Unul 
puncte de â- 
că tine de un

gă o vitrină în pare e expusă 
macheta ' ”
răbii cu 
clipper), 
blou de 
ruiui da valuri. Conf. dr. Ion 
Bidoaie ne prezintă datele refe
ritoare la utilitatea acestui ba
zin. in care se determină rezis
tenta la înaintare a navei, se 
Stabilește puterea de propulsie, 
ootimizindu-se formele in vede
rea unei 
înaintare _ _______ ____
mului de combustibil. „în acest 
laborator 
formele pentru o navă de cerce
tări fluviale, proiectată în în
tregime de studenți. ne spune 
conferențiarul, si care se va con
strui la Orșova. De asemenea, 
am proiectat împreună cu stu
denții anilor ÎV șj V un spărgă
tor de gheată pentru zona Porți
lor de Fier, complet diferit de 
principiile clasice". Ajunși exact ____ , _._______
la sfîrsitul unei ore de curs, pu- Universitate. „Noi obișnuim să 

facem împreună cu studenții si 
cadrele didactice din Faculta
tea de mecanică nu o cercetare, 
ci o lucrare." Dintre temele care 
au dat bune rezultate notăm ; 
uscarea aerului prin refrigera
re. avind ca efect măritea du
ratei de funcționare a sculelor 
din uzină, verificarea vibrațiilor 
torsionate la nave ,(cu deosebitș 
contribuție a prof. dr. ing. 
Costică Alexandru), verificări 
ce se fac în timpul probelor „la 
mare", ori preocuparea cea mai 
recentă, referitoare la „drumul 
critic" în construcția navei, ur
mărind reducerea timpului de 
fabricație. Doi absolvenți din 
promoția 1985, inginerii Costel 
Subțirică și Liviu Silion, ne 
vorbesc despre rapiditatea cu 
care s-au integrat în colectivul 
în care lucrează. „Practica fă
cută chiar în șantier. în atelie
rul în care lucrez, faptul că în 
vacantele Studențești am mun
cit efectiv aici, spune primul, 
m-au ajutat enorm." Al doilea, 
originar din județul Vaslui, 
vorbește despre pasiunea pen
tru cercetare, domeniu în care 
vrea să lucreze după încheierea 
stagiului la Șantierul naval. E 
căsătorit; are o fetită de un an 
si jumătate.

unei impunătoare co- 
ninze (o navă de tip 
se află un modern ta- 
comandă al generato-

minime rezistențe la 
si a reducerii consu-
au fost determinate

tem vedea instalația la lucru. 
Surprindem la studenții de aici 
siguranță. îndeminare deosebită 
în manevrarea ei. „M-a pasio
nat acest domeniu încă din li
ceu. spune Cornelia Râileanu. 
din anul IV. Am studiat acest 
obiect la Liceul ,.N. Bălcescu" 
din Brăila, oraș în care as vrea 
să mă întorc după terminarea 
facultății."

La Institutul de cercetări și 
proiectări de inginerie tehno
logică pentru construcții navale 
(ICEPRONAV), aflat vizavi de 
Palatul navigației, monumenta
la clădire care adăpostește gara 
fluvială. îng. loan Hatos ne 
vorbește despre colaborarea rod
nică a colectivului de cercetă
tori cu Universitatea, atit în 
privința temelor de cercetare 
fundamentală, cit și a celor cu 
caracter aplicativ. „Așa cum 
ne-a cerut secretarul general al 
partidului în cuvîntarea la Con
gresul Științei și învățămintu- 
lui, potrivit orientărilor Congre
sului al XlII-lea al P.C.R., cer
cetarea științifică și tehnologică 

-trebuie să realizeze noi mașini 
și utilaje multifuncționale, cu 
grad înalt de automatizare, care 
să ducă la reducerea consumu
lui energetic și de materiale,

pentru creșterea randamentului 
de propulsie, elaborarea unei 
serii de forme de carenă pen
tru motonavele fluviale sau 
pentru un sistem de soluții in 
ce privește rezistenta la înain
tare a navei prin aplicarea de 
bulb la prova si la pupa. îna
inte de a fi intrat în modernul 
institut, dotat si el cu un mare 
bazin de încercări, de Pe fale
ză ne impresionase deplasarea 
rapidă a unui „uriaș" — pentru 
ochiul învățat cu dimensiuni 
terestre — cargou „cu bulb". 
Vasul „Războieni". gol. se de
plasa in plină viteză spre por- \ 
tul mineralier, colorînd metalic 
peisajul fluviului intr-un nespe
rat de limpede amurg.

Ing. Gheorghe Costfn. de la 
secția de proiectare Si tehnolo
gie a Șantierului naval Galați, 
înfățișează cu multă căldură 
rezultatele fructuoase ale cola
borării cu specialiștii de la

torului pentru conducerea pro
ceselor tehnologice. Ceea ce ne 
interesează este să demitizăm 
tehnica de calcul pentru stu
denții tehnologi. Intervine aici 
o problemă, dacă vreți, de 
schimbare de optică. E necesar 
ca inginerul tehnolog să fie fa
miliarizat cu practica de auto
matizare. șă privească tehnica 
de calcul din interiorul ’ profe
siei sale. El, și nu automatistul, 
e cel care cunoaște * “ * 
bine obiectivele si 
practice ale procesului 
gic. care are modelul ........... .
adecvat ; de aceea, rolul esen
țial în conducerea cu calcula
torul a unui astfel de proces 
trebuie să-i revină lui. Optimi
zarea tehnologiei este o proble
mă de fond."

Consemnăm aceste idei la 
sfîrsitul unul seminar cu tema 
„Simularea numerică a unui 
sistem de stabilizare a navei ne 
curs". E prima ședință din se
mestrul al II-lea. cu o subgru
pă de 13 studenti de Ia specia
lizarea nave, anul IV. Scopul 
acestei discipline este cunoaș
terea Si aprofundarea echipa
mentelor de bord. Calculatorul 
se cuplează cu un simulator 
analogic al instalației de gu-

cel mai 
relațiile 
tehnolo- 
cel mai

se. șeful colectivului de fizică. 
Instalația de laser servește la 
realizarea de microanalize 
punctuale, cu ajutorul cărora se 
determină calitatea metalului si 
a prelucrării acestuia în cadrul 
unor programe de cercetare 
pentru Laminorul de tablă groa
să 1 de la Combinatul siderur
gic .și întreprinderea „Lamino
rul de tablă" Galați. Colectivul 
de fizică are. de asemenea. în 
studiu o temă prioritară la care 
participă un colectiv interdisci- 
plinar.

Doi studentl din anul I pre
lucrări metalurgice vorbesc în 
acest laborator despre opțiunea 
pentru Galați, despre atmosfera 
studențească de aici, despre 
perspective. Cornel Lupa, din 
Tulcea. a ales Galațiul „pentru 
că aici se află-marele combinat 
siderurgic și în felul acesta po
sibilitățile de cercetare Si cu
noaștere a procesului tehnologic 
sint foarte mari". Plecată din 
Constanta. Narcisa Gafar a în- 
tilnit la Galați „un climat ex
celent. o atmosferă ce stimu
lează în primul rînd prin fap
tul că activitatea e astfel orga
nizată îneît nu te pierzi în ano
nimat. dacă ai realmente ceva 
de spus."

Educație la școala muncii
în citadela metalurgiei

Nu vom numi prin această 
metaforă Centrala industrială 
siderurgică Galați. Sau nu 
numai pe ea.

„Locul cel mai bun al unei 
facultăți de metalurgie e la Ga
lați" — ne spune tovarășul Va- 
sile Bontaș, șeful secției de 
propagandă a Comitetului ju
dețean de partid. Un 
care, dacă nu mai trebuie de
monstrat, se cuvine înconjurat 
pe larg de exemple. Iar exem
plele le-am găsit in pro
gramele de cercetare ale ca
tedrelor de profil, prezentate cu 
amabilitate de gazdele noastre. 
Un colectiv, în care lucrează,

alături de rectorul Universită
ții, mai multe cadre didactice 
(ing. Nicolae Ciocan, șeful de 
lucrări Anișoara Ciocan, asis
tenții Gheorghe Vasiliu și Alex. 
Chiriac), a elaborat o nouă teh
nologie de producere a feroalia
jelor de tip fer-aluminiu-man- 
gan. Astfel, un avantaj deosebit 

adevăr ii reprezintă creșterea gradului 
de asimilare a aluminiului de la 
5 lă sută la 80 la sută, ceea ce 
înseamnă o importantă econo
mie. Prof. dr. ing, Traian Du
mitrescu, șeful Catedrei de me
talurgie fizică, ne prezintă un 
sumar foarte bogat de teme de 
cercetare, cu aplicabilitate prac-

Secvență desprinsă din cadrul obișnuit al unei ore aplicative Io bazinul de incercări de hidrodinamica navei

''Vm mf km z.'. .

La vremea cind studenții de 
la cursurile de zi se îndreaptă 
spre cămin și cantină, sălile 
celor dbuă facultăți se umplu 
din nou.

O oră de proiect de an la dis
ciplina Tehnologia presării la 
rece, anul V Tehnologia con
strucțiilor de mașini. Profeso
rul, conf. dr. ing. Mihai Teodo- 
rescu, prorectorul Universității, 
repartizează studenților temele 
pentru proiectul de an. Asistăm 
la o discuție vie, în care stu
denții seraliști vin cu destule 
sugestii, bazate pe experiența 
lor in producție. „E foarte plă
cut, foarte util cniar, să preda! 
unor oameni care lucrează 
direct, de cele mai multe ori, în 
meseria pentru care au venit să 
se specializeze", spune conducă
torul seminarului. Despre efi
ciența, aplicabilitatea subiecte
lor de proiect îi lăsăm să vor
bească pe studenți. Ionel Pavel, 
care lucrează la Institutul de 
proiectări și automatizări, a 
ales ca temă o ramă de cen
trare și susținere. „O voi pro
iecta și o voi realiza în acest 
semestru ; o dată cu proiectul 
mi-am propus să încep și exe
cuția. Cu acest tip de rame in- 
timpinam unele dificultăți, par
tea de proiectare costînd foarte 
mult". Ion Toma este subingi- 
ner la secția de microproducție 

< a Institutului de cercetări și 
proiectări de fabricație pentru 
produse plate și acoperiri meta
lice : „Am douăzeci de ani de 
practică în meserie, ca strungar 
și proiectant. Parcurg acum 
pentru a doua oară materia și 
cunoștințele teoretice, imi dau 
seama, se leagă mai direct de 
producție. Soția mea e subingi- 
ner in același domeniu, al pre
sării la rece, așa că s-ar putea 
spune, meseria noastră nu lip
sește nici măcar 
familiale".

E aproape ora 
facultății trăiesc 
zilei obișnuite de cursuri. Un 
amfiteatru plin, cu chipuri con
centrate, care nu vor să scape 
nimic din expunerea profesoru
lui, poate fi imaginea grăitoare 
a efortului unor oameni care au 
venit toți, astăzi, ca in toate 
celelalte zile ale anului univer
sitar, direct de la locul de mun
că pentru a se perfecționa in 
meseria aleasă.

premieră, pentru reglarea vis- 
cozității combustibililor lichizi 
pentru navele maritime, alta de 
concentrare a peștelui. In acest 
atelier fac practică și studenții 
de anul I de la chimie alimen
tară. Intilnim o grupă condusă 
de asist, ing. Elisabeta Jișcahu, 
care ne voroește despre utilita
tea participării directe la proce
sele tehnologice. Pentru aceeași 
idee pledează studenții Silvia 
Mușat și Dan Păcucean, mulțu
miți că lucrează pe mașini cu 
care se vor întilni în viitoarea 
profesie.

din

20. 
Încă

discuțiile

Holurile 
animația

„.Șarjă de fontă aliată la cup
torul cu inducție. Nu e numele 
unei realizări dintr-o mare 
uzină. Este exact ceea ce se in- 
tîmplase cu puțină vreme îna
inte de a ajunge la Secția de 
mieroproducțlc șl montaj. Sur
prindem, așadar, un moment 
„fierbinte". „Această șarjă, 
spune subinginerul Dănuț Pri- 
copie, a fost pregătită teoretic 
timp de două ore, după care 
grupa de studenți a trecut la 
lucru". Cuptorul e de 100 kg, tip 
destui de rar in țară. Plănui de 
producție este realizat in Între
gime de studențit anilor 1 și II. 
„în prezent se lucrează ia asi
milarea materialelor din bronz 
cu fontă, necesitate de nrim or
din". Inginerii Ionel Neagu și 
Georgică Loghin ne prezintă 
atelierul în care lucrează 140 de 
studenți pe serie și o parte din 
produsele realizate : o trusă de 
turnătorie, care se importa, 
aparate navale, o instalație, in

„în ultimii trei ani, afirmă 
conf. dr. ing. Valentina Dan, 
prorector al Universității, dota
rea Facultății de tehnologia și 
chimia produselor alimentare 
și tehnică piscicolă, ce funcțio
nează cu 7 profiluri, din care 
6 unice în țară, a fost comple
tată prin darea in folosință a 
două noi corpuri de clădiri cu 
o suprafață de peste 10 000 m2. 
Prin natura ei, această facultate 
reprezintă o puternică bază de 
cercetare. Laboratoarele și sta- 
țiile-pilot, care dau și o micro- 
produeție, sint utilate corespun
zător pentru a oferi condițiile 
cele mai bune muncii de crea
ție în acest domeniu". Dome
niile de cercetare prioritare sint 
biotehnologli alimentare, aditivi 
alimentari, alimente de protec
ție, mecanizări in pescuit și pis
cicultura, bioeconomia apelor. 
Numele prof. dr. ing. Gh. Cos- 
tin, Segal Brad, Constantin 
Banu, Sabin Vasu sint bine
cunoscute nu numai la Ga
lați. Menționăm citeva teme de 
larg interes : „Obținerea ali
mentelor susținătoare de efort, 
cu un conținut ridicat de pro
teine și glucide", “" 
rea alimentelor de 
„Creșterea producției 
în bazinele naturale 
Dunării". Studenții au și ei lu
crări remarcabile. Absolventa 
Pollxenia Muntean (cursurile de 
ingineri sint de 4 ani și jumă
tate la zi), cu nota 10 la exame
nul de stat, este autoarea unui 
proiect valoros, in stadiu de 
omologare tehnologică la sta- 
țiiie-pilot : „Obținerea de pro
duse lactate cu adaos de extract 
de rnaiț". Același lucru despre 
tema Irinei Marian, „Valorifica
rea superioară a produselor se
cundare de vinificație și obți
nerea acidului tartric și meta- 
tartric", ceea ce reprezintă asi
milarea unor substanțe de im
port.

„Obține- 
protecție“. 

piscicole 
din Delta

...PROIECTE. TEHNOLOGII 
NOI, REALIZĂRI SI SATIS
FACȚII. în Galațiul universitar 
vei auzi la tot pasul aceste cu
vinte. A trebuit să ne supunem, 
repetîndu-le și noi, căci ele sc 
conjugă cu viitorul tinărului 
centru universitar, cu preocupă
rile cadrelor didactice sl stu
denților de a acționa in spiritul 
și pentru înfăptuirea Orientări
lor și hotăririlor adoptate de 
Congresul al XlII-lea al parti
dului.

Costin TUCHILĂ
Ștefan D1MITRUJ
corespondentul „Scinteii”
Fotografii :
Eugen DICHISEANIJ 7
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Specialistul—puternic implicat in soluționarea 
problemelor majore ale producției

-așa trebuie realizată 
producția fizică

Mai mult țiței prin creșterea 
operativității in intervenții la sonde
Orice oprire accidentală a unei 

sonde înseamnă, prin timpul de sta
ționare al pompelor, o pierdere ire
cuperabilă de țiței și gaze naturale. 
Fără o maximă operativitate in in
tervenții, fără o bună organizare a 
activității de întreținere a parcului 
de sonde, a instalațiilor existente in 
fiecare schelă este de la sine înțeles 
că nu se poate îndeplini integral 
planul de producție.

Fie că s-a defectat o pompă de 
adîncime ori trebuie înlocuită o tijă 
de la suprafață sau curățat un „dop“ 
de nisip, prezența echipei de inter
venții trebuie să se facă simțită cît 
mai operativ pentru ca în timpul 
cel mai scurt sonda să fie repusă în 
pompaj. Uneori, o astfel de inter
venție durează, practic, două pînă 
la zece ore. Cum mai poate intra 
însă în discuție operativitatea dacă 
echipa a venit la sonda oprită după 
cinci sau zece zile ?. Importante sînt 
deopotrivă și cît durează efectiv o 
intervenție, dar și 'Cît de promptă 
este prezența echipei la fața locu
lui, și cum sînt întreținute și folo
site utilajele de intervenții.

Cu oameni inimoși, dru
mul spre sonde este întot
deauna cel mai scurt. Sc poa' 
te interveni in timpul cel mai scurt 
la sonde ? Am găsit. în timpul an
chetei noastre, numeroși specialiști 
care răspund a- 
firmativ la aceas
tă întrebare prin 
faptele lor de fie
care zi. Și nu în- 
tîmplător în uni
tățile unde lu
crează asemenea 
specialiști se rea
lizează integral, 
cu regularitate 
sarcinile de plan. 
Aproape că a de
venit' un lucru 
obișnuit la Schela de producție pe
trolieră Drăgășani ca toate instalați
ile de intervenții din unitate,- fără 
excepție, să se afle în orice moment 
în perfectă stare de funcționare. Cum 
se reușește acest lucru, într-adevăr, 
destul de rar întîlnit în alte unități, 
dar care ar trebui să reprezinte o 
regulă în activitatea petroliștilor ? 
„De mai multă vreme, ne spune to
varășul Nicolae Ionescu, inginerul-șef 
al unității, am luat hotărirea să or
ganizăm activitatea echipelor de in
tervenții pe trei schimburi. în felul 
acesta putem acționa operativ in ca
zul unor defecțiuni tehnice mai 
ușoare la sonde. In alte cazuri, pe 
baza unor analize minuțioase, știm 
cu exactitate unde și cind trebuie să 
intervenim pentru reactivarea sau 
sporirea debitelor de extracție, ast
fel îneît să reducem la minimum 
timpul neproductiv necesar pentru 
lucrările de reparații capitale. Sta
rea tehnică a utilajelor de interven
ții este hotărîtoare pentru remedie
rea opera.tivă a oricărei defecțiuni. 
Avem mecanici foarte buni, care în
trețin în perfectă stare de funcțio
nare mașinile și, ca urmare, toate 
intervențiile se execută operativ".

Este acesta un exemplu izolat ? 
Nicidecum. O demonstrează și expe
riența sondorilor de la Schela de 
producție petrolieră Berea, județul 
Buzău. Aici, grija pentru buna func
ționare a instalațiilor de intervenții 
s-a concretizat în organizarea a trei 
echipe de service, care lucrează in 
trei schimburi la întreținerea troliilor 
și a instalațiilor I.C.-5 din dotarea 
brigăzilor de la Bărbuceștij Braga- 
reasa. Colilia și Berea. O măsură 
bună care a asigurat o maximă 
operativitate in intervenția la... in
stalațiile de intervenții aflate in im
pas. Echipele acestea de mecanici, 
dotate cu ateliere mobile, au creat 
condiții ca fondul de sonde să fie 
cît mai bine folosit.

Iată, deci, cum prezența unor oa
meni inimoși, care își iubesc meseria 
și știu bine cît de important este ca 
toate sondele să funcționeze cu in
dici cît mai înalți a asigurat impor
tante sporuri de producție prin efec
tuarea operativă a lucrărilor de in
tervenții.

Motoarelor le trebuie pie
se de schimb, nu scuze. Și> 
totuși, continuă să se înregis
treze mari pierderi de țiței da
torită întirzierilor în intervențiile 
la sondele oprite. De cele mai multe 
ori se constată că nu sînt probleme 
insolubile, ci că, în fond, la originea 
multor cauze invocate — mai ușor 
este să cauți cauze decît soluții de 
rezolvare — stă atitudinea pasivă a 
unor cadre de conducere față de ce
rințele bunei organizări a muncii, 
față de nerespcctarea unor reguli 
elementare in activitatea echipelor 
de intervenții. Este foarte adevărat 
că multe din instalațiile de inter
venții au o uzură mare, ceea ce face 
ca defecțiunile să apară cu ușurință. 
Dar cind intr-o singură schelă de 
producție petrolieră, cum este cea 
de la Zemeș, județul Bacău, stau mai 
multe instalații de intervenții din lip

Sondajul Scînteii 
in actualitatea 

economică

Din investigațiile făcute în numeroase schele, cu ajutorul corespon
denților noștri, ca și din datele centralizate la ministerul de resort re
zultă că un procent destul de mare de sonde sint oprite și așteaptă in
tervenții de mai scurtă sau de mai lungă durată. Sondele așteaptă, dar 
cei care trebuie să intervină mai operativ pe cine așteaptă ? Pe meca
nicii care întrețin și repară utilajele, pe constructorii de drumuri ?

