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DUBLAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
cu doi ani mai devreme față de program
0 INIȚIATIVĂ-ANGAJAMENT A COLECTIVULUI DE OAMENI Al MUNCII
DIN CENTRALA DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BUCUREȘTI
A devenit un fapt unanim recunoscut de specialiști
că pe șantiere se poate lucra mai repede, cu pro
ductivitate sporită. Puternica zestre tehnică creată
de-a lungul anilor, tehnologiile moderne de lucru puse
la punct, materialele noi cu caracteristici superioare
și, nu în ultimul rînd, larga experiență dobindită de
constructori sînt tot atîtea acumulări cantitative ce
fac posibil și necesar saltul calitativ spre un nivel
superior de productivitate în muncă.
în mod evident, îmbunătățirea activității constructo
rilor sub acest aspect constituie, în mare măsură, o
problemă de stil și metode de muncă, de stabilirea
unei concepții clare în abordarea sistematică, unitară
a tuturor problemelor de care depinde direct creș
terea accentuată a productivității muncii pe șantiere.

Argumentul concret ni-l oferă preocupările oamenilor
muncii din Centrala de construcții industriale Bucu
rești. Aceștia au luat hotărîrea SĂ DUBLEZE PRODUC
TIVITATEA MUNCII PÎNĂ IN ANUL 1988, deci cu doi
ani mai devreme decît prevăd Directivele Congresului
al Xlll-lea al partidului.
Suportul acestei hotărîri ? Desigur, rezultatele obți
nute în anul trecut și în primele două luni din acest
an, cînd productivitatea muncii înregistrată pe șantie
rele centralei a fost mai mare cu 11 și, respectiv,
6 la sută decît sarcinile planificate. Dar mai ales
preocuparea statornică pentru creșterea accelerată a
randamentului în munca întregului personal muncitor,
preocupare finalizata prin asumarea acestui mobi
lizator angajament.

Cîteva întrebări esențiale
cum, prin ce mijloace, cu ce forțe?
Primele informații asupra modului
în care a fost concepută și se des
fășoară această amplă acțiune le-am
solicitat
inginerului Radu Suman,
directorul centralei.
— Cum veți dubla productivitatea
muncii ?
— Aplicînd tn activitatea curentă
de pe șantierele noastre un pro
gram cuprinzînd 104 măsuri, struc
turat pe 12 mari categorii de pro
bleme : tehnologii noi ; îmbunătăți
rea metodelor de fundare : tipuri
noi de cofraje ; pardoseli, tencuieli
și finisaje noi ; metode noi de sunoi de instalațiidură, tehnologii
montaj și instalații electrice ; imbunătățirea calității lucrărilor ; creșAnul
Productivitate (in procente)
Economie relativă de personal

țerea mecanizării ; organizarea su
perioară a bazelor de producție ;
organizarea mai rațională a produc
ției și a muncii ; ridicarea calificării
și policalificarea personalului mun
citor. Este vorba, practic, de cele
mai importante aspecte din activi
tatea noastră. Aspecte de soluțio
narea cărora depinde TRANSFOR
MAREA ȘANTIERELOR IN PLAT
FORME DE MONTAJ,
apropierea
hotărită între condițiile de lucru de
pe șantiere și cele din orice între
prindere industrială.
Calculele
făcute
ne permit să
scontăm, pînă în anul 1988, pe ur
mătoarea evoluție a productivității
muncii si a economiei relative de
personal :

1980

1986

1987

1988

100
—

156,3
8123

174,3
10 338

200
13 035

— Cind ați enumerat capitolele
acestui program le-ați asociat frec
vent atributul de nou. Sint, in
tr-adevăr, noi ? Cum au fost selec
tate și fundamentate măsurile pri
vind dublarea productivității muncii?
— înainte de toate, am clarificat
cadrul și condițiile concrete în care*
vom munci pină în anul 1988. Ele au
impus măsurile alese. Pentru aceas
ta, am determinat structura lucră
rilor, le-am identificat pe cele cu
pondere mare, pe cele mari consu
matoare de timp și manoperă, am
examinat cu ochi
critic soluțiile
constructive, tehnologiile de lucru,
utilajele și materialele folosite pînă
acum.
A urmat etapa elaborării unor noi
soluții, in care s-a urmărit optimi
zarea lor multicriterială, în funcție
de costuri, grad de industrializare,
reducerea greutății proprii, folosirea
unor materiale locale sau puțin con

A fost străpuns primul
tunel Io noua cale ferata
Bâbeni — Berbești —
Alunu
Ieri, la amiază, pe viitoarea
magistrală feroviară Băbeni—
Berești—Alunu pe care urmează
să fie livrat spre termocentrale
le patriei lignitul extras din
tînărul bazin carbonifer al
Vîlcii a fost străpuns tunelul
Groși, primul din cele 4 tunele
cîte vor fi executate pentru tra
versarea dealurilor dintre cele
trei localități.
Acest eveniment încununează
eforturile minerilor din forma
țiile de lucru conduse de ingi
nerii Corneliji Hădăreanu, Ilie
Botez și maistrul Vaier Ciupe
care au învins multe greutăți
provocate de stratificatele acci
dentate ce au fost traversate.
Pînă la sfîrșitul acestui an, eșa
lonat, vor fi executate și cele
lalte 3 tunele, în așa fel ca încă
din trimestrul IV a.c. primele
garnituri de tren să poată pre
lua lignitul direct din depozi
tele bazinului carbonifer Ber
bești—Alunu, ellminîndu-se ast
fel transporturile auto costisi
toare și anevoioase. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii).
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sumatoare de energie etc. Dacă
aceste măsuri sînt noi ? Foarte multe, da. Altele însă reprezintă perfecționarea și generalizarea unor
metode aplicate anterior, confirmate
ca fiind valoroase.
— Ce anume considerați ca fiind
cel mai important pentru reușita
deplină a eforturilor privind dubla
rea productivității muncii ?
— Exigența permanentă și răs
punderea la toate nivelurile față