Fără îndoială, intervențiile la sonde constituie una din principalele 
probleme cu care se confruntă industria noastră extractivă de țiței. Rea
lizarea integrală a planului depinde în mare măsură de rezolvarea cit 
mai operativă a tuturor problemelor care compun „Dosarul intervențiilor 
la sonde", adică ordinea și disciplina în rindurile echipelor de inter
venții, starea tehnică a utilajelor, aprovizionarea cu piese de schimb, 
răspunderea pentru reparațiile de calitate la sonde. Specialiștii din in
dustria petrolului cunosc cît de importantă este rezolvarea acestor pro
bleme și cît de mult poate influența producția de țiței. Iată de ce. fie
care trust de foraj-extracție, comitetele județene de partid pe teritoriul 
cărora funcționează schele de producție petrolieră trebuie să supună 
unei ample analize problema intervențiilor la sonde, să ia toate măsurile 
re se impun pentru funcționarea tuturor instalațiilor în cele mai bune 
condiții. <

Petre CRISTEA

sa unor piese de schimb — seturi-mo- 
tor, cuzineți, arbori-motor — pe 
bună dreptate te poți întreba de 
unde trebuie Să vină aceste piese de 
schimb ? Cine să le trimită ? Nu, nu 
trebuie să vină din altă parte, ci, în 
mod normal, trebuie să se afle, cu un 
pic de efort, în magazia unității, in 
baza de aprovizionare a trustului sau 
a Ministerului Petrolului.

Un alt caz tipic de dezinteres, de 
atitudine incalificabilă s-a petrecut 
cu puțin timp in urmă tot la schela 
din Zemeș. Sonda 15 Toporu a stat 
din pompaj 5 zile,timp in care s-a 
pierdut o cantitate apreciabilă de 
țiței, pentru că instalației I.C.-5, care 
trebuia să intervină, îi lipsea o pla
netară la tracțiunea pe față. Ce poți 
spune în fața unei astfel de situații? 
Că schela nu are director sau ingi- 
ner-șef, că intervenția operativă la 
sondele oprite este lăsată la latitu
dinea unor oameni lipsiți de răs
pundere ? Numai dacă nu , vrei nu 
poți face ceva împotriva inerției. 
In cinci zile se puteau găsi cel pu
țin cinci soluții pentru ca .sonda să 
nu stea oprită atîta timp. Aici, 
dezordinea și indisciplina sînt cauze
le multor neajunsuri. Anul trecut 
s-a înregistrat un timp neproductiv 
considerabil la t-rolii și la instalațiile 
pe pneuri. Cu alte cuvinte, stînd „pe 
butuci" instalațiile de intervenție au 
stat și sondele din pompaj și astfel 
unitatea nu a realizat planul cu o 
importantă cantitate de țiței. Din 

aceleași cauze, în 
primele două luni 
ale anului 1986 
s-au acumulat a- 
preciabile restan
țe la producția de 
țiței. La schela 
din Zemeș sînt 41 
de echipe de in
tervenții care dacă 
ar funcționa toate 
la întreaga capa
citate s-ar putea 
obține producții 

cu mult mai mari de cărbune. Este 
foarte adevărat că unele din aceste 
instalații inutilizabile... de abia au 
venit de la reparații capitale din 
unitatea specializată a Ministerului 
Petrolului, cunoscută sub denumirea 
de I.R.M.G.I.P. — Poiana Cîmpina.

Așadar, iată și o altă întrebare pe 
adresa factorilor de răspundere din 
Ministerul Petrolului : cum sint exe
cutate reparațiile capitale la insta
lațiile de intervenții care fac drumul 
pină la Poiana Cîmpina tocmai pen
tru a fi aduse intr-o stare de per
fectă funcționare ? Cind spunem că 
aceste utilaje grele merg la reparații 
capitale într-o unitate specializată, 
ne și ducem cu gîndul la faptul că, 
aici, specialiști cu înaltă calificare 
și cu o măre răspundere pentru 
munca lor pun mina, înlocuiesc pie
sele și instalațiile uzate. Asta și este 
rațiunea unei reparații capitale. 
Oare așa se întîmplă ? în afara 
exemplelor de la Zemeș, mai sînt și 
altele de la schelele din Boldești, 
Videle și Clejani, de la Moinești ori 
Poieni, care ne fac să întrebăm con
ducerea întreprinderii de reparații 
din Poiana Cîmpina : cine ar mai 
trebui să repare „reparațiile" pe care 
le fac de mintuială ? Ministerul Pe
trolului ar trebui să intervină cu au
toritatea și răspunderea ce se im
pun pentru a pune ordine în aceas
tă unitate.

Drumuri pavate cu... pro
misiuni Drumurile — iată o pro
blemă tot atit de importantă pentru 
menținerea instalațiilor de interven
ții in stare bună de funcționare, 
pentru executarea operativă a lu
crărilor, de intervenții. Din moment 
ce se alocă fonduri speciale pentru 
construcția de drumuri de acces la 
sonde, din moment ce există mate
riale și, mai ales, există unități de 
construcții specializate în cadrul 
Ministerului Petrolului, pentru ce 
problema drumurilor trebuie să mai 
constituie o... problemă ? La începu
tul lunii martie se constata că un 
mare număr de sonde sint oprite, iar 
intervențiile se fac anevoie pentru 
că multe din drumurile de acces au 
devenit aproape impracticabile. Ade
sea se solicită tractoare puternice, 
pe șenile, care să tracteze instala
țiile de intervenție, ce nu pot merge 
pe propriile roți pînă la gura son
delor. La Schela de producție petro
lieră Suplacu de Barcău, cele 29 de 
echipe de intervenții se deplasează 
doar la jumătate din sondele pe care 
le-ar putea deservi in mod normal 
în 24 de ore. Se circulă foar
te greu, adesea se defectează insta
lațiile din cauza drumurilor. De ce ? 
în anul 1985, Antrepriza de con
strucții montaj petrolier Arad tre
buia să execute amenajarea drumu
rilor de acces la 236 de sonde. Con
structorii nu și-au făcut însă dato
ria, iar acum, în prag de primăvară, 
conducerea schelei s-a hotărît să 
formeze echipe proprii cu care să 
amenajeze aceste drumuri. Pînă cind 
aceste echipe vor trece la activitate 
concretă, instalațiile de intervenții 
trec prin încercări grele.

Se efectuează reviziile periodice la 
instalațiile de răcit aerul ale stației 
de compresoare pentru sondele din 
parcul 10 al schelei petroliere Videle

Foto : E. Dichiseanu

Oamenii cu spirit de buni gospodari hotărăsc

CĂILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI

Cooperativa agricolă din comuna 
Dumbrăveni se numără printre uni
tățile fruntașe din județul Suceava. 
La 31 decembrie 1985, cooperativa 
avea un sold la bancă de 54 mili
oane lei, din care peste 11 milioane 
lei bani rămași disponibili după în
cheierea activității anului trecut. 
Cooperativa agricolă este deci bo
gată, averea obștească depășind 122 
milioane lei. Dacă ne întoarcem insă 
în timp, vedem că lucrurile n-au 
stat dintotdeauna așa. în anul 1970 
unitatea avea datorii. Este adevărat, 
au trecut 16 ani de atunci, dar sal
tul de la datorii la milioane lei în 
cont la bancă este cu adevărat spec
taculos.

în anul 1985 veniturile totale, pro
ducția globală și netă au fost de
pășite, iar cheltuielile materiale au 
fost reduse substanțial, rezpltind o 
creștere mai mult decît dublă a be
neficiilor. O dată cu sporirea veni
turilor cooperativei, o creștere acce
lerată a cunoscut și valoarea normei 
de muncă. Dacă în 1970 aceasta era 
de numai 11,25 lei, anul trecut s-a 
ridicat la 55 lei, depășindu-se ni
velul planificat și devenind astfel 
un puternic stimulent pentru oa
meni.

..Procesul de redresare a fqst în
delungat — ne spune tovarășul Mi
hai Sandru, președintele cooperati
vei. în anul 1969, de exemplu, va
loarea producției globale a fost de 
numai 8,5 milioane lei. Recoltele 
erau mici, iar zootehnia — neren
tabilă. Cel mai greu a fost să schim
băm mentalitatea oamenilor care so
coteau că nu se poate mai mult, 
încă de atunci am introdus acordul 
global, retribuindu-i pe cooperatori 
după rezultatele muncii lor".

De unde provin veniturile reali
zate in anul 1985 ? Ce anume a con
tribuit la reducerea cheltuielilor de 
producție și deci la creșterea efi
cienței economice ? Fără Îndoială, 
sporirea producției la hectar, pre
cum și în sectorul zootehnic consti
tuie primul factor care a contribuit 
la creșterea eficienței economice. Să 
luăm un exemplu. Anul trecut, car
tofii au fost cultivați pe 360 hec
tare. S-a prevăzut realizarea unei 
producții medii de 39 800 kg la hec
tar. Efectuarea la timp a lucrărilor 
de plantare, de întreținere și a re
coltării fără pierderi a dus la ob
ținerea unei recolte medii de 43 000 
kg la hectar. La sporirea veniturilor 
a contribuit încă un element. Car
tofii fiind de calitate superioară, au 
putut fi valorificați pentru sămință, 
deci cu un preț mai bun. Numai 
pentru că au livrat la fondul de stat 
o cantitate mai mare de cartofi decît 
cea prevăzută, cooperatorii din Dum
brăveni au obținut o primă de a- 
proape 1.4 milioane lei. La această 
cultură, față de o valoare planifi
cată a producției de 12 895 000 lei, 
ei au realizat 20 092 274 lei. Și Ia 
sfecla de zahăr, datorită sporirii 
producției s-a obținut o primă în 
valoare de peste 2.8 milioane Iei. 
Recolte bune s-au realizat și la ce
reale : 4 530 kg grîu la hectar, iar la 
porumb boabe — 6 892 kg la hectar, 
cu 2 192 kg peste nivelul planificat. 
Ca atare. în sectorul vegetal, chiar 
dacă fermele legumicolă si pomi
colă nu și-au realizat sarcinile din 
cauza timpului neprielnic, planul de

Vrmărindu-i la lucru 
pe inginerii 

din producție
Continuînd sondajul efectuat în 

cele trei unități economice — între
prinderea „Timpuri Noi" din Capi
tală, întreprinderea de utilaje și pie
se de schimb din Botoșani și între
prinderea de utilaj tehnologic din 
Bistrița — să părăsim birourile in
ginerilor care lucrează în serviciile 
funcționale' (la activitatea cărora 
pe-am referit în ancheta publicată 
în ziarul nostru nr. 13 546, din 12 
martie a.c.) pentru a vedea CUM 
ESTE VALORIFICAT POTENȚIA
LUL CREATOR AL SPECIALIȘTI
LOR POLITEHNICIENI DIN PRO
DUCȚIE.

Datele statistice evidențiază că. 
in medie, în cele trei unități, circa 
47 la sută din totalul inginerilor iși 
desfășoară activitatea în producție, 
îndeplinind diferite funcții, de la 
acelea de ingineri tehnologi, pină la 
<iele de șefi de secții și directori. 
Nu vom insista asupra aspectului 
cantitativ. încercind să analizăm 
dacă acest procent corespunde sau 
nu' cerințelor reale ale producției, 
deși se apreciază că marea majori
tate a inginerilor din întreprinderi 
ar trebui să lucreze în proiectare, în 
compartimentele de concepție. Și 
nu vom insista asupra organi
gramei de încadrare deoarece, indi
ferent de locul de muncă, esenția
lă este contribuția pc care ingine
rii — ca de altfel toți specialiștii — 
o au la înnoirea și modernizarea 
producției, a tehnologiilor de fa
bricație, la promovarea noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii. Cum 
se desfășoară, deci, activitatea con
cretă a inginerilor din producție, cu 
fee probleme se confruntă aceștia, 
ce „bariere" stau în calea afirmă
rii potențialului lor creator ?

O agendă de lucru 
încărcată 

cu prea multe... 
activități de rutină

Incontestabil, inginerii care lu
crează în secțiile și atelierele de 
producție elaborează numeroase 
soluții tehnologice valoroase. fac 
multe propuneri pentru perfecțio
narea activității productive. Iată, 
prezentate sintetic, răspunsurile la 
o întrebare a sondajului nostru : 
„CE REALIZARE TEHNICA DEO
SEBITA AȚI FINALIZAT ÎN 
ULTIMUL AN Din cei 40 de 
participant! la sondaj, 26 de ingi
neri au numit soluții tehnice și teh
nologice concrete, finalizate prin 
valorificarea capacității de creație 
inginerești ; 5 au avut participări 
neconcludente la activitatea de con
cepție ; 9 au spus pur și simplu că

ECONOMICE
producție valoric a fost îndeplinit 
in proporție de 103 la sută.

La fel de bine s-a muncit și în 
celelalte sectoare. Zootehnia, unde 
se lucra cu pierderi, a devenit și ea 
aducătoare de venituri. Și acestea 
provin tot din depășirea producții
lor planificate. Astfel, s-a realizat 
un spor mediu de producție de 748 
litri lapte de la fiecare vacă fura
jată, de 27,3 litri lapte și 0,830 kg 
lină de la o oaie furajată.

Deși nu este sectorul de bază în

LA COOPERATIVA 
AGRICOLA 

DUMBRĂVENI-SUCEAVA

activitatea unității, micii industrii i 
se acordă o mare atenție. Coopera
tiva agricolă are circa 20 de ateliere 
de toate profilele, începînd de la 
secții de croitorie și boiangerie și 
încheind cu cele de confecții meta
lice, prefabricate din beton și cără- 
midărie, reușind să-și asigure în în
tregime nevoile proprii și pe cele ale 
locuitorilor comunei. Trebuie să pre
cizăm că planul de producție în do
meniul industriei mici de 10 400 000 
lei a fost îndeplinit în proporție de 
112 la sută. Avantajele sînt și de 
altă natură. Folosirea materialelor 
locale și a forței de muncă proprii, 
de exemplu, a dus la obținerea unei 
economii, la fiecare construcție exe
cutată, de 25 la sută față de deviz.

Urmărind sporirea eficienței eco
nomice în toate sectoarele, consiliul 
de conducere și organizația de partid 
au acționat pentru creșterea conști
inței oamenilor. întregul colectiv ac
ționează în spirit de ordine și disci
plină. Combaterea atitudinilor nega- 

Reducerea consumurilor materiale
(Urmare din pag. I)
in acest prim an al noului cincinal 
acțiunea de normare asigură un grad 
de cuprindere a consumurilor de 
peste 90 la sută la combustibili, 
energie electrică, cocs, fontă, fcro- 
mangan, ierosiliciu, laminate și țevi 
din metale feroase, metale neferoa
se, fibre și fire textile, de 80—90 la 
sută la materii prime chimice orga
nice și anorganice, bușteni, cheres
tea, plăci lemnoase, ciment și' de 
75—80 la sută la unele materii prime 
folosite in industria alimentară. 
Comparativ cu rezultatele înregis
trate anul trecut, prin respectarea 
întocmai a normelor de consum sta
bilite pentru acest an se vor ob
ține economii sau, altfel spus, noi 
resurse materiale pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare a econo
miei naționale echivalente cu zeci 
și sute de mii de tone de combus
tibil convențional, cocs, laminate, cu 
mari cantități de cherestea, țesături 
și multe alte- materiale a căror va
loare se ridică la miliarde de lei.

în felul acesta se procedează în 
întreaga lume, in toate țările indus
trializate sau în curs de dezvoltare, 
reducerea normelor de consum re-

nu au avut nici’ un fel de preocupări 
în acest sens.

Notăm și cîteva din cele mai re
cente realizări ale inginerilor care 
au participat la sondajul nostru :

• Ing. Ioan Murar, de Ia I.U.T. 
Bistrița : „Am pus la punct execu
ția pe mașinile de frezat prin copie
re a modelelor metalice pentru ro- 
bineții cu sertar pană și de închi
dere cu ventil, folosiți în producția 
de armături turnate".
• Ing. Ionașcu Ionescu, de la 

„Timpuri Noi" București : „Am 
propus și am elaborat efectiv solu
ția tehnologică pentru refolosirea 
pistoanelor de la instalația de tur
nare sub presiune".

• Ing. Mihai Durleșteanu, de la 
I.U.P.S. Botoșani : „Am asigurat 
trecerea prelucrării unor repere din 

„CE FACI Șl CE AR TREBUI SĂ FACI 
in Întreprindere, tovarășe inginer ?" 

lată întrebarea adresată unor specialiști din diferite 
unități economice (II)

fabricația curentă, pe mașinile-unel- 
te cu comandă numerică".

Totuși, sondajul efectuat a eviden
țiat că forța creatoare a inginerilor 
din producție (apreciată cel puțin 
după numărul acestora) nu este 
valorificată nici pe departe la ni
velul potențialului existent. De ce ? 
Aproximativ 85 la sută din specia
liștii chestionați au menționat că 
80—90 la sută din timpul zilnic de 
lucru este eonsacrat rezolvării pro
blemelor curente, de rutină ale pro
ducției și numai 10—20 la sută se 
dedică analizării unor probleme de 
fond, de perspectivă ale activității 
productive. Cu mențiunea — așa 
cum au făcut-o numeroși ingineri 
— că la sfîrșit de decadă, lună, tri
mestru, trebuie întocmite foarte 
multe situații, note, referate, dări de 
seamă, ceea ce Ie răpește o și mai 
mare parte din timpul de lucru. 
Inginerul Ovidiu Prislopan, de la 
I.U.T. Bistrița. făcind excepție 
de la regula generală, a răspuns 
că, dimpotrivă, tocmai la sfîrșit 
de lună sau de trimestru re
zolvă problemele de perspectivă ale 
producției. Oricum și oricare dintre 
opiniile exprimate relevă însă ace
lași adevăr : timpul de lucru al in
ginerilor din producție este incărcat 
cu mult prea multe activități de 
rutină. Iar aceste activități încarcă 
artificial agenda de lucru a specia
liștilor cu atit mai mult, cu cît. așa 
cum a rezultat din sondajul efec
tuat. ele nici nu sînt necesare în 
totalitate pentru bunul mers al pro
ducției.

tive merge pînă la eliminarea din 
formația de lucru a celor care nu-și 
fac datoria. Așa s-a intimplat cu un 
mecanizator care realiza lucrări de 
slabă calitate, chiar după ce i se 
făcuseră numeroase observații. De 
peste un an nu mai este mecaniza
tor la Dumbrăveni. Și un alt exem
plu : în 1985, doi cooperatori de la 
ferma nr. 1 au fost trimiși să lu
creze în altă brigadă. De ce ? „Pen
tru că — ne spune șeful fermei, in
ginerul Viorel Stoica — nu veneau 
la timp te muncă și făceau lucrări 
de mintuială. Oamenii nu au supor
tat așa ceva. Puși în discuție, ei s-au 
angajat să-și schimbe total atitudi
nea față de muncă".

Și spiritul de întrecere se mani
festă din plin și este puternic sti
mulat. Faptul că în 1985 ferma nr. 4, 
condusă de Petru Andronic, a ocu
pat locul I pe cooperativă a creat o 
stare de emulație, dar și puțină in
vidie din partea celorlalți șefi de 
fermă, care sint specialiști agricoli. 
Invidia aceasta este insă creatoare, 
ea transformîndu-se în hotărîre de 
a munci mai bine pentru a realiza 
producții mai mari cu cheltuieli re
duse.

Planul pe 1986. aprobat recent de 
adunarea generală, prevede obține
rea unor producții superioare în 
toate sectoarele, concomitent cu re
ducerea cheltuielilor. Pe această 
bază, cooperatorii din Dumbrăveni 
s-au angajat să livreze sunlimentar 
la fondul de stat 100 tone grîu, 50 
tone orz, 50 tone porumb boabe. 200 
tone cartofi, 200 tone sfeclă de zahăr. 
50 hl lapte de vacă, 50 hl lapte de 
oaie. Cunoscîndu-le vrednicia, pu
tem aprecia că aceste angajamente 
vor fi îndeplinite.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii" 

prezentind o cale sigură de acțiune 
pentru asigurarea de noi resurse în 
vederea sporirii producției sau a efi
cienței ei economice. Nu vom apela 
la calculele făcute, dar notăm că 
dacă și in acest an am lucra cu 
normele de consum de acum 10—15 
ani fie că nici nu am putea să atin
gem ritmul de dezvoltare pe care ni 
l-am propus, fie că ar trebui să 
consumăm in plus milioane de tone 
de combustibil, de materii prime și 
materiale.

Este însă de la sine înțeles că di
minuarea normelor de consum nu se 
realizează prin simpla prevedere a 
Unor noi niveluri prin plan. După 
cum stabilirea sarcinilor de reducere a 
normelor de consum de la o perioadă 
la alta nu se face în virtutea unei 
inerții, pentru că „așa trebuie". 
Toate acestea reprezintă condiții de 
bază ale progresului sau mai bine 
zis reflexele progresului. efectele 
nemijlocite ale măsurilor luate pen
tru promovarea in producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație, 
înnoirea și modernizarea produselor, 
recuperarea și valorificarea unor 
cantități tot mai mari de materiale 
refolosibile ș.a.

Hîrtii, hîrtii, hîrtii...
De aici și întrebarea : „CÎT TIMP 

CONSUMAȚI ZILNIC PENTRU 
ÎNTOCMIREA DE SITUAȚII STA
TISTICE. PENTRU COMPLETA
REA FORMULARISTICII ETC. ?".

Răspunsurile la această întrebare 
a sondajului nostru indică o arie 
largă de situații. Practic, toți cei 40 
de ingineri au arătat însă că o parte 
foarte mare sau o parte mai mică 
din timpul de lucru — de la o oră 
pînă la șase ore pe zi 1 — se con
sumă pentru completarea unor si
tuații care in bună măsură ar putea 
fi numite funcționărești.

Discuția cu ing. Gabriela Ciogmă- 
rean, de la I.U.Ț. Bistrița, a avut 
loc in fața unei mese ticsite cu do
sare, imprimate, hîrtii de tot felul.

— ,Și acestea nu sînt încă toate, 
ne spune interlocutoarea. Mai am 
un dulap mare plin pînă la refuz. 
Așa că cel puțin 6 ore pe zi com
pletez hîrtii. Evident, mai toate si
tuațiile se repetă de la o perioadă 
la alta. Am ajuns să le știu pe 
dinafară. Și acum, la început de 
an, este încă bine. Anul trecut, 
vreme de trei luni m-am ocupat de 
completarea unor fișe pentru ridica
rea calității produselor. Desigur, pe 
hirtie: indici, parametri, niveluri ș.a. 
Plus deplasările la centrală, la mi
nister pentru vize, semnături, con- 
trasemnături.

— Poate sînt necesare și aceste 
fișe...

— Posibil. în orice caz se lucrează 
la ele în continuate. Eu le-am pre
dat unui coleg. Dacă am propus 
vreo soluție tehnologică nouă care 
să fie aplicată în producție ? Pină 
acum, nu. Am avut însă o serie de 
contribuții la rezolvarea -in colectiv 
a unor probleme de producție.

Un caz, o situație izolată ? Nici
decum. „CU cîtva timp in urmă s-a 
scris destul de mult în presă despre 
așa-zisa direcție a mișcării hirtiilor, 
ne spune ing. Marin Badea, șeful 
controlului tehnic de calitate de la 
întreprinderea „Timpuri Noi" din 
Capitală. în prezent, volumul hirti
ilor de tot felul care trebuie com
pletate este insă cu mult mai mare. 
Nu dau exemple, deoarece sînt 
mult prea multe. Mai grav — 
consider eu — este însă faptul că 
multe din aceste situații nici nu se 
analizează. nu se iau în seamă, 
deoarece altfel ar trebui să primim 
și răspunsuri la ele. Dacă nu pri
mim răspunsuri la toate referatele, 
notele, situațiile care ni se cer. a- 
tunci de ce le mai întocmim ? Cui fo
losesc ele?

în completarea acestor opinii să 
precizăm că circa 70 la sută din in
ginerii chestionați au arătat că au 
nevoie zilnic de 2—3 ore, in medic, 
pentru completarea unor note, refe
rate, situații statistice care nu ne
cesită in nici un caz o pregătire de 
specialitate.

„CARE DIN SARCINILE ÎNDE
PLINITE DE INGINERI NU NECE
SITA O CALIFICARE POLITEHNI
CA Notăm numai cîteva din răs
punsurile primite la această între
bare : Întocmirea graficelor de asis
tență tehnică, a unor comenzi șl 
note, urmărirea indcplinirii norme
lor, verificarea încadrării in norme
le de consum, analiza realizării pla
nului de producție pe fiecare for
mație în parte, programarea comen
zilor de lucru ș.a.

Bineînțeles, nimeni nu a spus și 
nici nu trebuie să se înțeleagă de 
aici că aceste situații nu sînt ne
cesare. Nu la acest aspect al. pro
blemei ne referim, ci la faptul că 
timpul de lucru al inginerilor este 
serios afectat de o serie de activi
tăți care nu au nici o legătură cu 
pregătirea lor profesională.

Imagine de lucru la întreprinderea de autocamioane din Brașov

Fiecare dintre aceste direcții de 
acțiune are importanța și rolul ei în 
acțiunea de reducere a consumuri
lor materiale. Ele sînt în general 
cunoscute și, ca atare, nici nu vom 
insista asupra lor. Cine se mai în
doiește azi de necesitatea reproiec- 
tării sau înnoirii periodice a produc
ției ori a tehnologiilor de fabricație ? 
Poate că la nivelul unei singure .în
treprinderi sînt mai greu de între
văzut efectele, dimensiunile econo
miilor ce se pot realiza la nivel 
macroeconomic prin generalizarea 
experienței înaintate, a unor tehno
logii noi, de mare randament sau 
prin simpla întărire a spiritului gos
podăresc Dar tocmai de aceea sau 
cu atit mai mult organele și organi
zațiile de partid, conducerile centra
lelor industriale și ale ministerelor 
trebuie să asigure cadrul necesar, 
mobilizarea muncitorilor și specialiș
tilor pentru perfecționarea organiză
rii producției și a muncii, pentru 
promovarea cu mai mult curaj șl 
operativitate a noilor cuceriri ale ști
inței și tehnicii.

Nu cu mult timp în urmă, tova
rășul Nicolae Ccaușescu sublinia că 
numai printr-o reducere cu 10 la 
sută a pierderilor tehnologice — pe

„Să nu vrei să fii mai 
important decît ești, 
dar nici să nu fugi 

de răspundere”
Activitatea inginerilor din produc

ție — sau mai bine zis a unora din
tre ei — are și o altă trăsătură. 
După cum se știe, în toate unitățile, 
funcțiile de șefi de secții sau de 
ateliere sînt încredințate în cela 
mai multe cazuri inginerilor. Promo
varea lor se face după criterii bine 
stabilite, între care se numără și 
experiența in producție, nivelul 
pregătirii profesionale ș.a. Deci în 
aceste funcții se numesc specialiștii 
cei mai buni, care — în mod firesc 
— trebuie să aibă și cea mai mare 
contribuție la promovarea noului, la 
perfecționarea activității productive.

Realitatea demonstrează că, în 
general, această cerință — pe deplin 
justificată — este onorată prin nu
meroase - invenții. inovații, propuneri 
de perfecționare a producției și teh
nologiilor de, fabricație. Tot atit de 
adevărat este insă și faptul — rele
vat de sondajul efectuat — că 
activitatea șefilor de secții și ate
liere este Încărcată inutil cu foarte 
multe lucruri mărunte, care inver
sează uneori raportul normal ce ar 
trebui să existe intre timp consacrat 
rezolvării problemelor curente, de 
rutină și cel'dedicat soluționării unor 
probleme de fond, de concepție, de 
perspectivă ale producției.

— Zilnic se fac analize de plan, 
de urmărire a asigurării bazei ma
teriale, a pregătirii fabricației și 
cite și mal cite, ne spune ing. Alfred 
Kroner, șeful secției turnătorie de 
Ia întreprinderea „Timpuri Noi". 
Problemele curente ale producției 
acaparează exagerat de mult timp și 
numai cu o voință deosebită poți să 
te ocupi și de perfecționarea activi
tății. Dar să zicem că toate acestea 
sînt necesare și trebuie făcute. De 
la un timp observ însă că rezolva
rea unor probleme mărunte se „im
pinge" tot mai mult spre conduce
rea secției. Trimit un om să aducă 
un tub de oxigen și vine de la ma
gazie cu mîna goală. Mă duc eu, 
problema se rezolvă. Sc manifestă 
o atitudine de respingere a colabo
rării la un anumit nivel în relațiile 
cu celelalte secții și compartimente 
de activitate. Dacă nu vine personal 
șeful de secție să solicite un mate
rial, acesta nu se eliberează, ca și 
cum materialul nu ar fi necesar. 
Pierd timpul și alți oameni, și eu.

— Cum se explică această situa
ție ?

— Destul de simplu. Cei însărci
nați cu anumite răspunderi, la ni
velul lor de competență, nu se achi
tă de sarcinile ce le revin. Soluția ? 
Fiecare să iși facă datoria la locul 
de muncă pe care îl are ; să nn 
caute nici să pară mai important 
decît este, dar nici să nu fugă de 
răspundere.

Observațiile făcute au o valabilita
te mai generală. Din sondajul efec
tuat a rezultat că, pină nu de mult, 
unii specialiști de la I.U.T. Bistrița 
făcuseră o adevărată „pasiune" pen
tru dispecerate, pentru „operative" 
care durau ore intregi și în care se 
discutau toate fazele procesului teh
nologic, toate problemele de aprovi
zionare, pînă la cel mai mic șuruh.

— Mult timp se pierde și pînă 
reușim să punem la punct unele 
amănunte tehnice cu specialiștii de 
la atelierele de proiectări, ne-a spus 
ing. Damiăn Struț, șeful atelierului 
de prelucrări mecanice de la I.U.P.S. 
Botoșani. Se știe că orice îmbună
tățire sau corectură făcută la o do
cumentație trebuie avizată de ate
lierele de proiectări respective. Pre
cizez însă că nu avizul ca atare în
greuiază procesul de producție, ei 
„plimbările" pe care trebuie să Ie 
facem pînă să obținem acest aviz. 
Cum s-ar putea înlătura acest 
neajuns ? Simplu : aplicînd indica
ția ca specialiștii din proiectare să 
lucreze zilnic 3—4 ore direct in pro
ducție.

într-adevăr. simplu. Dar la activi
tatea inginerilor care lucrează în 
proiectare ne vom referi în ancheta 
următoare.

Anchetă realizată de
Ion TEODOR 
Gheorqhe CRISAN 
Silvestri A1LENE1

deplin posibilă de realizat in meta
lurgie și construcția de mașini — 
s-ar putea asigura peste un milion 
de tone de metal in plus pentru 
producție. Iată însă că, totuși, la 
sfîrșitul anului trecut, coeficientul 
de utilizare a metalului pe ansam
blul celor două ramuri nu s-a situat 
la nivelul prevederilor stabilite. 
Sigur, au fost și unități în care s-au 
atins indici inalți în folosirea meta
lului. Dar tocmai de aici rezultă că 
nu s-a făcut tot ce era necesar pen
tru cunoașterea, extinderea și gene
ralizarea experienței înaintate.

De bună seamă, in acțiunea de 
economisire a resurselor materiale 
un rol hotărîtor îl are și întărirea 
spiritului gospodăresc al fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii. Fiecare 
dintre noi trebuie să fie convins că 
de modul în care gospodărește ma
teriile prime, materialele, energia și 
combustibilii, de fermitatea cu care 
luptă împotriva oricăror forme de 
risipă depind, in măsură decisivă, 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a economiei naționale, sporirea 
producției nete și a venitului națio
nal, deci creșterea continuă a avuției 
naționale și ridicarea bunăstării în
tregului popor.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, eu principiile

In sprijinul aplicării unor propuneri 

valoroase
La Cacica-Suceava, acolo unde 

sînt renumitele mine de sare, tră
iește și pensionarul Vasile Sahlea- 
nu. A muncit o viată întreagă in 
activitatea de exploatare a sării și 
este preocupat de perfectionarea 
procesului de producție respectiv. 
Intr-o recentă scrisoare adresată 
conducerii partidului, exprimîn- 
du-și mai întii înalta considerație 
fată de personalitatea și rolul tova
rășului Nicolae Ceaușescu „în dez
voltarea și progresul națiunii ro
mâne de la Congresul al IX-lea, 
astăzi și in perspectiva unui viitor 
luminos", arăta, în continuare, că a 
înaintat forurilor competente unele 
propuneri de modernizare a insta
lațiilor de cristalizare a sării la 
Salina Cacica. dar pină în prezent 
nu au fost luate măsuri de aplicare 
a soluțiilor propuse. Autorul scriso
rii solicita conducerii partidului 
sprijin în^ecest sens.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie reparti
zată, spre examinare și soluționare, 
președintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale si prim-vice- 
președintelui Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Din studiile efectuate la fața lo
cului de cadre de specialitate a re
zultat că propunerile formulate își 
confirmă însemnătatea, cristalizîn- 
du-se, totodată, concluzii care vor 
duce la finalizarea soluțiilor propu
se. In raportul de cercetare se sub
liniază că, in vederea reducerii 
consumului de căldură la produce

rea sării, s-a achiziționat și montat 
la Govora o instalație îmbunătățită, 
care reduce la mai puțin de jumă
tate consumul de căldură ce s-a 
realizat in 1984 la instalațiile de la 
Ocna Mureș și Cacica. Așa stind 
lucrurile, s-a hotărit ca și la Cacica 
să se construiască o instalație ase
mănătoare celei de la Govora, însă 
cu o capacitate ceva mal mică.

Referindu-se la procedeul propus 
de autorul scrisorii privind moder
nizarea instalațiilor existente de 
recristalizare a sării, în raportul de 

'cercetare se precizează că acesta nu 
a fost verificat șl, în consecință, 
proiectantul nu l-a avut în vedere 
la elaborarea proiectului pentru 
noul obiectiv de investiții de lă Ca
cica. Față de această situație, îm
preună cu conducerea centralei de 
resort s-au stabilit măsuri cores
punzătoare. Se va definitiva de că
tre institutul de specialitate. îm
preună cu autorul propunerii, tema 
de proiectare pentru instalația pilot 
de la Cacica după procedeul înca
drat ca invenție ; cuprinderea in 
tema de proiectare și a altor pro
puneri de îmbunătățire a instala
ției pe care autorul invenției le 
are ; executarea instalației pilot de 
recristalizare a sării în cadrul nou
lui obiectiv de investiții de la Ca
cica, în caz de reușită, modificarea 
propusă se va aplica la instalația 
mare la prima reparație capitală.

în încheierea raportului de cerce
tare se subliniază că autorul scriso
rii a fost de acord cu Concluziile 
cercetării și cu măsurile stabilite.

mentare cu apă și canalizare, asfal
tare a străzii principale etc. Tot
odată, ca dotări sociăl-culturale s-au 
realizat o grădiniță și un complex 
comercial cu o suprafață de circa 
2 500 mp, care se adaugă dotărilor 
existente anterior — școala gene
rală, liceul agroindustrial, cămin 
cultural cu sală de 500 locuri, dis
pensar uman, baie, piață agroali- 
mentară ș.a.

S-a confirmat faptul, relatat in 
scrisoare, privind nerealizarea unei 
unități de producție prevăzute 
prin programul suplimentar in 
planul Ministerului Industrict U- 
șoare — cauza nerealizării fiind 
insuficienta eficiență economică 
(datorită in principal lipsei legă
turilor de cale ferată a localității 
Piatra și a utilităților edilitare de
ficitare). O insuficientă preocupare 
a fost manifestată de către orga
nele locale — județean si comunale 
— față de realizarea programului de 
construcții de locuințe stabilit prin 
planurile anuale întocmite de Con
siliul popular județean Teleorman. 
Unele obiective de investiții cu ca
racter social-cultural, prevăzute în 
programul suplimentar, au fost a- 
mînate pentru altă etapă.

Cu prilejui cercetării scrisorii a 
reieșit că rezultatele obținute de 
către locuitorii comunei Piatra în 
activitatea economică și edilitar- 
gospodărească nu sînt incă ia ni
velul posibilităților, inregistrîn- 
du-se rămîneri în urmă și neajun
suri. S-a cerut Consiliului popu
lar județean Teleorman să im
pulsioneze activitatea desfășurată 
de deputați, de comisiile perma
nente de deputați. organizațiile de 
masă și obștești, membrii comisiei 
de sistematizare, pentru ca prin 
munca ce o vor desfășura să con
tribuie mai mult, atît la îmbună
tățirea rezultatelor economice, cit 
și la înfrumusețarea și buna gos
podărire a localității, inclusiv prin 
folosirea resurselor umane și ma
teriale.

Consiliul popular a! județului 
Teleorman va analiza în continua
re, pe baza consultării largi a lo
cuitorilor comunei, necesitatea și 
oportunitatea includerii in planu
rile de dezvoltare economico-so- 
cială a localității a noi obiective 
economice, cu caracter agroindus
trial și de industrie mică, prezen- 
tînd în acest sens propuneri la Co
mitetul de Stat al Planificării.

Fermitate împotriva actelor abuzive

Măsuri pentru accelerarea procesului 
de urbanizare a localității

Printr-o scrisoare adresată tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu se relata că loca
litatea Piatra, județul Teleorman, 
beneficiază de măsura adoptată de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 8 aprilie 1977 cu pri
vire la transformarea în centre 
urbane a unor comune legate de 
desfășurarea răscoalelor țărănești 
din anul 1907. Autorul afirma însă 
că -nu s-au realizat toate obiective
le suplimentare prevăzute. în ca
drul procesului de urbanizare a lo- 
ca’ităților.

în urma scrisorii, un colectiv de 
specialiști de la organele centrale 
competente și de la Consiliul popu
lar al județului Teleorman au ana
lizat — sub îndrumarea președinte
lui Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare — stadiul și 
perspectivele dezvoltării social-eco-

nomice a localității Piatra, pe baza 
schiței de sistematizare aprobate. A 
rezultat că in perioada 1976—1935 
aici au fost executate și date in fo
losință un număr de 14 obiective 
economice și agrozootehnice, prin
tre care o unitate de industrie mică 
și prestări servicii, 3 ferme de vaci, 
totallzind 2 000 capete, saivane pen
tru 2 000 de oi, magazii, pătule, 
platforme pentru depozitarea pro
duselor agricole ș.a. Aceste noi uni
tăți. împreună cu cele existente 
dinainte (2 cooperative agricole de 
producție, 11 ferme zootehnice, sta
țiune de mașini agricole etc.) asigu
ră locuri de muncă atît pentru 
populația activă din localitate, cît 
și pentru populația din zona încon
jurătoare. în aceeași perioadă au 
fost puse în funcțiune sau date în 
folosință o serie de obiective sau 
lucrări tehnico-edilitare — de ali

De la Deva a sosit o scri
soare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se relatau 
o seamă de fapte șl date concrete 
din care rezulta că șeful Regiona
lei pentru distribuția gazelor natu
rale Deva din cadrul întreprinderii 
de rețele și instalații pentru dis
tribuția gazelor naturale Tîrgu 
Mureș, ing. Vasile Alionescu. se 
face răspunzător de risipă, in dife
rite forme, a gazului metan și că 
el, totodată, comite abuzuri sau în
călcări ale unor legi și hotărîri ale 
statului, păgubind astfel avutul 
obștesc.

Cercetarea scrisorii a fost făcută 
de specialiști ai Consiliului de 
coordonare a dezvoltării Bazei 
energetice și funcționării sistemu
lui energetic național și ai Minis
terului Petrolului, constatindu-se 
că o mare parte a afirmațiilor co
respund realității. Astfel, șeful Re
gionalei Deva a fost implicat în 
reținerea ilegală a unor sume de 
bani din fondul de prime al 
maiștrilor și personalului T.E.S.A. 
pentru procurarea unor obiecte fo
losite la dotarea sau ornamentarea 
sediului regionalei ; a folosit anu
mite cantităti de benzină din cota 
întreprinderii in sconuri persona
le ; și-a făcut reparația capitală a 
mașinii personale la sediul regio
nalei cu muncitori care au lucrat 
în timpul producției ; a facilitat 
introducerea gazului metan la, unii 
consumatori fără aprobare legală 
și altele. în legătură cu toate aces
tea. secretariatul comitetului jude

țean de partid a hotărit să se con
tinue cercetările de către organele 
de Btat competente.

Pe baza celor constatate, Minis
terul Petrolului a hotărit destitui
rea din funcția de șef al Regiona
lei Deva a ing. Vasile Alionescu și 
trecerea sa într-o funcție de 
execuție pină la elucidarea anche
tei pe care o fac organele de stat ; 
debranșarea imediată a consuma
torilor de la rețeaua de distribuție 
a gazelor naturale care au fost ra
cordați fără aprobare ; pentru elu
cidarea tuturor abaterilor econo- 
mico-financiare, Centrala gazului ]
metan Mediaș va organiza un con- 1
trol aprofundat ai activității regio
nalei de distribuție a gazelor Deva, ’ 
corelindu-și acțiunea cu organele j
județene de miliție și Inspecția te
ritorială financiară de stat.

La rindul său. Ministerul Petro- I 
lului va asigura ca Centrala gazu- j 
lui metan Mediaș și I.R.I.D.G.N. > 
Tg. Mureș să Inventarieze, pină la 
31 martie 1986, pe toți consumatorii 
casnici care aparțin de Regionala 
Deva și va sancționa conducerea 
I.R.I.D.G.N. Tg. Mureș pentru con
trolul insuficient privind modul ;
defectuos in care regionalele res
pectă condițiile tehnice’ de racor- j
dare a consumatorilor la rețelele 
de gaze, utilizează mijloacele ma
teriale și financiare. S-a hotărit ca 
atît concluziile, cît și tttâsuri’e 
luate cu acest prilci să fie dezbă
tute în toate unitățile de distribu
ție a gazelor.

Neculai ROSCA.

(Urmare din pag. I)
narei amintite, neajunsurile criti
cate se datoresc deopotrivă și Minis
terului Agriculturii, organizației de 
partid, comuniștilor din minister, 
care nu au acționat cu perseve
rența și răspunderea necesare pentru 
urmărirea și rezolvarea problemelor 
dtn acest sector, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru respec
tarea întocmai a tehnologiilor stabi
lite și efectuarea lucrărilor la timp 
și de bună calitate, pentru strîngerea 
grabnică a recoltei și livrarea pro
duselor contractate la fondul de stat.