de aplicarea programului stabilit.
Fiecare măsură are nominalizate
răspunderi precise, termenele inter
mediare și finale de aplicare, con
dițiile care trebuie create. Sistema
tic analizăm, in consiliul oamenilor
pruncii, modul în care sint duse la
îndeplinire, aducînd corecțiile nece
sare. Iar
faptul că pe unele șan
tiere maî sînt ignorate măsuri de
largă aplicabilitate și certă eficientă
ne obligă să pnem permanent seama
că productivitatea muncii este ne
mijlocit legată de activitatea oame
nilor. Tocmai de aceea, ducem o
largă muncă de lămurire in rîndul
constructorilor. încercăm să-i sensi
bilizăm, să-i determinăm să-și însu
șească și să pună in practică fără
rezerve soluțiile
și
tehnologiile
adoptate. Că ne aflăm pe drumul
cel bun o arată faptul că, în cadrul
centralei, a fost luată Inițiativa con
stituirii „brigăzii celei mai Înalte
productivități", denumire care vor
bește de la sine. Și tot mai multe
sint brigăzile care au adoptat-o.
— O ultimă chestiune. In ce mod
pot lua cunoștință specialiștii și
muncitorii din alte unități similare
cu conținutul exact al acestor „104
măsuri" ?
— Simplu. Le-am reunit într-un
volum care a și fost editat. Pentru
fiecare măsură am întocmit o fisă
tipizată în care sînt descrise soluția
preconizată, posibilitățile de apli
care, mijloacele necesare, principa
lele etape ale tehnologiei de lucru,
modul de realizare, calculele de
eficiență.

Acționînd cu hotărîrea de a
obține încă din prima parte a
acestui an ritmuri superioare de
producție
pentru
realizarea
exemplară a planului la toți in
dicatorii
economici,
oamenii
muncii din industria, județului
Vaslui raportează noi și impor
tante succese in activitate. Ast
fel, producția-marfă industrială
obținută peste prevederile pla
nului la zi este cu 890 milioane
lei mai mare față de aceeași
perioadă a anului trecut și cu
aproape 100 milioane lei supe
rioară planului. Realizată în to
talitate pe seama creșterii pro
ductivității muncii, aceasta se
materializează
in
însemnate
cantități suplimentare de rul
menți, utilaje pentru metalurgie,
produse ale industriei electro
tehnice și electronice, de meca
nică fină. echipamente hidrauli
ce și pneumatice, corpuri abra
zive, materiale izolatoare, con
fecții, tricotaje și altele. Remar
cabile rezultate au obținut pînă
acum colectivele întreprinderi
lor de materiale izolatoare.
„Textila", „Mecanica" și Com
binatul de fire sintetice din
Vaslui, de rulmenți și de ele
mente pneumatice și aparate de
măsură Birlad, fabrica de utilaje
complexe Huși și altele. (Petru
Necula, corespondentul „Scînteii").

ALBA
Acțiunile și măsurile initiate
în întreprinderile economice ale
județului Alba in vederea creș
terii productivității muncii , s-au
soldat cu însemnate sporuri la
producția fizică, tn perioada
care a trecut din acest an, au
fost livrate suplimentar econo
miei naționale 324 tone otel, 300
tone utilaje tehnologice. 885 tone
piese turnate din fontă. 100
tone cupru de convertizor, 320
tone acid sulfuric. 16|4 tone
sodă calcinată, 280 tone sodă
caustică. 15 000 tone calcar pentru industria chimică. 35 mașini-unelte, 956 MWh energie
electrică, precum și importante
cantități de cherestea, placai,
confecții textile, porțelan și
altele. (Ștefan Dinică, corespon. dentul '„Scînteii").

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri,
delegația parlamentară din Republi
ca Zimbabwe, condusă de Nollan
Chino Makombe. președintele Sena
tului. care efectuează o vizită în
tara noastră.
Conducătorul delegației a arătat că
tovarășul Canaan Sodindo Banana,
președintele Republicii Zimbabwe,
și tovarășul Robert Mugabe, președințele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, prim-ministru, l-au încredințat plăcuta misiune de a transmite tovarășului
__
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. mesaje personale de calde salu
tări. împreună cu cele mai bune
urări de sănătate si fericire, iar po
norului român de nrogres. prospentate si noi succese în construcția
socialistă.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîn
dul său. tovarășilor Canaan Sodindo
Banana si Robert Mugabe un salut
călduros. însoțit de cele mai bune
urări de sănătate si fericire, de pace
si nrogres pentru ponorul Zimbab
wean nrieten.
în timpul întrevederii, desfășurată

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, la 14 martie, pe Ni-

(Continuare în pag. a IlI-a)

cu o dăruire necondiționată. Cu
prilejul vizitei de lucru dip sep
tembrie 1985 a tovarășului
Nicolae Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, realizările
tînărului colectiv s-au bucurat de
o deosebită atenție și apreciere, in-

Harnicii siderurgiști gălățeni acționează in aceste zile cu toate forțele pentru
a încheia primul trimestru al anului cu rezultate cit mai bune în producție
Foto : S. Cristian