Cu toată claritatea a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, Silviculturii 
si Gospodăririi Apelor că principala 
îndatorire a cadrelor, a specialiștilor 
din agricultură este de a face totul 
pentru a-și demonstra capacitatea și 
cunoștințele prin producțiile și re
zultatele pe care le obțin. Activi
tatea din agricultură se desfășoară 
nemijlocit în unități. în ferme, la cimp, 
acolo unde se hotărăște soarta produc
țiilor. „Inginerul agronom — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
trebuie să fie de dimineață pină 
seara — și, cind este nevoie, și 
noaptea — in cimp. Trebuie să în
țeleagă și să cunoască păminlul, să 
înțeleagă și să cunoască planta, să 
înțeleagă și să cunoască animalele ! 
Acesta este un bun specialist agri
col, un bun agronom, zootehnist, 
veterinar și așa mai departe ! Din 
birou, nu poți să sesizezi nevoile 
plantei sau animalului ! Numai dacă 
cunoști, dacă vezi care este situația, 
poți să stabilești ce trebuie făcut 
intr-un moment sau altul. Aceasta 
este valabil și pentru cei din Minis- 
terul Agriculturii, pentru cei din 
cercetare".

Este cit se poate de evident că 
prezența specialiștilor din minister 
pe teren, eficiența intervenției aces
tora. operativitatea și răspunderea 
cu care rezolvă la fața locului pro
blemele constatate, insistența cu care 
le supune conducerii departamente
lor. a ministerului si urmăresc re
zolvarea lor, renrezintă laturi esen
țiale ale mupeii specialiștilor, atri
buții de fond ale ministerului. Or, 
abordarea expresă a acestei activități 
abare rar în preocupările comitetului 
de partid din minister și aproape 
deloc în unele organizații de bază. 
De asemenea, modul de îndeplinire 
a programelor specia'e nu se regă
sește în tematica dezbaterilor comu
niștilor decît în formulări generale 
din diferite materiale. Ca atare. între

cele două componente ale activității 
specialiștilor din minister — cea 
curentă și cea de perspectivă — nu 
există o împletire organică, preva- 
Hnd, in cele mai multe cazuri, ur
mărirea evoluției lucrărilor din 
campanie, fără a se acorda atenția 
cuvenită realizării prevederilor din 
programele de perspectivă. Evident, 
in perioadele de vîrf ale uneia sau 
alteia dintre campaniile agricole, 
centrul de greutate trebuie să cadă 
pe lucrările respective, dar nici un 
moment nu trebuie să se piardă djn 
vedere coordonatele de permanență : 
lucrările de îmbunătățiri funciare, 
producerea semințelor, organizarea 
teritoriului, zonarea culturilor, pro
movarea tehnologiilor moderne.

Este bine că în toate organizațiile

mentală, ci să acționeze astfel incit, 
o dată cu urmărirea tematicii de spe
cialitate, să rezolve șt alte probleme. 
Nu trebuie să fii Inginer mecanic ca 
să sesizezi că la efectuarea arături
lor plugul nu este reglat corect. Ori
cine lucrează in agricultură știe — 
sau este obligat să știe — cum se 
execută această lucrare de bază, de 
care depind, în mare măsură, ni
velurile de producție. Credem că este 
bine ca, așa cum s-a arătat și in da
rea de seamă anuală a comitetului 
de partid, să se stabilească o mai 
strînsă colaborare între factorii de 
răspundere ai direcțiilor generale din 
minister și chiar între șpeciallșH, 
spre a avea o viziune unitară într-o 
problemă sau alta.

Indiscutabil, este meritoriu faptul

pînă la capăt. Au fost situații în anul 
trecut — așa cum s-a arătat și ir. 
dezbaterile plenarei comitetului de 
partid cu activul — cind în unele uni
tăți au avut loc abateri grave de ic. 
disciplina tehnologică sau de plan, 
sustrageri, delapidări, s-au făcut ra
portări eronate, In nu puține cazuri, 
aceste stări de lucruri inadmisibile 
au fost descoperite de alte organe de 
partid șl de stat, deși lucrători din 
minister au fost în acele unități. Ei 
însă n-au analizat cu simț de răs
pundere toate neajunsurile din acti
vitatea unităților respective, nu 
le-au semnalat conducerilor depar
tamentelor sau direcțiilor generale și 
nici conducerii ministerului ; sau, 
dacă au făcut-o, au considerat că 
datoria lor se incheie o dată ch se

Creșterea calității activității de îndrumare si control
de bază s-a încetățenit procedeul ca 
specialiștii să prezinte rapoarte asu
pra activității lor. Din păcate, insă, 
această practică se oprește la un 
anumit nivel. Dacă în anul trecut ca
drele cu funcții de răspundere — mi
niștri adjuneți, secretari de stat, di
rectori generali — și-au făcut mai 
mult simțită prezența in adunările 
generale ale comuniștilor, ca și la 
dezbaterile din cadrul acestora, este 
însă destul de sporadică prezentarea 
de rapoarte, in calitatea lor de membri 
de partid, privind modul In care iși 
Îndeplinesc atribuțiile și răspunde
rile. Or, potrivit prevederilor statu
tare. fiecare membru de partid, indi
ferent de funcția pe care o ocupă, 
trebuie să raporteze periodic in fața 
organizației de partid despre acti
vitatea pe care o desfășoară, cerință 
expresă subliniată adesea de secre
tarul general al partidului.

Din punctele de vedere exprimate 
de membri ai organizațiilor de partid, 
de specialiști, rezultă că nu există 
încă o imagine clară privind aria de 
probleme pe care reprezentantul mi
nisterului trebuie să le rezolve pe 
teren. Astfel, unii și-au exprimat 
opinia că un specialist din domeniul 
horticulturii trebuie să se ocupe nu
mai de horticultura, deoarece el, de 
pildă, nu ar avea cunoștințele nece
sare pentru a sesiza și a interveni in 
cazul încălcării legii fondului fun
ciar. Alții, dimpotrivă, susțin că lu
crătorii din minister să nu plece pe 
teren cu o viziune îngustă, departa

că marea majoritate a specialiștilor 
din minister se află, in cea mai mare 
parte a anului pe teren, fiind con
vinși că numai o legătură perma
nent! cu realitățile le dă posibilita
tea să acționeze in deplină cunoș
tință de cauză. Dacă in ceea ce pri
vește durata, deplasările pe teren ale 
specialiștilor nu constituie un obiect 
de discuție, eficiența acestei pre
zențe, care uneori depășește 200 de 
zile, comportă o analiză mai profun
dă. Se ridică intrebarea : este sau nu 
necesar ca un reprezentant al minis
terului să stea două-trei luni in șir 
sau chiar mai mult in același județ ? 
Unii specialiști sînt de părere că o 
prezență mai îndelungată in același 
județ duce, pe de o parte, ia supra
punerea muncii sale cu cea a orga
nelor agricole locale, la tendința de 
„a se obișnui" cu unele stări de lu
cruri negative și, în consecință, de a 
nu mai raporta corect conducerii mi
nisterului asupra stării reale de lu
cruri. Pe de altă parte, insă, unele 
zone sini lipsite de asistența absolut 
necesară a specialistului din minis
ter. De exemplu, unul din cei doi 
specialiști care răspund de chimi
zare a fost repartizat anul trecut 
200 de zile in județul Constanța. 
Oare n-a fost nevoie de el și în alte 
județe 7 Evident că da.

Desigur, activitatea de îndrumare 
și control desfășurată de specialiști 
pe teren incumbă mari răspunderi 
in sesizarea la timp a lipsurilor și în 
înlăturarea lor cu promptitudine

sizarea aspectelor negative. Este 
necesar ca in viitor organizațiile de 
par.tid, conducerea ministerului,, atît 
la Instruiri, cit și in stabilirea tema
ticilor de control, să aibă in vedere 
cerința sesizării aspectelor negative 
din unități și a sporirii insistenței 
specialiștilor pentru a lua măsuri 
hotărite in vederea eliminării lipsu
rilor constatate.

Descoperirea și generalizarea ex
perienței pozitive constituie una din 
îndatoririle principale ale specialiști
lor. Sint numeroase exemple de uni
tăți, de județe unde, datorită îndeo
sebi aplicării unor metode și tehno
logii inaintate, s-au obținut produc
ții. mari, Cunoscute de ceilalți doar 
ca rezultate. Relevăm in acest sens 
experiența dobindită de numeroase 
unități, cum sint I.A.S. Balaciu, 
C.A.P. Smirna (județul Ialomița) și 
C.A.P. Cenei (județul Timiș), care au 
obținut Ia cultura porumbului, in 
plus față de unitățile vecine I.A.S. 
Andrășești și C.A.P. Grivița (Ialo
mița) și C.A.P. Bogda (Timiș), între 
2 753 și 4 588 kg porumb la hectar. 
Sau aite exemple : C.A.P. Gropeni, 
județul Brăila, a realizat cu 1 008 de 
kg grîu la hectar mai mult decît 
unitatea vecină — C.A.P. Tlchilești ; 
C.A.P. Ulmeni din județul Călărași 
a obținut în plus, tot la grîu, 1 400 kg 
la hectar față de cooperativa vecină 
din comuna Curcani. Deși în con
diții de climă și sol asemănătoare 
sau chiar identice, aceste decalaje 
nu pot avea altă explicație decit

„Esența esențelor" controlului oamenilor munci
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- generalizarea experiențelor inaintate
Experiența anilor care au trecut 

de la organizarea controlului oame
nilor muncii atestă că atunci cind 
lucrătorii din unitățile controlate 
manifectă receptivitate și tratează 
cu atenție și responsabilitate obser
vațiile, sugestiile și recomandările 
făcute, activitatea echipelor cetățe
nești se soldează cu măsuri practice, 
eficiente, care conduc la îmbunătă
țirea condițiilor generale de activi
tate din unitățile publice. într-o 
mare măsură insă, reușitele se da- 
toresc perseverenței echipelor, sti
lului lor de muncă, de cele mai 
multe ori dinamic, eficient, care nu 
se rezumă doar la semnalarea unor 
neajunsuri, ci oferă și remedii prac
tice de soluționare a problemelor in
finite, remedii care, de regulă, por
nesc de la propriile experiențe de 
muncă și viață ale membrilor echi- 
pelor, de la aspectele pozitive întii- 
nite in unități și pe care le propun 
spre generalizare.

De altfel, generalizarea experien
ței pozitive se dovedește a fi una 
din căile principale prin care echi
pele de control Iși îndeplinesc mi
siunea încredințată, această latură a 
activității lor reprezentind, totodată, 
una din obligațiile ce le revin prin 
lege. Astfel, in Legea nr. 6/1972 pri
vind organizarea și funcționarea 
controlului oamenilor muncii se spu
ne : „Controlul oamenilor muncii ac
ționează ca un factor de educație ci
vică, contribuind la dezvoltarea unei 
atitudini inaintate a lucrătorilor din 
unitățile de servire publică, la gene
ralizarea experienței bune".

Pornind de la această cerință, 
ne-am prdpus să desprindem — pe 
baza unei documentări mai ample, 
desfășurată cu sprijinul corespon
denților „Scinteii" din județele Dîm
bovița, Teleorman șt Tulcea — cl- 
teva din modalitățile concrete și 
formele practice prin care controlul 
oamenilor muncii contribuie la per
fecționarea activității unităților de 
interes public prin generalizarea ex
perienței pozitiye.

DIALOGUL DE LA OM LA OM. 
„Nu spun un lucru nou afirmind că, 
prin întreaga sa desfășurare, contro
lul oamenilor muncii reprezintă o 
formă de atragere și antrenare ne
mijlocită a cetățenilor la activitatea 
de conducere socială — relata Radu 
Costeî, maistru C.T.C. la întreprin
derea de utilaj petrolier din Tlrgo- 
viște, corespondentului nostru Gh. 
Manea. Ceea ce aș dori insă să re
marc — pornind de la propria ex
periență a celor 13 ani de cind ac
tivez pe tărîmul controlului oame
nilor muncii — este faptul că aceas
tă misiune se realizează in primul 
rind prin strădaniile depuse de 
echipe pentru generalizarea experi
enței pozitive. Iar forma principală 
prin care echipa ce o conduc reali
zează acest lucru o constituie dialo
gul de la om la om.

Fără îndoială, a continuat inter
locutorul, îndreptarea unei stări de 
lucruri negativă, a unor neajunsuri 
întîinite în unitățile controlate e 
mai dificilă pe calea dialogului de 
la om la om, necesită un efort in 
plus. Oricum, însă, este preferabilă 
și mai eficientă decit practica sanc
țiunilor. De altfel, tocmai in acest 
mod specific de a interveni constă 
deosebirea dintre controlul oameni
lor muncii șl alte forme de control. 
Totodată, membrii echipelor avînd 
avantajul propriei experiențe de 
muncă, folosind tocmai dialogul de 
la om al muncii la om al muncii — 
și nu de pe poziții de controlori de 
profesie — avînd, în plus, posibili
tatea să constate „pe viu" activita
tea mai multor unități din domenii 
diferite (nu pe specialități, cum sînt 
organizate inspecțiile de control ale 
statului), beneficiind deci de aceste 
avantaje, pot aprecia mai bine care 
soluții organizatorice sînt mai efi
ciente, pot influența, cu șanse spo
rite de reușită, aplicarea lor, obți- 
nind generalizarea unei idei sau 
măsuri verificate ca rodnice.

Un exemplu : in cursul anilor am 
constatat că între modul de comer
cializare a mărfurilor in magazinele 
Gostat și I.L.F. există mari deose
biri. La Gostat., legumele și fructele 
erau întotdeauna proaspete, sortate 
pe calități — motiv pentru care 
cumpărătorii le preferau — in timp 
ce in magazinele I.L.F. mărfurile 
erau nu rareori ofilite, fără aspect 
comercial atractiv. Constatînd aceas
tă stare de lucruri, echipa noastră 
avea la îndemînă două posibilități : 
fie să ceară sancționarea celor vi- 
novați, fie să încerce — prin dis
cuții de in om la om — să stimu
leze generalizarea în rețeaua I.L.F. 
a experienței magazinelor Gostat. 
Alegind cea de-a doua soluție, 
ne-am convins că n-am greșit : spre 
satisfacția noastră, a membrilor e- 
chipei de control, ca și a publicului 
cumpărător din localitate, situația 
din comerțul cu legume s-a îmbu
nătățit simțitor, multe unități I.L.F.

Ancheta „Scinteii" 
in județele Dîmbovița, 
Teleorman și Tulcea 

ridieîndu-se la nivelul de servire al 
celor Gostat. Desigur, reorganizarea 
de la 1 ianuarie a.c. a comerțului cu 
legume și fructe este de natură 
să constituie un motiv în plus pen
tru ca activitatea generală din acest 
sector să marcheze noi pași pe linia 
îmbunătățirii mai departe a condi
țiilor de desfacere a produselor".

SCHIMBURI DE EXPERIENȚA. 
De mare eficiență în perfecționarea 
activității unităților de interes pu
blic prin generalizarea de către con
trolul oamenilor muncii a experien
țelor pozitive se dovedesc a fi schim
burile de experiență. Ca mod de or
ganizare, aceste schimburi pot îm
brăca — așa cum o dovedește prac
tica — forme multiple : intilniri în
tre membrii echipelor care contro
lează același sector de activitate — 
prilej de prezentare a celor mai reu
șite experiențe întilnite pe teren ; 
invitarea reprezentanților controlului 
oamenilor muncii la analizele efec
tuate de personalul unităților con
trolate in cadrul organizațiilor de 
partid, U.T.C., sindicat, In adunările 
generale — cu care ocazie sînt în
fățișate de membrii echipelor acele 
experiențe care merită a fi ge
neralizate ; Intilniri între echi
pele de control și conducerile uni
tăților controlate — avînd drept 
scop schimbul de opinii asupra a 
ceea ce se consideră pozitiv și este 
oportun să fie generalizat.

Asemenea modalități de lucru di
verse ne-au fost relevate îndeosebi 
în județele Tulcea și Teleorman. 
Astfel, la Tulcea, prin intermediul 
schimburilor de experiență, a fost 
generalizată în toate căminele de ne- 
famlliști din județ experiența tine
rilor de la căminul I.J.C.M., care iși 
întrețin căminul cu forțe proprii. La 
Alexandria, după modelul magazi
nului universal din localitate, au fost 
reorganizate toate unitățile comer
ciale din oraș.

MODALITĂȚI SPECIFICE. Ală
turi de modalitățile la care ne-am 
referit — care pot fl întilnite, in di
ferite forme, și in alte domenii de 
activitate — există o serie de moda
lități specifice prin care controlul 
oamenilor muncii poate contribui la 
generalizarea experienței pozitive, 
in scopul perfecționării activității 
unităților de interes public. Iată 
cîteva din acestea.

— La noi in oraș — preciza Ion 
Cîță. președintele Consiliului muni
cipal al F.D.U.S. din Alexandria, 
corespondentului nostru Stan Ște
fan — obișnuim să organizăm perio
dic controale dirijate. Ce sint ele și 
cum se desfășoară 7 Fixăm o anu
mită zi sau săptămină, in care mo
bilizăm toate echipele din oraș pen
tru verificarea unui anumit dome
niu de activitate — de exemplu, co
merț, prestări de servicii, transport 
in comun etc. După încheierea acțiu
nii centralizăm observațiile și des
prindem acele experiențe inttlnlta 
pe teren care s-au dovedit a fi cele 
mai valoroase. Urmează recomanda
rea respectivelor experiențe condu
cerilor de unități controlate —■ pen
tru generalizarea și, totodată, popu
larizarea lor in rindul tuturor echi
pelor de control în vederea urmări
rii ulterioare a modului în care «int 
aplicate. Procedind astfel am reușit 
să aducem importante perfecționări 
în activitatea rețelei comerciale și de 
prestări servicii din cartiere, prin 
recomandarea și generalizarea expe- j 
rienței unităților fruntașe din centrul ; 
orașului privind modul de prezenta
re a mărfurilor, de expunere a lor I 
în vitrine etc, > i

In legătură cu o altă modalitate I 
specifică de noțiune prin care se ași- ; 
gură generalizarea experienței po- ’■ 
zitive in vederea perfecționării acti
vității unităților de interes public, 
Maria Ranete, președinta comisiei 
de coordonare și Îndrumare a con
trolului oamenilor muncii din jude
țul Tulcea, l-a declarat coresponden
tului nostru Niculai Amihulesei : 
„Pentru a da posibilitate echipelor 
să sesizeze prompt deficiențele ce 
apar In activitatea de servire publi
că, dar in același timp să poajă să 
și acționeze pentru generalizarea as
pectelor pozitive, am procedat la ro
tirea periodică a echipelor pe unități 
și domenii de activitate. Avantajul 
este evident : sporește raza de cu
prindere și de generalizare a expe
riențelor pozitive, membrii echipe
lor avînd posibilități mărite de 
transmitere și implantare a acestor 
experiențe, de manifestare a iniția
tivei și spiritului gospodăresc. Unei 
asemenea modalități de concepere a 
controlului i se datoresc in bună 
parte reușitele dobindite in domeniul 
cooperației meșteșugărești (privind 
creșterea promptitudinii in servirea 
clienților, respectarea termenelor de 
execuție, gradul de curățenie din 
unități), cit și in alte domenii de in
teres pubflic — comerț, gospodăria 
comunală, asistență sanitară etc.“,

...Considerind generalizarea expe
riențelor pozitive drept „esența 
esențelor" activității de control al 
oamenilor muncii, încheiem cu con
vingerea că există incă numeroase 
alte mijloace prin care acesț control 
poate — și are datoria — să contri
buie la perfecționarea activității 
unităților de interes public. Cu si
guranță, consfătuirea pe țară va 
oferi un cadru optim de acțiune in 
această direcție.

Mihai IONESCU

O zicală depășită |

faptul că în unitățile cu producții 
mai mici nu s-a acordat atenția 
cuvenită amplasării corespunzătoare 
a culturilor, insămînțării in perioade 
optime, densității plantelor, asigu
rării semințelor de calitate, precum 
și organizării temeinice a recoltării 
pentru evitarea oricăror risipe. .Cu 
toate că experiențele unităților frun
tașe sint cunoscute, ele nu au fost 
prezentate în detalirț prin diferite 
forme de propagandă și nici direct, 
la fața locului, de către specialiști 
ai ministerului. La intrebarea : ce 
experiență bună constatată de dum
neavoastră ați promovat? — răspun
surile multor specialiști au fost 
neconcludente.

Spre deosebire de alte domenii 
din sfera producției materiale, acti
vitatea din agricultură are un speci
fic aparte : ciclul de producție se 
desfășoară pe parcursul unui an în
treg; lucrările diferă de la un ano
timp la altul, solicitarea mijloacelor 
materiale și umane reclamă schim
bări rapide de ritmuri, iar condițiile 
de climă, greu de prevăzut, determi
nă situații pentru care trebuie avu
te in vedere mai multe soluții posi
bile, pregătite temeinic, din timp, 
indiferent dacă ele vor fi sau nu a- 
plicate ulterior, tn funcție de acest 
specific, este necesar ca îmbunătăți
rea muncit de îndrumare și control 

’desfășurate de specialiști să ocupe 
un loc primordial în cadrul preocu
părilor organizației de partid din Mi
nisterul Agriculturii. Ca atare, comi
tetul de partid și organizațiile de bază 
din minister trebuie să abordeze sis
tematic diferite aspecte privind per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale specialiștilor, in strinsă 
legătură cu activitatea pe care o 
desfășoară in unitățile productive, 
imorimînd acesteia dinamism, flexi
bilitate, inițiativă și, mai presus de 
toate, un înalt spirit revoluționar.

Firește, activitatea de îndrumare și 
control a specialiștilor din Ministerul 
Agriculturii include, prin natura 
complexității ei, și alte laturi cali
tative. Important este ca ele să 
devină componente esențiale în 
munca practică a organizației de 
partid, a comuniștilor, a tuturot lu
crătorilor din minister, pentru a-și 
aduce, in spiritul exigențelor formu
late de tovarășu; Nicolae Ceaușescu, 
o contribuție substanțială Ia înfăp
tuirea noii revoluții agrare, la creș
terea mai puternică a producției 
vegetale și animale, în vederea spo
ririi aportului acestei ramuri de bază 
a economiei naționale la progresul 
multilateral al patriei.
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Despre un om de 
treabă, săritor, care 
insuflă celor din jur 
încredere și simpatie, 
se spune uneori că 
„merită sd te arunci și 
în foc pentru el”. Pro
babil că este una din 
puținele zicale nein
spirate plastic, din- 
tr-un punct de vedere 
chiar paradoxală. Cel 
puțin aceasta este con
cluzia la care am ajuns 
cunoscindu-l pe mo
destul om Pădeanu 
Valentin.

Are funcția de șef 
de manevră și se do
vedește foarte convins 
de misiunea lui. chiar 
dacă e șef doar peste 
un singur mecanic de 
locomotivă șl un sin
gur manevrant de va
goane. Competența lui 
pe durata unei ture 
(lucrează două’șpe cu 
doui’șpqtru) cuprinde 
un mic triaj uzinal, cu 
trei linii, care deser
vește un siloz de ce
reale și o fabrică. Fa
brica are puțini mun
citori, dar multe uti
laje de valoare.

De aproape douăzeci 
de ani, 
Pădeanu 
„șeful de manevră’ 
Pădeanu V.
fie noapte, fie zi, fie 
ploaie, fie pint, in cu
loarul îngust al celor 
trei linii, apucă două 
din cele trei însemne 
ale învestiturii sale — 
dacă e noapte : fluie
rul și felinarul ; dacă 
e zi : fluierul și fanio
nul galben, uneori nou 

' nouț, alteori ajuns de 
I culoarea traverselor — 
. și iși începe activita

tea care, recunoaște 
| singur, nu-l dă 
știe ce bătaie de 

1 Dar...
; — ...Pe la ora
s-a întimplat. Tocmai 

1 duseserăm vagoanele 
. ta rampe și terminam 

la linia întii o garnt- 
I tură pentru expediat 

la gară. Aud așa, in 
1 spatele meu, o „bocni- 
I tură” mare și simt un 
suflu să mă doboare. 

I Mă-ntorc spre linia a 
treia, vagonul intrat 

! acolo la descărcat era 
I în flăcări, De jos pînă 
sus. Știam că vagonul 

I era cu șrot de soia. Și 
l șrotul de soia, dacă are 
; multă neofalîni, ia foc 
1 ușor. Am strigat ma- 

nevrantului să dezlega 
locomotiva, am strigat

mancvrantul
— mă rog, 

sosește.

cine 
cap.

22,30

mecanicului sd vină cu 
ea fuga la linia res
pectivă, iar eu am fugit 
ic. vagon. Mi-era să 
nu-l fi prins focul 
înăuntru pe Costică 
Mitru. Dar nu-l prin
sese.

— Și dacă ar fi fost 
înăuntru ?

— Mă băgăm, să-n- 
cerc să-l scot. Intre 
timp a venit locomoti
va pe linia trei, Ștefă- 
nescu a cuplat-o de 
două vagoane care mai 
erau acolo și eu am 
început să dau semna
le de manevră. Am 
adus garnitura asta 
mică lingă vagonul în 
flăcări.

— Cu semnale regle
mentare !

— Altfel cum? Cum 
să nu mă înțeleagă 
mecanicul ? Doar că 
mișcăm mat repede, 
brațul. Flăcările erau 
pînă sus la copertina 
ala.

— Chiar pină 
la peste zece 
înălțime?

— Da, și pe

acolo, 
metri

dede
subt, și pe toată lungi
mea vagonului. Am 
dat semnale repede, 
m-am băgat intre tam
poane...

— Tampoanele 
erau încinse ?

— ...Cred că da. Dar 
atunci n-am băgat de 
seamă.

— Cuplele nu erau 
încinse?

— Cred că da. 
nu le-am simțit.

— Flăcările nu 
cuprindeau ?

— Cred că da. 
n-aveam ce face.

— Cit a durat 
intervenția ?

— Cine mai

nu

Dar

vă

Dar

toată

știe I 
Cine s-a uitat la ceas?

— Dacă n-ați fi ac
ționat rapid ?

— Păi, luau foc și 
celelalte vagoane, lua 
foc și fabrica, poate și 
silozul. Descărcarea se 
face automat și șrotul 
aprins pornise deja pe 
banda rulantă. Mai sus 
il absoarbe un curent 
de aer. Are un tiraj... 
Dar aici a acționat 
bine Costică Mitru. Du 
îl căutam prin flăcări, 
iar el fugise la dispe
cerul pe întreprindere, 
Ca un atlet a fugit. Ca 
soldatul ăla...

\ 
\

— „.De la Maraton !
— Da. A strigat din- 

tr-un suflet : „Opriți 
curentul electrici”. Șl, 
dintr-o mișcare, a fost 
oprit, toț fluxul, toate 
benzile.

— Intre timp, mane- 
vranții...

— Intre timp noi am 
dat semnal, am dus 
repede garnitura colo, 
pe cimp. Am dat seni- , 
nai de oprire, m-am ) 
băgat iar, am decuplat l 
vagonul în flăcări și... 1

— Dar un „semnal” ț 
de frică n-ați recap- i 
ționat ? Ș

— Drept să vă spun, | 
la urmă de tot, aupă i 
ce m-au luat oamenii ’ 
în brațe,.,

— ...Oamenii 
robuști, severi, ocupați 
cu încărcatul și des
cărcatul vagoanelor, 
v-au îmbrățișat?

— M-au îmbrățișat, 
m-au sărutat.

— Dacă ați fi pus a 
doua oară in aceeași 
situație, ați mai acțio
na la fel? Tot atit de î 
curajos ? ’

— A doua oară ? , 
Păi... asta chiar a fost 
a doua oară! Că am 
mai avut un caz, exact 
la fel, cu mulți ani in 
urmă. Cind lucram la 
calea ferată. Și tot așa 
am făcut.

Despre Valentin Pă
deanu și colegii lui — 
mecanicul de locomo
tivă Constantin Mirea, 
manevrantul Nicolae

aceia
1

\

*

I
Ștefănescu — șt des- t 
pre descărcătorii din ’ 
schimbul acela, care 4 
au acționat fiecare li ■ 
locul lui, s-ar putea 
spune că merită „să 
sari aricind in foc pen
tru ei“,

Dar dacă ei înșiși 
chiar sar în flăcări, 
de-adevăratele, la pro
priu, atunci ce sens 
mai are zicala?

Iată cum o cunoscută 
zicală e infirmată de 
atitudinea simplă, fi
rească, a unui om cu 
ocupație modestă, care, 
„două’șpe cu doui'ș- 
patru", execută ace
leași mișcări stereoti- 
pe, ca ale unui pendul, 
dar care, dacă e cazul, 
sare în flăcări pentru 
ceilalți. O dată, de 
două ori, de cite ori e 
nevoie.

Serqiu ANDON

*

*

*

* 
(
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A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN .VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"
VOIVOZI : Productivitate 

sporită in abataje
Destoinicia minerilor de la Voi

vozi. județul Bihor, probează zi de 
zi responsabilitatea cu care acest 
colectiv, fruntaș in întrecerea so
cialistă, acționează pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan, 
Situînd in centrul preocupărilor 
buna organizare a producției,, pre
gătirea temeinică a fronturilor de 
lucru, folosirea cu randamente spo
rite a complexelor mecanizate din 
abataje și a combinelor de înain
tare. minerii bihoreni au extras 
peste prevederi, de la începutul 
anului. 55 000 tone lignit, depășire 
înregistrată in exclusivitate pe sea
ma creșterii productivității muncii 
în abataje. S-au creat condiții pen
tru îndeplinirea planului trimestrial 
cu o săptămînă înainte de termen.

PORȚILE DE FIER II : 
Ritm susținut de lucru

Organizindti-și temeinic munca, 
întărind ordinea și disciplina, mon- 
torii de pe șantierul hidrocentralei 
Porțile de Fier II înscriu în grafi
cele zilnice ritmuri tot mai înalte 
de execuție. Puternice forțe se află 
concentrate, în prezent, la turbina 
nr. 6. la care s-a executat peste 80 
la sută din volumul de lucrări pre
văzut. Ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii și aplicării unor 
valoroase soluții tehnice, perioada 
de montai Ia această turbină s-a 
scurtat cu trei luni și jumătate in 
comparație cu prima. în ritm sus
ținut se desfășoară lucrările de 
montaj și la turbina nr. 7.

GALAȚI : Piese de schimb 
noi prin autodotare

Una din preocupările principale 
ale colectivului de muncă de la în
treprinderea de utilaj greu pentrii 
construcții Galați o constituie exe
cutarea la timp și In condiții de 
Înaltă calitate a reparațiilor la uti

IN PRIDVOARELE MARAMUREȘULUI
(Urmare din pag. I)
toare întoarcere la casa 
părintească, o călătorie de 
suflet a maramureșenilor 
spre ei înșiși, ales drum 
de recunoaștere și cunoaș
tere a meleagurilor de 
unde au plecat, mereu 
aceleași în dimensiunile 
lor esențiale și mereu 
înneite de mlinile șt min
tea oamenilor locului, as
tăzi mai destoinici și mai 
mindri ca oricînd, datorită 
însemnelor de civilizație 
și progres pe care le în- 
tllneștl la tot pasul.

Dincolo de aura ei fes- 
tiv-sentlmentală, ..-întîlnl- 
rea fiilor1* prilejufa un 
manifest dialog intre cei 
ăflațl departe de județ și 
forurile locale, despre ce 
trebuie făcut pentru a ri
dica și pune în evidență 
frumusețile, valorile și 
forța acestui nordic colț 
de țară românească, supus 
secole întregi unei stă- 
piniri străine. între ..fii" 
și cei rămași „acasă" se 
statuează, astfel, raporturi 
mult mai firești, lucrative, 
aș zice, clipa revederii 
transformîndu-se într-un 
original „raport de activi
tate", act mult mai com
plex și de substanță decît 
numai fireasca laudă adu
să vetrei strămoșești. Mai 

lajele și mijloacele de transport din 
parcurile proprii. în acest scop, s-a 
organizat o activitate eficientă de 
asimilare a unor noi piese de 
schimb și s-a extins activitatea de 
recondiționări. în acest fel, prin 
eforturi proprii s-au realizat in 
acest an, pină acum, piese de 
schimb noi in valoare dă 8 milioa
ne Isi, dintre care 2 milioane lei 
reprezintă valoarea pieselor care 
pină acum se importau. Totodată, 
au fost recondiționate piese de 
schimb și subansamble însumînd 5 
milioane lei.

TULCEA : O nouă 
cantină-restaurant

Pe platforma industrială a ora
șului Tulcea s-a construit și dat în 
folosință o nouă cantină-restau
rant. Beneficiarii acestei noi con
strucții sociale din orașul de la 
porțile Deltei sint oamenii muncii 
de la întreprinderea de construcții 
de nave și utilaj tehnologic.

VÎLCEA : Terenuri 
redate agriculturii

Suprafața pomicolă și arabilă a 
cooperativelor agricole Mădulari si 
Șușani va spori din primăvara aces
tui an cu 260 hectare. Aceste tere
nuri au fost ciștigate și introduse 
in circuitul agricol de către co
lectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare Vilcea. care, prin 
amenajarea în terase, după execu
tarea prealabilă a unor lucrări de 
defrișare și drenare pe mai multe 
zone de dealuri cu pante ascuțite, 
au făcut ca această însemnată su
prafață să fie folosită pentru cul
turi Cerealiere și plantații pomicole.

IAȘI : Un nou tip de vagon
La întreprinderea mecanică de 

material rulant din Pașcani, s-a tre
cut recent la producția de serie a 
unul nou și modern tip de vagon 

mult ca oricînd, respectul 
pentru înaintași se conju
gă astfel cu efortul „țării" 
Maramureșului de a fi la 
înălțimea ȚARII, de a se 
racorda la marea strădanie 
constructivă a tuturor ju
dețelor. Argumentind a- 
ceastă Idee, scriitorul Pop 
Simion afirma pe bună 
dreptate într-o asemenea 
împrejurare că rostul în- 
tilnirilor anuale este de „a 
vedea Maramureșul din 
unghiul țării și țara din 
unghiul Maramureșului", 
adică perpetuu transfer 
de vitalitate și permanen
țe între plaiurile carpato- 
danubiano-pontico, chib
zuită sîrguință de a ști, în 
tot momentul, cum și ce 
trebuie făcut ca România 
socialistă, „țara țărilor ro
mânești", să ajungă, prin 
aportul fiecăruia dintre 
noi, pe culmile civilizației 
și progresului.

în marele fluviu numit 
România, rîurlle voievo
dale de aici au adus, nu
mai în ultimele două de
cenii, aproape 69 000 lo
cuințe noi, un nou centru 
universitar (Baia Mare), 
un oraș ridicat la rang de 
municipiu (Sighetu Mar- 
mației), o stațiune mon
tană de valoare interna
țională (Borșa), o fabrică 
de faianță ce-și trimite

produsele pe toate meri
dianele („Faimar") și cite 
și mat cite, spitale și școli, 
combinate și utilaje, mere 
de Maramureș și „Bruna 
de Maramureș", mobilă 
sculptată și datini de 
iarnă, capre negre din Pie
trosul Rodnei și mulți, 
foarte mulți prunci sănă
toși. Aceasta-i cea mai 
mare avere a Maramure
șului ; casa eu mulți co
coni, acei feciori și fete 
care-s temelia căsniciei, 
frumusețea și rostul ei pe 
lume, aici existînd un ade
vărat cult, din vremi în
depărtate, pentru statorni
cia familiei. La Ieud am 
auzit o vorbă : „în coconii 
aceștia e aurul cu care 
îmbogățim țara !* De aici 
și „pomul Vieții" cioplit in 
poarta ce și-o ridică 
proaspăt-căsătoriții. de aici 
și bradul pus pe casa nou 
ridicată.

La toate acestea mă 
gîndesc acum, cind scriu 
despre columnele nordu
lui nostru de tară. Si 
gîndul mă poartă la „în- 
tîlnirile fiilor" care se 
cer preluate, întru Îmbo
gățirea sufletească a ce
lor plecați din vatra Stră
bună. Oricine străbate
astăzi Maramureșul își
umple inima din prinosul

de marfă, realizat In întregime cu 
materiale din țară. Este vorba de 
vagonul de marfă basculant auto- 
descărcător de mare capacitate, 
destinat transportului de nisip, ba
last. pămînt de ia excavații și alte 
materiale. Bascularea se face pe 
ambele părți. Primele vagoane rea
lizate au fost expediate spre șan
tierul Canalului Poarta Albă — 
Midia-Năvodari.

POIANA BRAȘOV : 
Bucuria schiorilor

în stațiunea Poiana Brașov, sezo
nul practicării sporturilor de iarnă 
se află in plină desfășurare. Pen
tru a crea condiții optime de prac
ticare a schiului, celor sosiți aict, 
chiar și în această perioadă, per
sonalul Secției de transport pe 
cablu din Brașov a început să mon
teze elemente de pistă artificială 
pe porțiunile pîrtiilor de schi unde 
zăpada a fost topită sau spulberată.

TELEORMAN : Produse 
noi și modernizate

Pe baza unor programe complexe 
de măsuri tehnico-organizatorice, în 
perioada care a trecut din acest an, 
în unitățile industriale din județul 
Teleorman ș-a acționat cu bune 
rezultate pentru înnoirea și moder
nizarea produselor. Astfel, la în
treprinderea de rulmenți Alexan
dria au fost introduse in fabricație 
noi tipuri de rulmenți cu înalte 
performanțe tehnice și calitative, 
iar la întreprinderea de mașini 
electrice Turnu Măgurele s-a trecut 
la producerea primelor tipuri de 
motoare electrice de curent alterna
tiv. Un mare număr de produse noi 
au fost realizate și la întreprinde
rea de panouri și tablouri electrice 
Alexandria și întreprinderea de 
tricotaje Roșiori de Vede. In acest 
an urmează ca în industria jude
țului ponderea produselor noi și re- 
proiectate să ajungă la 48 la sută 
din întregul volum al producției- 
marfă.

de frumusețe al acestor 
oameni mindri și hotăriți. 
deosebit de harnici și în
zestrați. Aici, oamenii au 
sfințit pămintul. Pentru 
că aici, pămîntul e din 
piatră, natura cu munții 
și dealurile ei n-a fost 
darnică. Piatră și păduri. 
Din piatră și lemn, mara
mureșenii au creat o „țară" 
în care s-au născut cei 
mal aprigi păstrători de 
tradiții, oameni crescuți in 
cultul familiei șt a! ospita
lității. Ei spun : „Din pu
țin, oferă străinului venit 
cu ginduri bune, ce ai mai 
bun Te convingi de 
acest adevăr străbătînd 
satele și marile orașe ma
ramureșene, din an în an 
mai împlinite și atrăgătoa
re. Mai sint greutăți, mai 
sint probleme și necazuri, 
dar Oamenii știu Să le 
înfrunte, să le depă
șească, să le lase In con
tul trecutului, ocrotlndu-șf 
pămintul natal precum isi 
privesc pruncii și le asi
gură Viitorul. Și repet în
demnul de a sta de vorbă 
cu oamenii acestor locuri, 
care te întîmpină cu ace! 
„Zua bună, om bun și de 
omenie !“, cel mai cald 
salut din cite există...

în marea moșie a țării. 
Maramureșul e o vatră de 
dor !

MUREȘ

Productivitatea muncii 
— în creștere

în Întreprinderile industriale 
din Județul Mureș, preocuparea 
stăruitoare pentru organizarea 
și modernizarea proceselor de 
producție, cit și pentru asigu
rarea funcționării ireproșabile a 
mașinilor șl utilajelor șl ațin- 

• gerea inainte de termen a pa
rametrilor proiectați la noile 
obiective de investiții au făcut 
ca. fată de perioada similară a 
anului precedent, productivita
tea muncii să crească cu 4 000 
Iei pe -fiecare lucrător. Această 
creștere a permis industriei ju
dețului să livreze în plus față 
de sarcinile de plan o produc- 
ție-marfâ în valoare de 105,4 
milioane lei. Totodată, prin fo
losirea rațională a tuturor in
stalațiilor și utilajelor, indus
tria județului a economisit im
portante cantități de energie 
electrică și combustibil conven
țional. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteil").
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INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • Ieri, la Rlmnicu Vilcea 

s-a disputat meciul dintre formațiile 
Chimia Rm. Vilcea și Corvinul Hu
nedoara, contind pentru etapa a 
19-a a campionatului Diviziei A la 
fotbal. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0). Astăzi, pe 
stadionul „Steaua" se desfășoară 
ultimul meci al etapei. Steaua Bucu
rești — F.C. Argeș, mcepind de Ia 
ora 15,30. 0 La Plopeni, In cadrul 
preliminariilor Campionatului euro
pean de juniori II la fotbal, forma
ția României a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) reprezentativa Turciei, 
golurile fiind marcate de Stânlci șî 
Oprea.

ȘAH. în runda a 2-a a campiona
tului european de șah pentru juni
oare, ce se desfășoară la Băile Her* 
culane, Polakova a ciștigat Ia Boi- 
cu, Matveeva la Abraham, Bădu* 
lescu a pierdut la Nicoară, Strzalka 
la Markov șt Drewes la Peiceva, iar 
partida Trabert — Sziva s-a Încheiat 
remiză. în clasament conduc Sve
tlana Matveeva (U.R.S.S.) și Veta 
Peiceva (Bulgaria) cu cite 2 puncte. 
Astăzi are loc rundă a 3-a.

SCRIMĂ. Sala Floreasca din Ca
pitală va găzdui astăzi tradiționalul 
concurs internațional feminin de 
floretă dintre echipele Franței. Ita
liei, Ungariei și României. Intre 14 
si 16 martie. în aceeași sală, se vor 
desfășura campionatele internațio
nale de floretă ale tării noastre, la 
care si-au anunțat participarea seri* 
mere din opt țări : Bulgaria. Cuba, 
Franța. R. D. Germană. Polonia, 
Ungaria. U.R.S.S. șl România.