Dar nu tehnologia face obiectul
acestor rînduri — celor interesați
le stă la dispoz'tie o ofertă deta
liată — ci Laboratorul de inventi
că, acest „copil teribil" al creativi
tății ieșene. De ce „teribil" ? Fiind
că și-a ales necunoscutul, incomo

„PERMIS DE INTRARE"
in laboratorul noului
dicîndu-se introducerea lor în pro
ducție, în cît mai scurt timp, la
scară industrială. Un alt foarte tinăr și puternic colectiv muncito
resc, Combinatul de utilaj greu din
Iași, receptiv la nou, a construit
utilajul necesar, presa de 20 000
tone-forță, prin intermediul căreia
ingenioasa tehnologie s-a materia
lizat (iar perspectivele de viitor,
prin lărgirea gamei de prese, sînt
dintre cele mai promițătoare) în
produse foarte solicitate la export.

nipotentiar al Spaniei in țara
noastră. (Continuare in pagina a
V-a).

deschis spre universul
muncii

ORIZONTURI PROFESIONALE NOI
)
1N EPOCA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE J
INVENTICA — o lume a oame
nilor cu idei. O lume care atrage
și pasionează, cu oameni care scru
tează cutezător noul, orizontul tehnico-științific de miine. Continuăm
astăzi investigația în spațiul crea
tivității ieșene, începută în ziarul
nostru de duminică 9 martie.
La expoziția națională de in
venții din 1984, premiul spe
cial
al
juriului
consacra
o
nouă tehnologie de deformare
plastică, cu largi aplicații in
toate ramurile industriale — ambutisarea hidrodinamică. O realizare
românească de virf, peste nivelul
mondial în materie, care a pro
pulsat in atenția specialiștilor nu
mele mai puțin obișnuit si pînă
atunci aproape necunoscut al auto
rului ei : Laboratorul de inventică
din Iași. Un laborator al noului,
creat în ultimii ani, a cărui acti
vitate, patronată cu încredere și
generozitate de Consiliul popular
județean și Institutul
politehnic,
este orientată spre elaborarea și
introducerea unor tehnologii necon
venționale, de mare productivitate
și eficiență. O lume a oamenilor cu
idei, majoritatea foarte tineri, în
care „permisul" de intrare și de
rezidență îl asigură numai nchitatea și prospețimea în gindire aliate

colas Revenga, care si-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate
de ambasador extraordinar și ple-

învățămint modern,

turală de optică, de mentalitate în
rîndul personalului de execuție, ne-a
pus în temă
ing. Toma Iliescu,
director tehnic al centralei. A lucra

Inq. Cristian ANTONESCU

rale, pentru reglementarea tuturor
stărilor conflictuale dintre state prin
miiloace pașnice, pentru lichidarea
subdezvoltării si solutionarea justă a
problemelor cu care sînt confruntate
țările în curs de dezvoltare, inclusiv
a datoriilor externe, pentru instau
rarea unei noi ordini economice
mondiale.
A fost reafirmată solidaritatea
celor două țări cu lupta poporului
namibian pentru obținerea independentei. cu lupta tuturor popoarelor
africane pentru lichidarea totală a
colonialismului, abolirea politicii ra
siste si de apartheid, pentru apă
rarea si consolidarea independentei
lor naționale, pentru înaintarea li
beră ne calea progresului economic
si social.
în cadrul convorbirii, s-a arătat că
parlamentele pot si trebuie să-si
aducă o contribuție mai activă la
rezolvarea acestor probleme, la im
primarea unui curs nou evenimen
telor internaționale.
La întrevedere au participat to
varășii Nicolae Giosan. președintele
Marii
Adunări
Naționale.
Ilie
Ceausescu., si Gheorghe Ion Dincă,
deputati.
A fost de fată Nicholas T. Goche,
ambasadorul Republicii Zimbabwe la
București.

Ambasadorul Spaniei,

Pe primul plan - promovarea
tehnologiilor moderne
Măsurile vizlnd promovarea ac
centuată a progresului tehnic — 87
în total — sînt cele mai nu
meroase în programul elaborat,
iar prin influența exercitată asupra
dublării productivității muncii —
cele mai
importante. „Fundamen
tarea lor reflectă o schimbare struc-

Intr-o atmosferă cordială, s-au rele
vat cu satisfacție relațiile de priete
nie si colaborare statornicite între
cele două partide, țări si popoare,
evidentiindu-se rolul determinant al
întîlnirilor si înțelegerilor convenite
lă nivel înalt în dezvoltarea rodnică
a acestor raporturi. A fost exprima
tă dorința comună de a imprima un
curs tot mai dinamic și de a da un
conținut tot mai bogat conlucrării
dintre România si Zimbabwe, printr-o largă si mâi activă colaborare
economică în domenii de interes re
ciproc. în acest cadru, s-a subliniat
necesitatea participării active a par
lamentelor din cele două țări la mat
buna cunoaștere si apropiere dintre
popoarele noastre, la întărirea co
laborării si prieteniei traditionale
româno-zi mbabweene.
Au fost abordate. de asemenea,
unele aspecte majore ale vieții po
litice mondiale.
Președintele Nicolae Ceausescu a
apreciat că. în actuala situație inter
națională. deosebit de gravă si com
plexă. este imperios necesar ca for
țele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, toate po
poarele să conlucreze strîns si să
acționeze cu deplină răspundere pen
tru realizarea dezarmării nucleare,
pentru înfăptuirea dezarmării gene-

dul, riscantul drum al experimen
tării metodologiei neconventionale.
Cu alte resurse, structuri interioa
re și mijloace creative decît ale
cercetării de tip clasic. Fără certi
tudinile, dar și fără inerentele limi
tări și poncife ale investigației
„cuminți". De aici și nota subîn
țeles polemică și tonul ușor apo
dictic cu care iși exprimă convin
gerile, ca fată de un oponent pre
zumtiv, conducătorul și animatorul
insolitului laborator. Ionel Dorofte