SCHI 0 Proba feminină de slalom 
uriâs desfășurată pe nlrtia de Ia 
Zakopane (Polonia) a revenit polo
nezei Dorota Kwiatek. cronometra
tă in cele două manșe cu timpul de 
2'3r’87z100. Pe locul dof S-a clasat 
coechipiera sa Malaorzata Bahleda 
(2’31”96'100)z e ..Cupa' mondială" la 
schi a programat pe oîrtia de lâ 
Heavenly Valley (California — 
S.U.A.) o probă masculină de slalom 
special, in care victoria a revenit 
iugoslavului Rok Petrovici. îriregis* 
trat In cele două manse cu timpul 
de i’44'.’52'100. L-au urmat elvețianul 
Pirmin Zubrlggen — l’45”4ă/16ft si 
suedezul Ingemar Stenmark 1’46”33/ 
100. -Clasat pe locul patru. Marc 
Girardelli (Luxemburg) continuă să 
conducă în clasamentul general, cu 
294 puncte, urmat de Pirmin Zu- 
briggen (249 puncte).

(JameniJîante. semni^eafil

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
în adincuri, la „orizonturile" muncii...

Walbrzych, Katowice, Lublin... 
Zone cu ,aur brun" in sudul Po
loniei popularei Locnlități-șlmbol 
pentru cîmpiile de cărbune din 
adine. Iar pentru ca nucleul ener
giei — pentru că ce altceva suge
rează grăuntele miraculos de car
bon ? — sâ tie complet, mai adău
găm exploatările de suprafață din 
zonele Bogatvnia și Belchatow. In
ginerul Kazimierz Moi, directorul 
Departamentului planului din Mi
nisterul Minelor și Energiei, în
seamnă pe hartă aceste puncte 
unde, Ia fiecare intrare in schimb, 
se rostește minerescul „Noroc 
bun

Verigi de putere care unesc în
tr-un traseu imaginar, prin adînc 
ori la suprafață, marginile de apus 
ale țării cu cele din răsărit. Ve
rigi de putere In care bate vibrant, 
fierbinte, inima muncitorească a 
Poloniei.

Să ne închipuim că sintem om- 
niprezențl la flecare intrare ori ie
șire din schimb în minele de căr
bune ale Poloniei. Freamătul din 
abataje, eforturile bărbătești de la 
fronturile de înaintare, neodihna 
benzilor rulante, necontenita creș
tere a haldelor, graba trenurilor 
la rampele de încărcare etc. dau 
dimensiunea acestei importante ra
muri a economiei naționale polo
neze. Coordonate ale acestei indus
trii : în 1985, exploatările de căr
bune din adine au avut in plan 
sâ Scoată la suprafață circa 190 
milioane tone, iar exploatările de 
suprafață circa 56 milioane tone. 
Prima cantitate, adică cărbunele 
scos din adînc, s-a împărțit astfel : 
61 milioane tone au devenit... ener
gie, 36 milioane tone ș-au expor
tat, 27 milioane tone au fost re
partizate pentru acoperirea nevoi
tor Dopulațiel. restul avînd ca des
tinație multiple ramuri ale in
dustriei.

Fie și numai din aceste date ob
servăm că, in ecuația economiei 
poloneze, cărbunele reprezintă unul 
din termenii de primă însemnătate. 
Afirmația are deplină acoperire 
dacă ne gindim și la faptul că 
țara este aproape lipsită de o pro
ducție proprie de petrol. Iar re
zervele de gaze descoperite pină 
acum și exploatate sint puține. In 
aceste circumstanțe. Polonia a în
cepui și ea sâ-șl îndrepte privi
rile spre energia atomică. Primele 
blocuri din centralele nuclearo* 
electrice sint prevăzute să intre 
in funcțiune în anii ’90.

Dar pină atunci ?
Pină atunci baza energiei o va 

reprezenta tot... cărbunele. Nu, nu 
se prevede decit o foarte mfcâ 
creștere a producției in exploată
rile din adînc, pină in 1990—1995. 
Va crește insă cantitatea de căr
bune energetic din exploatările de 
suprafață la circa 78—80 milioane 
tone pe an.

Motivația menținerii acestor ni
veluri nu este și nu poate fi dacit 
tot una de ordin economic. După 
cum argumenta Interlocutorul nos
tru, coborirea spre straturile din... 
centrul pâmintului presupune in
vestiții importante. Cum asigura
rea acestor fonduri nu*i Întot
deauna treaba cea mai lesnicioasă, 
un accent din ce In ce mai mare 
se pune pe sporirea producției de 
cărbune prin... economisirea căr
bunelui. Specialiștii apreciază, în 
această ordine de idei, că este po
sibil să se ajungă prin anii ’90 la 
o economie de circa 30—25 milioane 
tone de combustibil convențional. 
Se estimează că în ahul 2000 eco
nomiile realizate Bă se cifreze lâ 
circa 70 milioane tone combusti
bil convențional. Căile sint mul
tiple, nu sint obiective ușor de 

atins, dar cum nu există o alter
nativă...

— Cum este înțeleasă opțiunea 
de sporire a cantităților de cărbune 
prin... economii ?

— Este înțeleasă, deoarece se 
pornește de la următorul raționa
ment : o producție modernă, efi
cientă, competitivă trebuie să șe 
realizeze cu costuri de materii pri
me și materiale cit mai mici, să 
excludă cu desăvirșire risipa, să 
gospodărească chibzuit resursele, să 
le economisească cu strictețe. Și 
la noi consumul de combustibil și 
energie este riguros normat, uni
tatea productivă care nu se înca
drează in parametrii stabiliți fiind 
nevoită să plătească amenzi destul 
de aspre.

— Aminteați că viitorul în ex
ploatările de cărbune înseamnă și 
coborirea în adînclme.

— Cu dificultățile care decurg de 
aici, cheltuieli suplimentare de fo
raj, de înzestrare cu tehnică etc...

— Care sînt zonele vizate în a- 
ceastă acțiune care privește atit 
prezentul cit și perspectiva ?

Inginerul Kazimierz Moj ia din

ÎNSEMNĂRI de călătorie 
DIN R. P. POLONA

nou un creion și înseamnă cu roșu 
pe harta Poloniei :

— Este intii și întîi Silezia de 
Sus, de unde în prezerît se exploa
tează circa 97 la sută din întreaga 
cantitate de cărbune a țării noas
tre.

Cercetăm Împreună harta șl pri
virile sint atrase ca de un magnet 
de imprejurimile orașului Kato
wice...

Katowice... Chorzow... Bytom... 
Rybnic... Zabrze... Tychy...

Aglomerări urbane pe care le 
străbătusem cu un alt prilej. Locuri 
de unde „plinea industriei" este 
scoasă cu efort și destoinicie din 
adincuri. Zonă unde, in toate ano
timpurile, vintul și cîmpiile poar
tă necontenit miresme de cărbune...

— La Silezia de Sus adăugăm 
apoi regiunea orașului Walbrzych. 
Este locul de undo se exploatează 
in jur de 2 la sută din totalul pro
ducției noastre de cărbune.

Walbrzych vine undeva. în sud- 
vest. Intre puternica așezare ur
bană Wroclaw — portul de pe 
Odra. dar care construiește și lo
comotive șl mașinl-unelte. are și 
universitate și studiouri cinemato
grafice — și Bogatvnia, loc unde 
se află exploatări de suprafață ale 
cărbunelui.

— A treia 2onft, conchide inter
locutorul nostru, este situată în 
cea mai nouă regiune de cărbune 
a Poloniei — în apropiere de ora
șul Lublin. Aici a fost conectată 
prima minâ la circuitul producției 
de cărbune.

— Să Înțelegem că mina din 
apropierea Lubiinului, fiind și cea 
mai tînâră, e de viitor ?

— înainte de a răspunde se cu
vine făcută următoarea precizare : 
minele din Silezia de Sus, ca și 
cele din Walbrzych sînt vechi, 
unele ăU peste 206 de ani de ex
ploatare Ia activ. Iată motivul pen
tru care nu se prevede o sporire 
a cantităților de cărbune in aceste 
exploatări de tradiție multisecula
ră. lată pentru ce, intr-adevăr, 
mineritul din preajma orașului 
Lublin are, cum se spune, viitor.

Lublin, Katowice, Walbrzych, Bo
gatvnia...

Trasee imaginare, prin adine ori 
la suprafață, pe harta Poloniei so
cialiste prietene. Trasee de cărbu

ne, de energie... Inginerul Kazi
mierz Moj, care ne-a însoțit în 
această călătorie pe... harta „au
rului brun", pune creionul, pe care 
l-a tot plimbat pe hartă, în su
portul lui :

— Am fost de mai multe ori in 
România. Ramura noastră de acti
vitate are îndelungi relații de cola
borare. Este vorba, înainte de 
toate, de exportul de cărbune po
lonez necesar economiei românești. 
Desigur, nu-i singurul domeniu de 
colaborare dintre noi.

— Vreți să stăruiți asupra aces
tei idei ?

— De ce nu ? Iar pentru a fi 
mai explicit, să iau un alt exem
plu : in cercetarea noastră geolo
gică folosim din plin mai ales 
utilajele românești de foraj la 
adincime. Am optat pentru aceste 
utilaje intrucit, este fapt știut. 
România produce competitiv ase
menea instalații, ocupă unul din 
primele locuri din lume atit ca 
producție, cît și ca performanțe 
tehnice. In schimbul utilajului de 
foraj noi oferim mașini de mine
rit. Sigur, sint încă multe locuri 
unde putem colabora fructuos, cu 
avantaje reciproce.

— Să ne întoarcem la cărbunele 
de ia care a pornit dialogul nos
tru. Cum poate fi Înfățișat viitorul 
lui, in Polonia 7

— Iată o întrebare pe care și noi 
ne-am pus-o, ne-o punem. E și 
firesc, deoarece rolul cărbunelui 
în istoria dezvoltării, în strategia 
progresului este încă unul foarte 
important. Revenind insă la Între
bare. noi pornim de Ia adevărul 
potrivit căruia rezervele de cărbu
ne de care dispune Polonia sint 
mari. După opinia specialiștilor — 
suficient de mari, să ne mai ajun
gă citeva sute de ani. In același 
timp, in șutele de ani de exploa
tare a acestei bogății s-a țintit mai 
ales cărbunele aflat mai la inde- 
mină, mai la suprafață. Aceasta 
insă nu poate dura la nesfirșit. 
Punerea in valoare a rezervelor 
aflate mal aproape de suprafață se 
desfășoară paralel cu... scormoni
rea adincului.

— Spre ce bariere medii de 
adincime s-a ajuns ?

— Am început să exploatăm 
Cărbune aflat la circa 1100 metri 
adincime. Iar în medie, pe an, 
Coborim cu exploatările între 10 
și 20 de metri.

— Ce presupune acest lucru 7
— Cum aminteam, în treacăt, 

mai inainte : sisteme de exploatare 
noi, utilaje și mașini apte să lu
creze la adincime. Cu alte cuvinte, 
cheltuieli mai mari, eforturi umane 
și financiare mai mari. în același 
timp, trebuie spus că avem și im
portante rezerve de cărbune situat 
aproape de suprafață. Numai că 
acestea au un inconvenient : con
țin mult sulf. Ne preocupă In pre
zent sistemele de separare a sulfu
lui de cărbune, pentru a pune în 
valoare și astfel de rezerve, din 
straturile mai accesibile. Asemenea 
cantități sint destinate îndeosebi 
chimiei și energeticii. Pe scurt, 
foarte pe scurt, acestea sint Cele 
două probleme de bază ce preocu
pă industria cărbunelui polonez.

Lublin... Katowice... Walbrzych... 
Bogatvnia...

Verigile cu „aur brun" ale Polo
niei... Cîmpiile de cărbune din 
adincul erelor geologice ori de la 
suprafață — lingă cîmpiile de grîu, 
de mei, de orz, de porumb, de 
sfeclă... Verigi de putere. în care 
se cuprinde bătaia ritmică, puter
nică, fierbinte a inimii muncitoare 
a Poloniei socialiste de azi, încre
zătoare în destinul ei comunist de 
miine.

Iile TANASACHE

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 13 martie, ora 20 — 16 mar
tie, ora 20. în țară î Vremea va fi in 
general rece In sudul și estul țArti, 
unde cerul va fi variabil, mai mult 
noros, și schimbător, cu cerul variabil 
în rest. Vor cădea precipitații slabe, 
predominant sub formă de ninsoare, 
în regiunile estice ?! sudice și cu carac
ter izolat, mai ales sub forme de 
ploaie, în restul teritoriului. Vintul va

sufla slab pină ia moderat, eu inten
sificări trecătoare in estul țării ș! !a 
munte, unde, către sflrșltul Intervalu
lui, zăpada va fl spulberată. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă Intre minus
3 și plus 2 grade. Izolat mâi coborită In 
nord-estul țării pină la minus 12 grade, 
iar cea maximă intre minus 3 și plus 
7 grade, mai ridicată în vestul și cen
trul țării, unde va putea* depăși 10 
grade. In București : Vreme în general 
rece, cu cerul mai mult noros. Vor că
dea precipitații slabe, mal ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vin: 
moderat. Temperatura minimă va 
oscila Intre minus 3 grade si plus un 
grad, cea maximă între zefo și plus
4 grade.

(Urmare din pag. I)

cinema
0 In spațiu : SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
0 Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30

• Colierul de turcoaze : PATRIA
di 86 25» — 9; ti; 13; 13; 17; 19,15, 
EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19. FLAMURA (85 77 12) — 11;
13; 15
0 Preria : FEROVIAR (50 51 40) - 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (33 04 68)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Vară sentimentală : LIRA (31 71 71)
- 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 15; 
17; 19
0 Clinele: COSMOS — 9; 11; 13,
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Nea Marin, miliardar : FEREN
TARI (80 49 85) - 15; 17; 19
0 Aventuri in Ontario : GIULEȘTt 
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) - 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Vinătorul de căprioare: FLORE AS- 
CA (33 29 71) - 11 ; 13; 15; 17; 19
0 Racolarea : PROGRESUL (23 94 10)
- 15; 17; 19
0 Șatra : CAPITOL (16 29 17) - 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 Raidul vărgat: FESTIVAL (15 63 84)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 13; 15; 17; 19
0 Vrabia pe gheață — 9; 10,30, Fata 
fără zestre — 12; 15; 18 : TIMPURI 
NOI (15 61 10)
0 Zona cu obstacole : VICTORIA
(16 28 79) - 9: îi; 13; 15: 17: 19
• Profetul, aurul și ardelenii : LU
MINA (14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 15; 17. Marele premiu — 19 : 
DOINA (16 33 38)
0 Pilot de formula 1 : STUDIO 
(59 53 15) - 9: 11: 13; 15; 17,15; 19,13 
0 Ne trebuie o solistă : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 14.30; 16.30; 18,30
0 Hallo, taxi ! : DACIA (50 35 94) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19. PACEA (71 30 85)
- 15; 17; 19
0 intrusul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
- 15
0 Potopul (seriile III—IV) : COTRO- 
CENI (19 48 48) - 14; 17,30
0 Epoca îndepărtată : VIITORUL 
(10 67 401 - 15: 17; 19
• Gară pentru doi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15: 18
0 Nu te voi uita niciodată : POPU
LAR (35 15 17) - 15: 17: 19
0 Berlin Kaputt : MUNCA (21 50 97)
- 15; 17: 19
0 Dublă depășire : FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : loneștii — 17.30 ; (sala Ate
lier) : între cinci și șapte — 18 ; (la 
Palatul Sporturilor șl Culturii) : 
Gaițele — 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureat: ai 
concursurilor internaționale". Gerard 
Cademcian — plan — 17,30 ; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Cristescu. Solist : Ale
xandru Moroșanu — :8
0 Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : O, 
cc zile frumoase 1 — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 
17.30
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19
0 Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Măseaua de minte — 17,30
0 Teatrul „C. I. Nottara" • (59 31 03, 
sala Magheru) : insomnie — 17,30 ; 
(sala Studio) : Variațiuni pe tema 
dragostei — 18
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30 : 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18,30
0 Teatrul satirlc-muzica! „C. Tfi- 
nase- (sala Savoy, 15 56 78) : Gong 
’86 — 18 ; (sala Victoria, 30 58 65): Eu 
vă fac să rideți — 18
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pc strune de vioară — 18 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Cum se cuceresc femeile — 17,30
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Un linăr printre alții — 9 ; Cenușă
reasa — 15 ; Mary Poppins — 18 
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) • 
Guliver in țara păpușilor — 13 : (sala 
Cosmonauților; ■ Trei iezi cucuicti — 
10 ; Dana și Leul — 15
0 Circul București (10 4195) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
0 Estrada Armatei (13 80 64) : Veselia 
are cuvintul — 18
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Miorița — 18.30

dintre cei numiți mai sus, creatori 
de valori materiale și spirituale, ar
tistice — timpul liber a încetat in 
mare măsură de a mai fi echivalent 
doar cu divertismentul necesar refa
cerii, iar activitatea sau munca lor 
„artistică** nu este resimțită ca o 
compensație ori, in chip hedonist, 
ca un joc superficial : angajînd stra
turi mai adinei ale ființei, ea este 
o expresie vie a bucuriei de a crea. 
Și este total străină de ambiția sa
tisfăcută a veleitarului ce-și închi
puie, bovaric, că devine altul, com- 
pensîndu-și astfel un gol lăuntric, o 
neîmplinire. Din contră, oamenii de 
care vorbesc sînt creatori pentru câ 
adaugă ființei lor o bucată de ome
nesc, împllnindu-se și aspirînd așa 
spre „omul total**.

Abia acum, cu asemenea exemple 
in față, este cazul sâ ne Întrebăm 
dacă accesul maselor la cultură și 
creație — un drept fundamental, 
ciștigat prin revoluție, expresie a 
umanismului societății noastre de azi 
— nu constituie, in mod dialectic, și 
premisa unor obligații, a unor înda
toriri față de cultură și artă, față 
de lumea valorilor, față de nivelul 
și înțelesul pe care le atribuim În
deobște acestora. Răspunsul este les
ne de dat : accesul la artă, la cul
tură, la creație determină obligația 
de a milita pentru păstrarea și ri
dicarea necontenită a valorii, a sub
stanței omenești autentice, transfi
gurate, dar necontrafăcute prin mi
metism, improvizație și vulgarita
te în expresie și ținută. Deschi
să, democratică și primitoare față 
de orice creație nouă, poarta artei 
trebuie să rămînă închisă ca un tem
plu oricărei poluări, inclusiv aceleia ( 
ce poate veni pe drumul pietruit cu 
cele mâi bune intenții. Dacă talen
tele sint numeroase și diverse, arta, 
creația este una singură. Iar dacă 
vorbim, in mod curent, despre „artă 
amatoare** și „artiști amatori" să fim 
siguri că publicul, el însuși, nu este 
amator : el este calificat și bine pre
gătit să ia de pe scenă modele, sâ 
preia idei, tipuri, atitudini,’exemple 
de comportare, norme de conduită 
civică, morală.’ patriotică.

în această privință nu există nici 
o derogare de la norma generală 
constituilă printr-o lungă și glorioa
să tradiție : scena românească a fost 
întotdeauna un for public, o tribună 
de educație, un factor de civilizație. 
Un program de brigadă dintr-ur. sat 
sau dintr-o uzină, căpătind înfățișa
rea unui spectacol, dat pe o scenă 
reală sau imaginară își asumă im
plicit toate obligațiile ce decurg de 
aici. întotdeauna spectacolul, car
tea. cintecul au fost considerat?, in 
cultura românească, o școală de edu

cație, iar vechiul testament al lui 
Ienăchiță Văcărescu își păstrează 
întreaga-i actualitate nepieritoare. 
Scena este indisolubil legată de ele* 
varea spirituală și morală, de „înăl
țarea" limbii românești, iar spec
tacolul rămîne, in orice împrejurare, 
o școală de moravuri, o înaltă ca
tedră de la care trebuie să se pre
dea lecția iubirii de patrie, a respec
tului față de concordanța și armonia 
dintre gîndul inalt și expresia cu
rată.

Iată de ce, în acest context, își 
vădesc rolul lor de mare importanță 
activiștii culturali, instructorii, ani
matorii întregii activități Cultural- 
artistice. își spun din plin cuvintul 
calificarea, pregătirea, competența 
sau incompetența lor, căci, în cele

prin orice mijloace, inclusiv unele 
cam agresive, să obțină laurii. N-a 
izbutit nicicum șl de atunci n*a mai 
dat ochii cu directorul și nici cu ar
tiștii amatori. Un alt animator har
nic, strîngâtor de trofee la fel de fel 
de mici întreceri locale, județene sau 
chiar pe ramură (!) este nemulțu
mit de lipsa de considerație a ju
riului republican care nu a găsit de 
cuviință să-l confere așteptatul pre
miu. Goana după premii cu orice 
preț l-a orbit, impiedlcîndu-l să-șî 
aprecieze lucid munca raportîndu*se 
la, criterii mai înalte și mai exigente 
decit acelea pe care le-a biruit în 
competițiile locale, mai nepretențioa
se. Se consideră nedreptățit, in loc 
să se compare cu alții, cu cei mai 
buni. Se știe pasionat, harnic și nu

tru, județean sau național, a dat un 
avint... central unui grup de artiști 
amatori dintr-un sat sau dintr-o în
treprindere. Colaborarea cu artiștii 
și creatorii profesioniști nu credem 
că trebuie să meargă în această di
recție, firește, cu excepțiile care au* 
dat unele rezultate. Profesioniștii pot 
și e bine și necesar să aibă strînse 
contaCte cu echipele de teatru, bri
găzile sau corurile de amatori etc., 
dat nu li se pot substitui. Este ca 
și cum membrii unui cenaclu ar so
licita de la Uniunea scriitorilor un 
poet ca să le scrie poeziile ! Mișca- • 
rea artistică de amatori, calitativ di
ferită prin conținut, structură, aspi
rații, semnificații, nu reproduce 
structurile și formele de expresie ale 
creației profesioniste. O brigadă ar

Omul nou și bucuria creației
mai multe cazuri, spectacolul de ne 
scenă trădează calitățile și defectele 
instructorului șl constituie, într-un 
anume fel, „portretul" lui moral, 
spiritual, intelectual. în această pri
vință ar fl rfiulte de spus. în afară 
de faptul că, în mare măsură, activi
tății lor nobile, pline de pasiune, dă
ruire și pricepere le datorează multe 
echipe de amatori laurii succeselor 
cu care au fost încununate. Au știut 
să atragă, printr-o calitate umană 
care nu se învață nicăieri, pe cei 
mai buni, sudindti-i la flacăra pasiu
nii în colective de creatori cu o viață 
bogată, sănătoasă, ferită de patimi 
mărunte, de orgolii și vanități de 
„cuceritori Se trofee cu orice chip". 
Și tocmai așa le-au ciștigat pe 
cele mai înalte, dobîndindu-și un bun 
renume in ochii tovarășilor de mun
că. Dat trebuie să spunem, totodată, 
că adesea insuccesele, eșecurile — 
în fond nemeritate de acești oameni 
plini de bunăvoință și de încredere 
in activitatea pe care au fost che
mați s-o desfășoare’ — se datoresc 
tocmai unot impulsuri forțate spre 
succesul ieftin, cu mijloace facile, 
uniți climat nesănătos, de rivalitate, 
orgolii, vedetism, pe care ei, instruc
torii, animatorii, activiștii culturali 
sint chemați, prin însăși menirea 
lor. să-l evite. Sint factori morali 
care poluează climatul, deturnează 
o activitate nobilă tn intenții, trans* 
formînd-c într-o cursă încordată șl 
încruntată pentru întfietate. „Dacă 
nu-mi veniți cu premiul I, nu mai 
aveți trai cu mine" — i-a „stimulat" 
un director pe cei din brigadă, iar 
instructorul, tremurind, a căutat, ca,

iifțelege că o întrecere adevărată, 
presupunîndu-le^ca elementare, trece 
peste aceste calități. Numai pasiu
nea șt hărnicia lui nu mai sînt sufi
ciente.

Situația mișcării \ cultural-attistice 
de azi nu se mai poate compara cu. 
aceea existentă in urmă cu 20—30 
de ani. Festivalul național* „Cîntarea 
României" este destinat, potrivit 
concepției secretarului general al 
partidului,' să dinamizeze geniui 
creator al poporului, sâ ducâ la afir
marea largă și la inalt nivel a ta
lentelor din mase, a spiritului nova
tor al oamenilor muncii. Este o no
bilă expresie a Încrederii in forța 
de creație a maselor șt in calitatea 
pe care produsele minții și talentului 
popular o pot atinge. Am văzut că 
asemenea talente au apărut intr-un 
număr impresionant. în aceste con
diții se poate spune că activiștii sau 
animatorii culturali devin și adevă- 
rați dispeceri ai creativității. Ei au 
în mină o avuție națională. Cum o 
îngrijesc ? Cum și unde sint ei pre
gătiți sâ administreze cu maximă 
rentabilitate morală și spirituală 
acest fond neprețuit ? Ar trebui, poa
te să tie pregătiți anume ca spe
cialiști ori ca profesioniști, tehni
cieni cu înaltă calificare într-un do
meniu atit de complex, gingaș, sen
sibil 1 Dar am vâzut echipe de artiști 
amatori de înaltă calitate pregătite 
de neprofesioniștl și, invers, altele 
slabe, instruite de oameni de „me
serie" 1 „Specialiștii" nu sînt in altă 
parte, ci chiar printre cei care s-au 
ridicat o dată cu echipele lor. Ra
reori un instructor venit de la cen

tistică, bunăoară, nu este în nici un 
caz un „teatru" mai mic șl de nivel 
local, deși uneori se tinde către 
aceasta. După cum un grup satiric 
sau o estradă de amatori n-au de 
Ce să se ia la „întrecere" și să con
cureze cu Teatrul de estradă „C. Tă- 
nase" sau cu formații străine, ci cu 
propriile lor aspirații, arătind ce știu 
șl cît talent au. Dansul fetelor de la 
Căpîlna nu va putea fi nici învățat, 
nici reprodus în întreaga sa auten
ticitate și expresivitate ca un balet 
Ce scena Operei române, iar corul 

ărbătesc dintr-un sat din Moldova 
va fi întotdeauna, din fericire, alt
ceva decit corul filarmonicii 
„G. Enescu". oricită instruire i-ar 
asigura un dirijor și un corepetitor 
de la această instituție muzicală.

Dacă se pleacă, așa cum ni se 
pare firesc, de la premisa că miș
carea artistică de amatori se adaugă 
cu propriile ei valori — altele și de 
alt tip decit ale artei profesioniste 
contemporane — îmbogățind în chip 
distinct și original viața noastră 
spirituală, problema instructorilor și 
a instruirii își va găsi un Înțeles 
inai propriu. Și se va vedea mai bine, 
poate, că soluțiile nu stau in „îm
prumuturi" și transplantări artifi
ciale de ia uniunile de creație, ci în 
cu totul altă parte. Aceasta neinsem- 
nînd deloc că nu este necesară și 
binevenită colaborarea cu uniunile 
de creație, prezența profesioniștilor 
în activitatea de îndrumare a mișcă
rii de amatori. Dimpotrivă. Dar ca 
orice organism sănătos, născut și nu 
făcut, această vastă mișcare are 
a-și găsi în ea însăși, prin propriile

mecanisme de selecție, animatorii, 
activiștii și instructorii pasionați, 
competenți, buni cunoscători ai vie
ții și muncii acelora care-și dedică 
„timpul liber" activității creatoare. 
Un factor hotăritor al competenței 
animatorului cultural este, cu o 
vorbă tocită, dar aici extrem de a* 
decvată, cunoașterea vieții, a meca
nismelor, împrejurărilor și climatu
lui cotidian care determină ritmul, 
cantitatea și calitatea muncii. Fireș
te, nu se poate vorbi de animator, 
de acel activist energic și pasionat 
„care-și dă sufletul" pentru reușită 
dar care nu pricepe sufletul eelot 
cu care colaborează. Un „activist" 
cu sufletul inert, cu ochii închiși ori 
întorși de la chipul, mintea șl preo
cupările oamenilor ar fi greu de 
imaginat. Și, totuși, realitatea mal 
lasă Uneori in urmă fantezia, căci 
am întîlnit asemenea oameni. Unul 
dintre ei „atenționa" centrul că ar fi 
bine să-i trimită lui și altora ca el 
un text-stas, bătut la mașină sau e- 
ventual tipărit pentru a-I pune „în 
lucru" cu echipa lut pentru oamenii 
unei uzine ! El urma să vire, din bi
rou, niște fapte locale în acel text 
central. Altui cerea cu împrumut 
numai ochii unui „specialist" de de
parte ca să vadă ceea ce el însuși 
avea zilnic sub priviri. Astfel de oa
meni privesc fără să vadă. Este ne
folositor să dăm pe mîna unor in
structori „automatizați" pasiunea 
vie și înflăcărată a talentelor din 
popor : căci ea se va stinge fiind 
lipsită de comunicarea necesară, de 
căldura înțelegerii.

Indiferent de forma in care se 
manifestă, pasiunea creatoare este o 
energie care, canalizată, irigă min
tea și înalță conștiința spre noi ori
zonturi. în fond, toate activitățile 
complexe, cultural-educative și ar
tistice, desfășurate in cadrul acestui 
festival au menirea de a contribui 
la formarea omului nou, stăpin pe 
cele mai înaintate cuceriri ale știin
ței, culturii, artei, cunoașterii uma
ne, in general, și, așa cum arăta 
secretarul generai al partidului, o 
asemenea operă „nu se poate înfăp
tui doar de către activiști din acest 
domeniu sau de către intelectuali, 
oricit de geniali și talentați ar fi 
aceștia". Formarea omului nou, po
trivit concepției partidului, este o 
vastă opera socială, politică și mo
rală care, în spiritul democrației 
noastre socialiste, presupune conlu
crarea strînsă a activiștilor, a inte
lectualilor ctț oamenii înaintați din 
toate categoriile sociale, cu masele 
largi ale celor ce muncesc și, pe 
această bază, crearea unei ample 
mișcări populare în domeniul educa
ției și culturii.



„Sub conducerea președintelui Nicelae Ceausescu, 
Rumania a cunoscut o puternică ascensiune 

economico-socială"

Secretarul general al C. C. al P.C.U.S. 
despre necesitatea înfăptuirii dezarmării

„UN OM PENTRU ISTORIE" — articol consacrat personalității proeminente 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, apărut in publicația franceză 

„La Revue Parlementaire"

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite că, in răs
punsul dat fondatorului Institutului 
Internațional al Vieții, M. Marois, 
la o scrisoare adresată conducători
lor U.R.S.S. și S.U.A., secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, arată, intre altele : Esca
ladarea cursei înarmărilor a dus 
deja omenirea la o limită critică, 
iar pentru a supraviețui trebuie, in
discutabil, să trăim și să acționăm 
într-un mod cu totul nou. Noi, pre
cizează secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., nu am pretins niciodată și 
nu pretindem nici acum rolul de

„superputere" și considerăm că ni
meni nu trebuie să pretindă un ase
menea rol dacă vrem sâ edificăm 
cu adevărat într-un mod nou viața 
internațională și să menținem, ast
fel, viața pe planeta noastră.

Ideile cuprinse în programul 
„Știința în slujba vieții" — elaborat 
de institutul dumneavoastră — sint, 
prin esența lor, de așa natură incit 
o adevărată rezolvare a lor presu
pune unirea eforturilor atit ale 
U.R.S.S. și S.U.A., cit și ale întregii 
omeniri — se menționează în răs
punsul secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S.

CONGRESUL P.C. DIN INDIA
DELHI 12 (Agerpres). — în orașul 

Patna, din statul indian Bihar, s-au 
deschis, miercuri, lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist din India. Participă 
peste 1300 de delegați din întreaga 
Indie, precum și oaspeți de peste 
hotare.

Delegații la congres vor dezbate 
Raportul cu privire la situația poli
tică internă și internațională și acti
vitatea partidului desfășurată de ta 
precedentul forum, din 1982, ca și 
proiectul Rezoluției politice.

Sub titlul semnificativ „UN OM PENTRU ISTORIE", cunoscuta 
publicație franceză „La Revue Parlementaire" a inserat recent, sub 
semnătura publicistului Richard de Poiterin, un amplu articol, care, por
nind de la apariția la Bruxelles, în limba franceză, a volumului „FILOZO
FIA PĂCII IN CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU", pune 
în evidență activitatea vastă, neobosită Iși multilaterală a secretarului 
general al partidului nostru, președintele Republicii, pusă în slujba 
înfloririi României socialiste, a promovării idealurilor de pace și progres 
ale întregii umanități, activitate care, așa cum arată pe bună dreptote 
revista, i-a adus un uriaș prestigiu pe toate meridianele.

Articolul este precedat de o notă redacțională în care se spune :
„Editura «Les Auteurs Reunis* ne-a prezentat, prin intermediul unei 

frumoase cărți in limba franceză, apărută la Bruxelles, «filozofia păcii 
in concepția președintelui Nicolae Ceaușescu-. Volumul îmbogățește o 
bibliografie impresionantă, ce numără peste 150 de titluri, din gîndirea 
președintelui român, tipărite in lumea întreagă. In ce constă secretul 
unei asemenea audiențe ? Ce a adus nou liderul de azi al României 
in peisajul politic al țârii sale și al lumii ?“

Ca răspuns la această întrebare, în articol se arată :

ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCH

Congresmeni americani în sprijinul 
de la Delhi"

„în primul rînd,, acest om de 
stat puțin obișnuit, care a atras și 
va atrage încă multă vreme aten
ția politologilor, și-a început ca
riera de lider national spunind 
poporului său adevărul : împotri
va oricărei dogme, Ceaușescu n-a 
pregetat să arate, la mijlocul ani
lor '60, cind a fost ales in fruntea 
partidului și apoi a statului, că 
România este o țară socialistă in 
curs de dezvoltare, avind de biruit, 
toate consecințele ce decurg din 
această situație. Acest realism și 
curaj nu au intîrziat să-și mani
feste consecințele binefăcătoare. 
România a început să aloce pen
tru dezvoltare circa o treime din 
venitul național — poate cea mai 
înaltă rată de acumulare din lume, 
pe care o menține pină astăzi. 
Nicolae Ceaușescu a știut să ob
țină adeziunea populară pentru 
această strategie a efortului na
țional, pe care a sintetizat-o în 
aserțiunea, devenită adagiu, că o 
generație e judecată de istorie nu 
după cit consumă, ci după cît 
produce. .

în răstimp de două decenii, pe 
baza unui program do investiții 
fără precedent, România a fost 
împînzită cu mari obiective indus
triale, amplasate armonios pe te
ritoriu, în spiritul unei adevărate 
etici a creșterii economice. Dez- 
voltîndu-se ani în șir într-un ritm 
mediu de circa 10 la sută — o 
dinamică aproape unică —, indus
tria românească a devenit princi
palul producător de venit națio
nal — circa 60 la sută. Structura 
ei este dintre cele mai moderne. 
Construcțiile de mașini asigură 
aproape în totalitate nevoile de 
utilaje ale economiei și majorita
tea mărfurilor pentru export. In
dustria aviatică, industria de auto
mobile, chimia, electronica și elec
trotehnica reprezintă în România 
creații de vîrf ale ultimelor două 
decenii. Expansiunea industriei a 
permis dotarea tehnică adecvată a 
agriculturii, a cărei producție glo
bală a crescut de trei ori din 1970. 
Românii sînt, cu deplin temei, 
mindri că au reușit să dureze, fo
losind exclusiv tehnică produsă de 
industria lor națională, asemenea 
construcții de mare complexitate 
și amploare cum sînt metroul 
bucureștean sau Canalul Dunăre— 
Marea Neagră — un „Suez" națio
nal, care scurtează periplul navi
gatorilor pe Dunăre cu 400 de 
kilometri, devenind, pe zi ce trece, 
o cale de transport tot mai căuta
tă și mai rentabilă.

românească pe planul dezvoltării, 
al cărei arhitect necontestat este 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele român are reputația 
unui om de stat pe cît de princi
pial, pe atit de flexibil, logica echi
librului și a rațiunii fiind parte 
intrinsecă a gîndirii și acțiu
nii sale politice de zi cu zi. 
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă 
cu aproape toate marile personali
tăți ale acestei lumi — dialogurile 
pe care le-a purtat la nivel înalt 
se numără cu sutele — și, fără a

lutionar si de prestigiul la scară 
Dlanetară. mai există încă ceva 
care îi face pe români să fie pro
fund atașați președintelui lor. Ei 
văd în Nicolae Ceaușescu pe omul 
care le-a restituit demnitatea na
țională. lucru la care românii au 
fost dintotdeauna extrem de sen
sibili. Ceaușescu a reușit să facă 
cunoscut lumii întregi că hotăririle 
care privesc România nu se iau 
decît la București.

In momentul. în general destul 
de agitat, de la sfîrsitul deceniu-
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Nicolae Ceaușescu și-a respectat 
angajamentul politic de a ameliora 
calitatea vieții concetățenilor săi, 
corespunzător cu creșterea venitu
lui național și a productivității 
muncii. Retribuția medie lunară, ca 
și veniturile ce revin pe o familie 
din fondurile sociale de consum — 
așa-numitul salariu social — au 
crescut în România de trei ori din 
1965. Tot de atunci încoace s-au 
dat în folosință peste două milioa
ne de locuințe noi și 70 la sută din 
clădirile școlare construite dună 
război — pentru a nu menționa 
decît cîteva fapte ilustrative.

România a cunoscut așadar, sub 
conducerea președintelui Ceaușescu, 
o ascensiune economico-socială ce 
are puțini termeni. de comparație 
și îi oferă toate șansele de a 
ajunge din urmă, în curînd, țările 
cele mai prospere. De pe acum, 
numeroase state din lumea a treia

face caz. românii știu prea bine 
că eforturile pentru soluționarea a 
numeroase momente delicate ale 
Situației internaționale poartă am
prenta diplomației sale.

Nicolae Ceaușescu, îndemnînd 
poporul său la eforturi susținute 
pentru propășirea națională, dă el 
însuși dovada unei energii inepui
zabile și nu este o metaforă afir
mația că întreaga tară este cabi
netul său de lucru. Președintele a 
străbătut România în lung și in 
lat, stind de vorbă, de la om la 
om, cu un număr imens de cetă
țeni. transformindu-și vizitele de 
lucru într-o veritabilă instituție 
democratică. La ceas de cumpănă, 
el devine conducătorul dirz și 
clarvăzător, capabil să declanșeze 
energii nebănuite și să trezească 
un formidabil sentiment al solida
rității la români. Martori oculari 
și-l amintesc astfel din timpul ca
tastrofalelor inundații sau după 
devastatorul cutremur, care au 
lovit România în anii 10 și ale 
căror consecințe au fost înlăturate 
cu o rapiditate demnă de respect 
și admirație.

Dar. alături de angajarea tării 
pe orbita civilizației moderne, de 
devotamentul pentru idealul revo-

lui al șaptelea, cînd anumite Drac- 
tici păreau să parafrazeze celebra 
definiție a puterii absolutiste 
dată ’ de Ludovic al XIV-lea, 
Nicolae Ceaușescu a dovedit din 
nou fermitate, declarînd că nimeni 
nu poate pretinde, asemenea mo
narhului francez, „marxismul sînt 
eu". Respingînd orice veleități de 
instanță supremă si monopol al 
adevărului, el a contestat implicit 
dreptul oricui de a se eriia în paz
nic al purității interpretării si a- 
plicării socialismului științific. Ca 
ideolog. Nicolae Ceausescu a arun
cat peste bord teza că „muncitorii 
nu au patrie". Dimpotrivă, el re
vendică pentru partidul său statu
tul de continuator al celor mai 
sacre idealuri naționale. Conducă- ■ 
torul român este un campion al 
ideii privind perpetuarea si chiar 
creșterea rolului națiunii în lumea 
de azi. Pornind de aici, președin
tele Nicolae Ceausescu deduce po
ziția suveranității naționale ca 
principiu fundamental al unui nou 
tip de relații interstatale. în mie
zul acestei teze stă ideea că un 
Ponor care si-a cucerit libertatea 
socială si națională nu poate în
străina nimic din drepturile sale 
suverane — si cu atit mai puțin 
partidul si statul care îl reprezintă.

în legătură cu „filozofia păcii" : 
din toate cauzele războiului, 
cea mai gravă este. în opinia lui 
Nicolae Ceausescu, tocmai încăl
carea suveranității naționale a po
poarelor. a dreptului lor sacru de 
a-si hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară, cu alte cu
vinte perpetuarea politicii de do
minație. intr-o epocă în care con
știința independentei naționale a 
devenit mai acută ca oricind. în 
care nici o națiune nu mai con
cepe să fie subjugată, intr-un mo
ment cînd folosirea forței nu poate 
atrage după sine decit tot forță, 
deci înfruntare, deci război, cînd 
orice conflict provocat de ingerin
țe străine în viata- unui stat de
clanșează protestul general, antre
nează si implică întreaga comuni
tate mondială. Rezultă clar că. mal 
presus de orice, pacea reclamă res
pectul independentei si suverani
tății naționale, ceea ce duce auto
mat la necesitatea promovării unei 
politici doi. de egalitate între state, 
a unor principii noi de colaborare, 
ne baze echitabile, la democrati
zarea relațiilor internaționale si 
consacrarea unui sistem în care 
dreptul de a-si spune cuvîntul nu 
trebuie să depindă de .mărimea si 
forța statelor.

Ideea că țările mici si mijlocii 
au dreptul la un tratament egal, că 
au un cuvînt important si construc
tiv de spus in toate marile pro
bleme care confruntă contempora
neitatea nu putea să nu-i aducă li
derului român o solidă adeziune 
si popularitate internațională, toc
mai pentru că majoritatea covirsi- 
toare a statelor fac parte din 
această categorie. De altfel si doc
trina sa despre houa ordine econo
mică internațională — căci 
Nicolae Ceausescu a elaborat o 
adevărată doctrină in materie — 
scoate în evidentă dimensiunea po
litică a problemei, adică necesita
tea respectării principiilor inde
pendentei si suveranității naționa
le. ale deplinei egalități în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc, exclu
derii cu desăvîrșire a forței din 
relațiile internaționale.