(35 de ani), șeful catedrei de psi
hologie și pedagogie a muncii in
dustriale din cadrul Politehnicii.
Mobil, efervescent, parcă
într-o
veșnică criză de timp.
— Ne-am propus să dezvoltăm
aici teoria și metodologia creativi
tății tehnice, a inventicii. Știți care
e principalul obstacol în calea
creativității ? Inhibiția psihologică
în fata noului, „tirania" asupra
gindirii exercitată de lucrurile va
lidate, omologate. De aceea, în or
ganizarea și in stilul de lucru al
laboratorului nostru de inventică
promovăm pe toate căile o atitudi
ne de dezinhibare în fata noului,
de susținere a acelui „altceva" și
„altfel" decît s-a gîndit și s-a făcut
pînă în acel moment. O metodă pe
care o utilizăm este aceea a trată
rii critice și detașate a lucrărilor
științifice sau a manualelor didac
tice în fața cărora, de multe ori,
tînărul specialist se înclină prea
ușor.
— Un exemplu.
— Chiar ambutisarea hidromeca
nică. al cărei principiu e cunoscut
în lume de o jumătate de secol.

Victor VANTU
(Continuare în pag. a V-a)

Deși pregătirea tineretului pentru
viată a constituit preocuparea socie
tății românești din cele mai vechi
timpuri, necesitatea asigurării unei
finalități sociale a scolii se impune
astăzi mai mult ca oricînd. datorită
accentuării si diversificării procesu
lui de diviziune a muncii, cerințelor
dezvoltării echilibrate a tuturor ra
murilor economiei nationale. ca si
schimbărilor rapide care se nroduc
în lumea profesiilor.
Școala românească are si in această privință vechi si lăudabile traditii. în rîndul cărora se înscriu la loc
de cinste școlile de arte si meserii
(mai tîrziu cele profesionale) și li
ceele industriale care — pe lingă o
pregătire generală — le asigură ti
nerilor o solidă pregătire în meserie,
deci posibilitatea de a se integra
ușor (si avantajos din punct de vedere material) în viata activă. în
anii care au trecut de la victoria
Revoluției de eliberare socială si
națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August 1944, dar
duoă
Congresul
al
mai
ales
IX-lea al P. C. R.. în „Epoca
Nicolae Ceausescu", școala românească — așezată pe baze noi. so
cialiste — a fost ancorată deplin in
realitățile vieții, ale practicii socialpolitice.
Caracterizat orintr-un dinamism
fără precedent, beneficiind de orien
tări clare, date permanent de se
cretarul general al partidului, de un
cadru material-organizatoric adecvat,
de îndrumarea nemijlocită a tovară
șei academician doctor inginer Elena
Ceausescu, președintele Consiliului
National al Științei si învătămîntului. învătămîntul românesc a cunos
cut o seamă de mutatii structurale
si calitative care-1 situează în rîn
dul sistemelor de învățămint celor
mai moderne din întreaga lume.
Superioritatea si modernitatea tnvățămintului românesc actual constau
tocmai in capacitatea lui de adapta
re continuă la schimbările care au
loc in industrie si agricultură, in
stiintă si tehnică, in lumea muncii
si a profesiilor, în cultură si in modul de viată al oamenilor.
Conceput ca un sistem unitar —
întemeiat pe principiul educației
permanente — în care sînt incluse
toate formele de învățămint. de la
cel preșcolar la cel destinat maselor
de adulti. învătămîntul românesc
asigură în fapt pregătirea multilaterală a tineretului pentru muncă si
viată, pentru participare la conducerea societătii. în prezent si în
viitor.
Dincolo de unele mentalități po
trivit cărora caracterul practic-aplicativ al învătămîntului ar ..prejudi
cia" pregătirea eeneral-culturală a
tinerilor, cei mai multi dintre edu
catori. părinți sf elevi înțeleg corect
sensul măsurilor adoptate în ultimii
zece ani de conducerea partidului si
statului ne linia integrării învătămintului cu producția si cercetarea
științifică si participă la perfectio
narea acestui proces. Desigur, exis
tă încă destui tineri si destule fa
milii care așteaptă de la scoală di

plome care să le confere dreptul de
a ocupa posturi ușoare si bine plă
tite si nu cunoștințe si deprinderi
care să le permită să se încadreze
cu bune rezultate în acele domenii
în care societatea are mai multă
nevoie de ei. Fată de asemenea con
cepții se cere adoptată o atitudine
combativă, dar e necesar să fie per
fecționată si activitatea de orientare
școlară si profesională. într-un du
blu sens.
Este vorba, in primul rînd. de
antrenarea în mai mare măsură a
tinerilor si a familiilor în această
activitate. Avem în vedere aici
___ o_
informare cit mai largă asupra pro
fesiilor si a perspectivelor de înca
drare în muncă în domeniile pentru
care se pregătesc. înarmarea tine
rilor cu criterii proprii de apreciere
si opțiune, punerea accentului pe
aptitudini si pe sansele de reușită
mai mult decît pe selecție Si pe
riscurile unui eșec. în al doilea rînd.
este vorba despre realizarea unei
deschideri mai largi a scolii spre lu
mea muncii si a profesiilor, printr-un contact mai sistematic al edu
catorilor (indiferent de specialitate)
cu sfera producției de bunuri ma
teriale. Am menționa. în această pri
vință.
experiența
Inspectoratului
școlar al municipiului București
care, cu sprijinul comitetelor de
partid ale sectoarelor, asigură vizi
tarea întreprinderilor de către toate
cadrele didactice, pe baza unor pro
grame lunare, precum și prezenta
lor in fabrici si uzine, pe șantiere
sl ogoare în perioadele de practică
productivă comasată a elevilor. Ma
rea majoritate a tineretului nostru
studios adoptă o atitudine construc
tivă fată de învățătură și muncă, se
integrează cu bune rezultate în pro
ducție și realizează. în scurt timp,
performante suoerioare. participă la
activitatea de invenții si inovații.
Pentru această categorie de tineri
școala se cuvine să facă mai mult,
aiutîndu-i să-și pună pe deplin în
valoare aptitudinile si talentele, ca
pacitățile creatoare.
Se știe că rezultatele obținute de
elevi sînt influențate de o seamă de
factori : școlari (calitatea pregătirii
profesorilor si aptitudinile pedago
gice ale acestora, baza didactico-materială si utilizarea ei în procesul de
predare-învătare. organizarea muncii
în scoală etc.) ; sociali (mediul fa
milial — îndeosebi climatul si posi
bilitățile de îndrumare — cercul de
prieteni, programele instituțiilor cul
turale frecventate de elevi etc.) ;
psihofizicf (inteligentă, aptitudini,
motivație, sănătate etc.), fiecare in
tervenind cu ponderi diferite asupra
succesului sau eșecului școlar.
Procesul de modernizare a învătă
mîntului nostru si-a pus amprenta

Conf. dr. Ioan JINGA
inspector școlar general
al Inspectoratului școlar
al municipiului București
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promotori ai spiritului revoluționar
— N-ati greșit niciodată?
— Ba bine că nu.
— V-ati supărat șefii ?
Dar colaboratorii ?
— Si pe unii si pe alții.
— Ați riscat vreodată ?
— Exclusiv în situațiile
care mă priveau personal.
— Sînteti intr-o muncă
de răspundere de vreo 32
de ani. Care-i secretul acestei... longevități ?
— Nu mi-a plăcut gustul
creionului ros între dinți...
la birou. Am preferat aerul
tare, același pe care-1 res
piră cei pe care-i conduc.
— Aveți umor.
— Recunosc. Si cred că
cine n-are e ori de ocolit,
ori de compătimit. Nu-i om
cel care nu știe să și rîdă.
Așa a început dialo
gul nostru cu DUMITRU
LUP$E, pe care vi-1 pre
zentăm mai întîi făcîndu-i o...

Schiță de portret : 55 de
ani, de loc din Firiza, Ma
ramureș. Acasă au fost
șapte copii. Tatăl, țapinar,
l-a luat ca să lucreze in
pădure la 12 ani, iar la 13
era pontat in brigada pen
tru care muncea ca „jumă
tate de om". (Așa se face
că vechimea atestată in
cartea de muncă este de 42
de ani). Este membru al
P.C.R. din 1953. In 1954
avea doar sase clase ele
mentare. A absolvit pe
rind. fără să-și părăsească
munca : școala medie teh
nică. liceul, apoi Facultatea
de științe economice din
Cluj-Napoca. Intre 1961 și
1969 a fost deputat de Vișeu in Marea Adunare Na
țională. Prima muncă de
conducere i s-a încredințat
la 23 de ani și jumătate. A
fost
distins cu Ordinul
Muncii (de două ori), cu
Steaua Republicii Socialis
te România și cu alte două
sprezece medalii. Din 1968
este șeful Inspectoratului
silvic județean Maramureș.
Am continuat :
— Afirmați că viata n-a
fost și nu-i ușoară... Nou
tatea e... veche. De ce să
repetăm un adevăr cunos
cut de toți ?
— Pentru ca să putem
măsura drumul străbătut.
Pentru ca să poată compa
ra si generațiile mai noi ce
a însemnat greul în viata
noastră. Nu sînt dintre cei
care spun „ah. tinerii de
azi", nici nu-mi place să
oftez nostalgic : „păi. pe
vremea mea...“, dar tre
buie precizate dimensiunile
greutăților, ponderea lor...
Una-i să lucrezi numai cu
securea și să trăiești în
bordei, cu totul altceva e
să manevrezi ferăstrăul
mecanic și să dormi la ca
bană. Greu a fost si cîndva.
greu e și azi. numai că no
țiunea are alt înțeles... De
curînd i-am auzit pe un

tînăr director de întreprin
dere că nu mai poate con
duce fără calculator elec
tronic...
— E firesc. Azi. a con
duce înseamnă mai mult ca
oricînd a face stilntă. ori
știință fără computer nu se
mai poate. E fapt răsdovedit.
— Sintem de acord, care
va să zică. Șl eu cred același
lucru. Sînt chiar convins
că-i asa. Dar tot o convin
gere de-a mea este că nu
calculatorul rezolvă totul.
Directorului de care amin
team i s-a repartizat unul,
se laudă că nimic nu se

am primit pe parcurs, pe
măsură ce anii au trecut
am învățat multe dintre
„tainele" conducerii.
— Sînt multe ? Care v-au
impresionat cel mai mult ?
— Destule. în primul rind
trebuie să te obișnuiești cu
ideea că un om cu o mun
că de conducere nu trăiește
numai printre binevoitori.
Am fost ajutat să înțeleg
că a conduce bine înseam
nă a rezolva situații com
plicate prin măsuri simple
si că este foarte important
ca toate eforturile să fie
orientate în același sens,
iar „șeful" să nu se piardă