De fant. precizează 
Nicolae Ceaușescu. țările bogate 
folosesc indirect forța in relațiile 
lor cu cele sărace, mai cu seamă 
în ce privește raportul dintre pre
turile materiilor prime si ce'e ale 
produselor industriale sau dobîn- 
zile exorbitante. spoliatoare. 
Nicolae Ceausescu propune solu
ționarea globală, negociată. într-o 
conferință internațională, sub egi
da O.N.U.. a problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare. România, care este mem
bră a „Grupului celor 77". militea
ză consecvent pentru o conferință 
Nord—Sud asupra celor mai im
portante probleme economice, co
merciale si financiar-monetare ce 
confruntă omenirea, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale. Este un corolar al 
poziției de principiu a președinte
lui Ceausescu, potrivit căreia orice 
problemă, fie ea cît de dificilă, 
poate și trebuie să fie soluționată 
prin negocieri, în condițiile respec
tării intereselor si demnității tutu
ror părților.

Iată o remarcabilă coerentă a 
demersului politic, care, insotită de 
dorința tenace de a sluji tara si. 
prin ea. omenirea, este semn'uț 
distinctiv al aleșilor istoriei". — 
subliniază în încheiere „La Revue
Parlementaire".cu atenție experiența
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ȘEDINȚA. în prezența șefului 
statului filipinez. Corazon Aquino, 
a avut loc prima ședință a guver
nului țării. Cu acest prilej a fost 
hotărîtă crearea unui comitet, con
dus de ministrul justiției. Nephtali 
Gonzales, care va definitiva statu
tul guvernului din punct de vedere 
constituțional și juridic. Un alt 
comitet a fost însărcinat cu exami
narea problemelor legate de pregă
tirea alegerilor pentru organele lo
cale ale puterii de stat. Pe de altă 
parte, din Manila se anunță că mi
nistrul filipinez al apărării, Juan 
Ponce Enrile. a început nego
cieri cu reprezentanți ai organiza
ției Frontul Național de Elibera
re Moro (M.N.L.F.). Negocierile 
sînt urmarea inițiativei noului gu
vern al Filipinelor de a încheia un 
nou acord de autonomie cu 
M.N.L.F., cu condiția ca integri
tatea teritorială și suveranitatea 
țării să nu fie compromise.

LA BONN s-au încheiat lucră
rile sesiunii mixte a Comisiei in- 
terguvernamentale de dezvoltare a 
colaborării economice, industriale 
și tehnice dintre Polonia și R.F. 
Germania, relatează agenția P.A.P. 
La încheierea sesiunii, părțile și-au 
exprimat satisfacția față de rezul

tatele obținute, subliniind interesul 
reciproc față de dezvoltarea coope
rării economice și industriale bila
terale.

PENTRU NORMALIZAREA RE
LAȚIILOR S.U.A. — NICARAGUA, 
într-o declarație făcută la New 
York, Nora Astorga, noua repre
zentantă a Republicii Nicaragua la 
Națiunile Unite, a arătat, intre al
tele, că țara sa dorește să poarte 
cu Statele Unite negocieri care să 
ducă la normalizarea relațiilor re
ciproce, transmite agenția Associa
ted Press. Totodată, ea a declarat 
că acțiunile Clementelor contrare
voluționare, care sînt sprijinite de 
S.U.A., nu pot în nici un caz. să 
ducă la înlăturarea actualului re
gim de la Managua, deoarece aces
te grupări sînt lipsite de orice bază 
politică și socială.

PREMIUL „LUMII A TREIA" a 
fost acordat, in acest an, cunoscu
tului lider al. Congresului Național 
African (A.N.C.) — organizația de 
luptă împotriva apartheidului — 
Nelson Mandela, aflat de peste 20 
de ani in închisoare în Republica 
Sud-Africană, si soției sale. Winnie 
Mandela. Această înaltă distincție 
se acordă acelor personalități care 
prin întreaga lor activitate contri

buie la cauza țărilor in curs de dez
voltare.

REEȘAI.ONARE, Guvernul Gua- 
temalei a anunțat crearea unei co
misii speciale pentru negocieri cu 
băncile și organizațiile financiare 
internaționale asupra reeșalonării 
datoriei externe a țării. în anul 
curent, Guatemala va. fi nevoită" 
să aloce peste 200 milioane dolari 
din încasările valutare numai pen
tru achitarea dobinzilor la împru
muturi.

LA HAGA, după două zile de 
dezbateri, au luat sfirșit lucrările 
reuniunii miniștrilor pentru pro
blemele sociale din țările membre 
ale Pieței comune, informează agen
ția Associated Press. Au fost exa
minate posibilitățile sporirii rolului 
femeii in revoluția tehnologică, 
fiind elaborat un plan în acest sens.

REZULTATE. La Bogota au fost 
date publicității rezultatele oficiale 
finale ale alegerilor legislative și 
municipale de duminică din țară. 
Partidul Liberal a obținut 50 la sută 
din sufragii. Partidul Conservator 
— 40 la sută, restul voturilor fiind 
acordate celorlalte formațiuni po
litice participante la scrutin. Aceste 
rezultate confirmă, de fapt, sonda
jele de opinie efectuate înainte de 
alegeri și .aprecierile observatorilor 
politici potrivit cărora Partidul Li
beral va devansa, in aceste alegeri. 
Partidul Conservator — de guver- 
nămînt.

DECLARAȚIE, Președintele Con
gresului Național African (A.N.C.), 
Olivei Tambo, aflat in capitala

Nigeriei, pentru convorbiri cu ofi
cialități ale acestei țări, a declarat 
că măsura privind ridicarea stării 
de urgență în Republica Sud-Afri- 
cană este lipsită de conținut atit 
timp cît nu se' schimbă nimic din 
mijloacele represive âle regimului 
rasist. Decizia de anulare a stării de 
urgență trebuie luată in'sensul do
rit de populația de culoare, impli- 
cind și eliberarea deținuților poli
tici arestați pentru așa-zisele încăl
cări ale legilor, care n-ar fi fost co
mise dacă nu ar fi existat starea de 
urgență — a argumentat liderul 
A.N.C.

PREȘEDINTELE AUSTRIEI. Ru
dolf Kirchschlaeger, s-a pronunțat 
pentru continuarea consecventă a 
politicii de neutralitate permanen
tă a țării. într-o alocuțiune rosti
tă la Viena, vorbitorul a mențio
nat că politica externă austriacă 
va fi caracterizată de acțiuni con
crete in favoarea păcii, destinde
rii internaționale, pentru măsuri 
reale în domeniul dezarmării.

REMANIERE. Primul ministru al 
Danemarcei, Poul Schlueter, a pro
cedat la o remaniere a guvernului 
său de coaliție. Șase miniștri au 
părăsit guvernul, iar trei au primit 
alte portofolii. Agențiile de presă 
apreciază că nu s-a produs nici o 
schimbare în ceea ce privește 
principalele portofolii. .Uffe Elle- 
mann-Jensen (liberal) deține în 
continuare portofoliul afacerilor 
externe. Palie Simonsen (conserva
tor) a rămas ministru al finanțe
lor, iar portofoliul afacerilor inter
ne revine lui Knud Enggaard.

„Declarației
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, un grup de 
senatori și congresmeni americani 
de frunte s-au pronunțat, in spri
jinul apelului conducătorilor celor 
șase state — Argentina, Grecia, 
India, Mexic, Suedia și Tanzania 
— de a se întreprinde măsuri con
crete pentru încetarea cursei înar
mărilor pe Pămînt și preîntîmpina- 
rea extinderii ei in spațiul cosmic, 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate Ia Washington, senato
rul Paul Simon și congresmenii 
Thomas Downey. Jim Leach și 
Berkley Bedell au difuzat textul 
scrisorii adresate conducătorilor

\
\
\ 
\
\

\
\
\
\
\
\

... .t drul unei conferințe de presă, care 
’ a avut loc la Tokio, s-a: anunțat că 
ț mai bine de jumătate din primarii 
i și alți membri ai organelor locale 
’ ale puterii de stat din Japonia au 
i semnat ..Apelul de la Hiroshima și 

Nagasaki" pentru interzicerea și

"U.R.S.S. și S.U.A. de liderii celor 
șase state semnatare a „Declara
ției de la Delhi".

„Trebuie să facețn tot ce stă în 
puterile noastre pentru a menține 
pacea" — a declarat senatorul 
Paul Simon, încetarea totală a ex
periențelor cu arma nucleară ar 
constitui un pas în această direc
ție, mai ales că problema contro
lului nu mai constituie un impe
diment pentru semnarea chiar și a 
unui acord provizoriu. Problema 
încetării experiențelor nucleare 
este o chestiune de supraviețuire a 
întregii umanități, a menționat Ia 
rindul său congresmanul B. Bedell.

Pentru crearea de zone denuclearizate în Europa
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Participanții la plenara conducerii 
Partidului Muncitoresc — Comuniș
tii din Suedia au adoptat o decla
rație in care lansează un apel la 
intensificarea eforturilor vizind pro-

Alegerea noului 
prim-ministru al Suediei

STOCKHOLM 12 (Agerpres). -r 
Riksdagul suedez, (parlamentul uni
cameral), întrunit la Stockholm in 
sesiune extraordinară, l-a ales 
miercuri oe Ingvar Carlsson. noul 
președinte al Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat (de guvernămint), 
în funcția de prim-ministru al tării, 
funcție rămasă vacantă dună asasi
narea lui Olof Palme, la 28 februa
rie. informează agențiile Reuter si 
France Presse.

în următoarele 48 de ore. potrivit 
Constituției suedeze, primul minis
tru va trebui să .anunțe componenta 
unui nou guvern.
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clamarea unei zone depuclearizate 
în nordul Europei și crearea în Eu
ropa centrală a unei regiuni libere 
de arme nucleare, s-a anunțat 
Stockholm.

la

împotriva amplasării armelor nucleare în Cosmos
BONN 12 (Agerpres). — Prezi

diul Partidului Social-Democrat 
din R.F.G. a cerut, într-o declara
ție, guvernului federal de la Bonn 
să renunțe ' Ia ideea participării 
vest-germane la programul ameri
can „Inițiativa de Apărare Strate
gică" (războiul stelelor), precum și 
la „Inițiativa de Apărare Europea- 
nă", transmite agenția D.P.A.

R.F.G. ar trebui să acționeze 
vederea opririi imediate a ampla- i 
sării rachetelor cu rază medie de * 
acțiune și a încetării experiențelor i 
nucleare a celor două mari puteri, . 
se arată în declarație. P.S.D. se ț 
pronunță, de asemenea, împotriva 1 
amplasării în Cosmos a armelor ' 
nucleare, dezvoltării și experimen- l 
tării armelor antisatelit și a altor ■’ 
arme spațiale.

Dialogul — calea spre 
o soluție durabilă 

in America Centrală
SAN JOSE 12 (Agerpres) — La 

San Jose în Costa Rica au început, 
miercuri, lucrările unei reuniuni a 
miniștrilor adjuncți de externe din 
Columbia, Costa Rica. Mexic, Nica
ragua. Panama si Venezuela con
sacrate continuării eforturilor de 
realizare a unui climat real de pace 
în America Centrală — transmite 
agenția Prensa Latina. Luînd cu- 
vintul in deschiderea lucrărilor, mi
nistrul adjunct de externe al țării- 
gazdă, Gerardo Trejos, a evidențiaț 
„pașii pozitivi și siguri" făcuți de 
„Grupul de la Contadora" în direc
ția soluționării stării confllctuale 
din America Centrală, subliniind 
rolul important pe care îl au in re
zolvarea diferendelor internaționale 
dialogul politic, negocierile.

Apelul de la Hiroshima și Nagasaki
TOKIO 12 (Agerpres). — In ca- lichidarea armelor , nucleare, rela

tează agenția T.A.S.S. Printre cei 
1 700 de semnatari ai apelului se 
numără 4 guvernatori de prefecturi.

In total, in Japonia apelul a fost 
semnat de peste 16 milioane de oa
meni.

*
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ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 12 (Agerpres). — O 

nouă rundă din cadrul negocierilor 
israeliano-egiptene în problema zo
nei Taba a început, miercuri, în 
localitatea israeliană Ilerzilia.

Dialogul, care se desfășoară la ni
vel de experți cu participarea 
O.N.U., informează agenția M.E.N., 
este consacrat, in continuare, exa
minării modalităților de supunere a 
problemei Taba unui arbitraj inter
național.

rea unei conferințe internaționale 
sub egida O.N.U. și cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei ca reprezentant legitim al 
poporului palestinian — se spune în 
comunicatul comun, dat publicității 
la Alger, la încheierea convorbirilor 
dintre președintele țării-gazdă, 
Chadli Bendjedid, și președintele 
Republicii Sierra Leone, Joseph 
Saidu Momoh.

OPINII IN FAVOAREA 
INTENSIFICĂRII COOPERĂRII 

ECONOMICE regionali;
MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 

La Montevideo s-au dat publicității 
rezoluțiile adoptate în cadrul Reu
niunii expertilor Asociației Latino- 
Americane de Integrare (ALADI), 
care si-a încheiat recent lucrările în 
capitala Uruguayului. Participanții 
— reprezentînd 11 state latino-ame- 
ricane — au hotărît. in esență, să 
pună bazele unei noi cooperări re
gionale. menită să ducă la extin
derea si diversificarea schimburilor 
comerciale si a cooperării latino- 
americane. în acest sens, au fost 
preconizate programe concrete de 
lansare a unor noi forme de coope
rare. mecanisme si modalități de 
stjmulare a comerțului interregional, 
instrumente de efectuare a plăților 
si de finanțare a schimburilor co
merciale, sisteme de ajutor pentru 
țările din regiune mai puțin dez
voltate.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — în
tr-o declarație citată de agenția 
A.P.. secretarul general adjunct al 
O.N.U.. Marrack Goulding. a apre
ciat că Israelul împiedică Forța In
terimară a O.N.U. din Liban 
(UNIFIL) să-și îndeplinească man
datul încredințat initial. El a cerut 
Israelului să permită trupelor 
UNIFIL să se amplaseze pină la 
frontiera israeliano-libangză. După 
cum se Știe. Pentru a-și menține 
ocupația asupra unor părți din teri
toriul Libanului. Israelul a creat în 
sudul țării, la nord de frontiera co
mună, o așa-numită zonă de secu
ritate.

ALGER 12 (Agerpres). — O pace 
durabilă în Orientul Mijlociu poate 
fi realizată numai în cadrul unei re
glementări generale, prin convocă-

Conflictul dintre Iran 
și Irak

TEHERAN 12 (Agerpres). — Pos
tul de radio Teheran, citat de agen
ția France Presse, a anunțat că, în 
ultimele 24 de ore, avioane de luptă 
iraniene au efectuat mai multe rai
duri împotriva concentrărilor de 
trupe irakiene de pe calea de acces 
Al-Bihar în zona axei Faw—Basra, 
distrugînd instalații și echipament 
militar irakian.

BAGDAD 12 (Agerpres). — După 
cum a declarat un purtător de cuvînt 
militar irakian, citat de agenția 
France Presse. avioane de luptă 
irakiene au întreprins, miercuri, 
două raiduri aeriene asupra instala
țiilor de pompare de la Ganavch. 
care alimentează terminalul petro
lier iranian din Insula Kharg. Purtă
torul de cuvînt a adăugat că avia
ția irakiană a bombardat, în aceeași 
zi, o tabără militară iraniană.

Programul spațial 
american după explozia 

navetei „Challenger"
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Administratorul în exercițiu al 
N.A.S.A., William Graham, a decla
rat. în cadrul audierilor Comisiei 
pentru știință și tehnologie a Came
rei Reprezentanților, că realizarea 
unei noi navete spațiale, care să în
locuiască „Challenger", ar însemna 
cheltuieli de peste 3 miliarde dolari, 
relatează agențiile Associated Press 
și France Presse. El a arătat, de ase
menea. că este necesară o reproiec- 
tarc a rachetelor auxiliare, ale căror 
defecțiuni se află, probabil, la origi
nea tragicului accident al navetei 
„Challenger", ceea ce înseamnă 200 
milioane dolari, la care se vor adăuga 
și alte fonduri pentru modificări ale 
vehiculului spațial față de modelul 
inițial.

Referendumul
MADRID 12 (Agerpres), — în 

Spania, a fost organizat miercuri un 
referendum cu privire la menține
rea sau ieșirea țârii din N.A.T.O. 
Celor 29 de milioane de cetățeni cu 
drept de vot li s-a cerut in mod 
concret să spună dacă sint de acord 
cu decizia guvernului ca țara să ră- 
mină in N.A.T.O. in condițiile in 
care forțele armate spaniole nu vor 
fi integrate in structurile militare

din Spania
ale organizației, Spania va rămine 
o țară fără arme nucleare, iar tru
pele americane staționate pe terito
riul național vor fi retrase în mod 
progresiv.

Cele 42 000 centre de vot au fost 
deschise între orele 8 și 19 G.M.T., 
urmînd ca primele rezultate ale 
acestei consultări să fie cunoscute 
.în cursul nopții de miercuri spre 
joi.

poate uitaOmenirea nu
...Februarie 1983 : 

Klaus Barbie, fost șef 
al Gestapoului din 
Lyon, este expulzat 
din Bolivia, unde se 
bciuisc sub o falsă 
identitate, și ajunge în 
detenția autorităților 
franceze, spre a fi iu- 
decat. Este încarcerat 
în orașul unde ișl do
bândise odiosul renu
me de „călăul din 
Lyon": — in urma a 
4 000 de execuții, de
portării a peste 7 000 
de evrei șl arestării a 
14 000 persoane. Pro
cesul urma să înceapă 
la finele anului 1984 ; 
pregătirile „tehnice" 
au fost de mult înche
iate. Cinci dosare în
sumează probe furnt- 
zate de asociații ale 
foștilor deportați și 
luptători din rezisten
ță pentru a fundamen
ta acuzarea călăului 
nazist de „crime îm
potriva umanității", 
Dar la Lyon, magis
trata desemnați să ju
dece cazul n-au depă
șit. se pate, unele di
leme pentru a încadra 
în textele de lege fap
tele cuprinse in cele 
cinci dosare si incluse 
de cei ce le-au înr 
tocmit in categoria 
crimelor împotriva 
umanității. Astfel că. 
pentru edificarea ju
decătorilor. va tre
bui să intervină. în 
zilele următoare. Ca
mera de acuzare a 
Curții de apel din Pa
ris. solicitată să furni
zeze informații supli
mentare pentru „dosa
rul Barbie". După cum

se vede, pe cît de su- • 
mar si operativ iși ju
deca și executa victi
mele călăul din Lyon, 
pe atit de complicată 
și îndelungată, super- 
minuțioasă, se arată 
instruirea procesului 
acestui călău nazist, 
condamnat, de altfel, 
la moarte de justiția 
franceză,. în contuma
cie. in 1952 și 195Ț, 
pentru crime de 
război. Dar pină lă i 
urmă fostul gestapo- 
vist nu va reuși să 
scape de pedeapsa 
binemeritată.

Similar în multe pri
vințe este si cazul lui 
John (Ivan) Demjan
juk, ajuns, sub o falsă 
identitate, în 1952, in 
S.V.A., de unde a fost 
extrădat și transferat 
la 27 februarie a.c. în 
Israel. După judecarea 
și executarea sentin
ței de condamnare la 
moarte a călăului na
zist Adolf Eichmann 
la 31 mai 1962, auto
ritățile israeliene pre
gătesc acum un nou 
proces. Demjanjuk, 
fost gardian al lagăru
lui de exterminare de 
la Treblinka, acuzat de 
atrocități inimagina
bile comise in acest 
lagăr, unde și-au pier
dut viața zeci și zeci 
de mii de ființe nevi
novate. „Actele de 
ferocitate și sadism 
pe care le-a co
mis în această anti
cameră a infernului 
nu pot fi descrise în 
cuvinte", a declarat 
Guideon Hausner. fos

tul procuror în proce
sul lui Eichmann.

Se află in pregătire, 
in Iugoslavia, șt jude
carea procesului cri
minalului de război 
Andrija Artukovici, 
extrădat acum o lună 
din S.U.A., după ce, 
timp de peste patru 
decenii, reușise să se 
sustragă pedepsei ce i 
se cuvenea. Ministru 
de război in „guver
nul croat", condus de 
fascistul Ante Pa- 
velîci, după invazia 
nazistă a Iugoslaviei, 
in 1941, el este în
vinuit de masacrarea a 
peste 700 000 de oa
meni in lagărele de 
exterminare pe care 
le-a organizai.

Aducerea in fața 
justiției a lui Barbie, 
Demjanjuk și Artu
kovici va proiecta 
din nou in atenția 
opiniei publice cri
mele săvirșite de na
ziști. intr-un moment 
cind nu lipsesc incer- 
cările de a conferi o 
firmă „onorabilă" gru
părilor neofasciste a- 
părute în unele țări 
occidentale șt de a da 
uitării imensele sufe
rințe provocate po
poarelor europene de 
către „ciuma brună". 
Omenirea nu poate 
uita asemenea crime. 
Pentru ca ele să nu s» 
mal repete, toți cei 
vinovați trebuie exem
plar pedepsiți, oriunde 
s-ar afla și indiferent 
cită vreme s-a scurs 
pină au fost prinși.

Petre STANCESCU
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