des între oameni. Nu-i o
persoană care să semene cu
alta, dar știu cui să-i spun
„pînă la data de trebuie să
facem cutare lucru" și cui
„dacă pînă la data de n-ai
făcut ce ti-am spus te pun
în discuția colectivului".
Bun conducător este cel
care, cunoscîndu-si
cola
boratorii, știe să-i foloseas
că. cel care nu se simte
străin printre oameni și oe
care oamenii nu-1 simt
străin printre ei. Ca să poți
decide in cunoștință de
cauză ai nevoie de infor
mație primară
autentică,
„nefardată.
necoafată"..
Urăsc minciuna, dezinfor
marea. Cind sînt mînios nu
iau hotăriri. Aștept să mă
calmez, discut în C.O.M..
mai stăm o dată de vorbă
cu „împricinatul". Nu uit
nici o clipă că. uneori. în
virful peniței unui stilou
poate să stea soarta unui
om. Dar nici nu uit că am
fost numit in muncă
de

„înainte de a fi știință
și artă, conducerea este
o problemă de conștiință"
mai mișcă in „parohia" lui
fără s-o „știe" computerul,
dar lucrurile acolo nu s-au
schimbat prea mult, randa
mentul nu-i încă cel scon
tat. De ce ? Tocmai pentru
că respectivul a uitat sau
Ignoră esențialul : înainte
de a fi artă sau (și) știință,
conducerea este un act de
conștiință, care începe cu...
— Ce?
— Cu a da tu. primul,
„bună-dimineata" portaru
lui și femeii de serviciu :
cu autodisciplină de fier si
cu autocontrol, cu perseve
rentă și cu minte limpede ;
cu o cit mai largă consul
tare a oamenilor, cu luarea
deciziilor in mod colectiv,
dăr și cu răspundere per
sonală ; cu dezvoltarea la
tine și la toți a obișnuinței
de a putea face zilnic efort
maxim și cu multe altele
de acest fel, dar toate din
sfera conștiinței.
Trebuie
să știi să cultivi încrederea
oamenilor. „Vezi cum te
porti cu oamenii, arată-le
încredere" — a fost prima
recomandare care mi s-a
făcut. La 23 de ani m-au
chemat tovarășii la partid
și mi-au spus „Te numim
director". Vă imaginați,
abia fusesem scos din pă
dure... Am vrut să refuz
pe motiv că nu știu.......în
vață. pune-te pe carte, fii
cinstit, uită un timp ce-i
odihna, ai încredere in oa
meni si cind te-o durea ca
pul prea tare vii la noi si
ne spui de ce. Te vom
ajuta". Alte recomandări

în mărunțișuri, ci să gă
sească si să rezolve punc
tele... nevralgice ale între
prinderii. Am constatat
prin ani că cel mai mare
pericol pentru șef este ace
la de a confunda mijloa
cele cu scopurile...
— N-ati vrea să... tra
duceți ?
— Să luăm următorul
exemplu : Astăzi, dacă n-ai
carte multă nu poți să faci
organizare științifică. Car
tea este experiență concen
trată. Dar ea este doar mij
locul de a atinge un scop.
Cind partidul ne-a cerut
tuturor acest lucru — să
învățăm — n-a făcut-o
pentru că era important ca
fostul țapinar (sau strun
gar. sau mecanic, sau...) să
poată
să-și scrie
lingă
nume, pe cartea lui de vi
zită. „economist", sau „in
giner". sau „arhitect", ci
pentru ca să putem munci
mai bine. Deși nici munca
însăși nu este scop, ci doar
mijlocul de a ne atinge
scopul propus : construirea
socialismului si comunis
mului. adică atingerea unui
nivel superior de viată, de
civilizație. îl auzi uneori pe
cite unul că el a muncit
mult si bine, dar nu a rea
lizat ce și-a propus. în
seamnă că nu a muncit —
dacă a făcut-o ! — bine, că
nu știe! ce-i aia „bine" și că
nu-i cunoaște pe cei
cu
care lucrează, că nu si i-a
apropiat.
— Dv. îi cunoașteți ?
— încerc. De aceea merg

conducere pentru a traduce
în fapte politica partidului
al cărui soldat mă consider
și că trebuie să apăr cu
sfințenie respectarea legi
lor statului. Așa că să nu
vă mirați dacă veți auzi că
anual aplicăm în C.O.M.
30—10 de sancțiuni ; dintre
care 4—5 sînt chiar desfa
ceri ale unor contracte de
muncă. Știți, uneori, unii
au impresia că ceea ce fac
în pădure nu se prea vede...
(Nu ne-am mirat. Un ac
tivist de partid, vorbindu-ne
despre
Dumitru
Lupșe ne spusese : „Este
foarte exigent si-i normal
așa, are pe umeri o sar
cină uriașă — 42 la sută
din
suprafața județului
este acoperită cu păduri, el
răspunde de ele. Stilul lui
de conducere dă rezultate
bune. In cincinalul ’81—’85
programul de împăduriri
l-a îndeplinit cu o jumătate
de an mai devreme, iar in
unitățile silvice planul de
producție a fost depășit.
Anul trecut a reușit să ob
țină cea mai mare pro
ducție de masă verde la
hectar. Pentru 1986 deja a
pus in valoare masa lem
noasă necesară realizării
producției industriale si a
asigurat materialul săditor
necesar împăduririlor din
primăvara aceasta. Rezer
vațiile lui de arborele pen
tru semințe sint printre
cele mai bune din tară. De
loc intimplător. tocmai Du
mitru Lupșe a fost ales
ca să vorbească la Plenara

Locuințe moderne, confortabile la Cluj-Napoca

lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silvicul
turii si Gospodăririi Ape
lor. A avut ce spune pen
tru că muncește bine si
muncește bine pentru că-i
foarte exigent. Si stiti insă
că oamenii tin la el foarte
mult".).
Din nou l-am întrebat oe
Dumitru Lupșe :
— Am înțeles că acordați
' mare atenție autoexigenței
și exigentei.
Ceva
mai
înainte ne-ati spus că „pe
șeful bun il cunoști nu nu
mai după sarcinile pe care
le trasează, ci și după felul
cum le controlează". Sînt
însă si locuri prin care exigenții nu sînt agreați. Dv.
cum vă explicați faptul că
cei pe care-i conduceți.
deși nu le iertați nimic, vă
apreciază atît de mult si
chiar vă iubesc ?
— Oamenii, in general —
sînt, desigur! și excepții —
nu urăsc niciodată exigen
ta. ci doar egoismul, ne
dreptatea și neomenia.
Am oprit aici dialogul
nostru cu Dumitru Lupșe
pe tema stilului de muncă
și conducerii. Oricît ne-am
străduit, n-am reușit să-1
determinăm să ne vorbeas
că și despre opiniile a doi
oameni care-1 cunosc de pe
„vremea cînd își cîștiga
piinea din secure". Tran
scriem aici ceea ce știam
deja înainte de convorbire.
Prima opinie : „Ori de cite
ori au o problemă, oamenii
se duc la Lupșe cu cea mai
mare încredere, ti ascultă
si le spune in fată : -Asta
se poate, asta nu. asta nu
depinde de mine dar voi
încerca să te ajut». Dacă
ce-i ceri e legal și depinde
de el. problema o poți con
sidera rezolvată din clipa
in care a aflat-o". A doua
opinie e cuprinsă într-o
întîmplare :
„Intr-o
zi.
acum peste douăzeci de ani.
tocmai urca pe munte, spre
un grup de forestieri care
lucrau acolo, cind s-a por
nit o avalanșă. Era foarte
aproape, a văzut tot. Valul
acela uriaș de zăpadă a
spulberat viețile unor oa
meni. De pe urma lor. in
citeva comune au rămas
copii orfani. Stiti ce-a fă
cut Lupșe ? A cerut să i se
facă o listă cu toti coconii
rămași atunci fără părinte.
Din clipa aceea el s-a con
siderat tatăl la toti : i-a ajutat să intre pe la scoli si
internate, după ce au ter
minat a avut grijă să fie
repartizați să muncească,
i-a ajutat pînă s-au căsă
torit... Pe cei foarte buni
la carte i-a sfătuit să mear
gă la facultăți, a vorbit cu
profesorii lor, s-a îngrijit
de burse, de cum le cheltuie... Nu s-a lăsat pînă n-a
scos din fiecare un om în
treg. Așa-i Lupșe !“.
Ce ar_ fi de adăugat ?
Doar faptul că astfel de
comuniști a crescut parti
dul în rîndurile sale si că
pe astfel de Oameni i-a
promovat în posturi de con
ducere.

Mircea BUNEA
Gheorqhe SUSA

Foto : S. Cristian

Schimbul de experiență a reușit...
REVENIRE LA O ACȚIUNE ORGANIZATA
DE COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID TÎRGU JIU
„Activitatea politico-organizatorică
Ia examenul vieții" — și ca explicație:
„Un schimb de
experiență de Ia
care se pot învăța multe" — așa se
intitula una din anchetele pe teme
ale vieții de partid efectuate in mu
nicipiul Tîrgu Jiu și publicate de
ziarul nostru cu cîtva timp în urmă.
Ea avea o temă
deosebit de ac
tuală : necesitatea și eficiența schim
burilor de experiență initiate de or
ganele și organizațiile de partid in
domeniul gospodăririi și economisirii
energiei electrice.
După ce înfățișa preocupările exis
tente în această direcție în cadrul
organizațiilor de partid din unitățile
industriale ale municipiului — vizînd
atît rezultatele pozitive obținute la
acea dată, cit mai ales deficiențele
manifestate — ancheta se încheia cu
următoarea precizare a tovarășului
Gheorghe Curez, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tîrgu Jiu al
P.C.R. : „E posibil ca schimbul de
experiență la care vă referiți, cuprinzind întreaga tematică a economisirii
de materii prime și materiale, de
combustibil și energie, să nu fi adus
in prim plan, cu forța de înțelegere a
cerințelor actualei etape, problema
economisirii energiei electrice. De
aceea ne propunem ca in cel mai
scurt timp să reprogramăm un
asemenea schimb de experiență in
tre secretarii organizațiilor de partid
din unitățile municipiului Tîrgu Jiu,
cu o tematică privind exclusiv do
meniul energiei electrice".
Ne-am propus deci să revenim
pe urmele anchetei amintite, pentru
a vedea dacă noul schimb de expe
riență s-a ipscris — așa cum se an
ticipa — pe coordonatele unei ac
țiuni politico-organizatori.ce inge
nioase și eficiente, menite să confere
o calitate nouă activității In acest
domeniu. Și trebuie să spunem din
capul locului că n-am greșit.
O primă măsură care a conferit
acțiunii atributele amintite a constituit-o reunirea principalilor fac
tori implicați în activitatea desfă
șurată, în cadrul fiecărui colectiv,
pentru economisirea energiei. Aria
participanților n-a mai fost limi
tată, spre a genera apoi transmiteri
de sarcini din filieră în filieră, pînă
se pierde pe drum conținutul lor,
ci a cuprins pe secretarii comitete
lor de partid, inginerii-șefi din uni
tăți și responsabilii comisiilor ener
getice din întreprinderi — practic
atît factorii politici, cît și pe cei
decizionali angajați în soluționarea
acestei atît de importante probleme
pentru economia municipiului. Ceea
ce a asigurat, firește, o abordare
complexă a cerinței stringente de
economisire a energiei electrice. Pe
de o parte, au fost vizate toate re
sursele potențiale din fiecare unitate,
atît cele identificate, cît și cele care
se cer analizate și evaluate. Pe de
altă parte, în funcție de această cu
noaștere. munca politico-organizato
rică este chemată să acționeze, prin
forme active și eficiente, pentru a
conștientiza oamenii, pentru a deter
mina atitudini și acțiuni concrete din
partea lor în vederea valorificării
tuturor resurselor existente în acest
domeniu.
Constatările prezentate de comite
tul municipal de partid în legătură
cu încadrarea sau neîncadrarea uni
tăților industriale din municipiu în
normele de consum stabilite, în
cerințele formulate de conducerea
partidului privind organizarea acti
vității schimburilor în așa fel încît
să se asigure aplatizarea vîrfului de
consum au constituit, de aseme
nea, argumente dare pentru sarcinile
ce revin în acest sens organelor și
organizațiilor de partid. Ceea ce a
reținut în mod deosebit atenția a fost
faptul că, cu excepția unei singure
unități, combinatul pentru lianți și
azbociment, toate celelalte întreprin
deri realizează economii de energie,
dar — așa cum s-a subliniat dar în
cadrul schimbului de experiență —
„sub nivelul posibilităților reale".
Acestui „for al gospodarilor energiei"
nu i-a fost însă indiferentă situația
de la combinatul amintit, care con
stituie consumatorul nr, 1 al munidpiului. De aceea s-a stabilit ca bi
rourile organizațiilor de bază de aici
să analizeze in fiecare lună posibi-

Contractele — suplimentate, preluările — ritmice
Declanșată încă din anul trecut,
acțiunea de încheiere a contractelor
cu gospodăriile populației pentru li
vrările de produse agricole vegetale
și animale la fondul de stat atinsese
in bună parte, incă la sfirșitul lunii
decembrie, nivelul sarcinilor planifi
cate pe 1986. Consiliile populare, în
treprinderile contractante, ceilalți
factori cu atribuții in acest domeniu
au continuat acțiunea de contractare
și în perioada anului curent, pornind
de la faptul că disponibilitățile gos
podarilor vilceni oferă încă substan
țiale rezerve, dă posibilități de su
plimentare a contractelor. Iar rezul
tatele n-au întîrziat să apară, la ora
actuală fiind contractate, pe ansam
blul județului, cantități superioare
cifrelor de plan, la numeroase ca
tegorii de produse (între care, carne
și lapte de vacă și oaie, fructe,
cartofi, fasole etc.).
Ca să ne oprim la un singur
exemplu, în comuna Lungești nu
mărul bovinelor contractate cu gos
podăriile populației este cu 22,4 la
sută mai mare față de prevederi,
cantitatea de lapte de vacă ce ur
mează a fi predată la fondul de stat
este și ea superioară, cu 26,8 la sută,
In vreme ce la laptele de oaie creș
terea este de peste două ori.
— Sînt cifre care reflectă înțele
gerea de către cetățeni a înaltelor
lor îndatoriri patriotice, a obligați
ilor lor sciale, ca și a avantajelor
de care se bucură — ne spunea Ion
Barbu, primarul comunei. Ei țin la
prestigiul de buni crescători de ani
male și se străduiesc să demonstre
ze aceasta nu numai prin ceea ce
cresc în ogradă, ci și prin ceea ce
predau la fondul centralizat al sta
tului.
Exemplul menționat nu reprezintă
un caz de excepție — așa cum de
monstrează situațiile similare, depă
șirile și suplimentările înregistrate
și in
localitățile Băbeni, Budești,
Vaideeni, Pietrari, Slătioara, Mălaia.
Voineasa, Olănești și in multe altele.
CENTRE ZONALE ȘI BAZE DE
PREDARE. Desigur, ca și contracta
rea — o acțiune la fel de importan
tă. ce necesită o temeinică pregătire,
organizare si desfășurare ritmică —
este preluarea produselor agricole la

fondul de stat. Din multitudinea
formelor și mijloacelor de muncă
folosite in-acest sens, ne-am oprit
cu precădere asupra sistemului or
ganizatoric utilizat de către între
prinderile de industrializare a cărnii
și, respectiv, a laptelui, pentru ca
produsele animaliere contractate să
intre ritmic, și in condițiile stabilite,
la fondul centralizat al statului.
Pentru preluarea bovinelor și por
cinelor. întreprinderea de industria
lizare a cărnii Rm. Vilcea a organi
zat in localitățile județului 51 baze

de înfăptuirea planului economic în
profil teritorial, consiliile populare
iuseși urmăresc programele de pre
luări, ținind o permanentă legătură
cu cetățenii care în săptămîna ce
urmează se vor prezenta cu animale
le la bazele volante.
EXEMPLUL BUNILOR GOSPO
DARI. Printre crescătorii de animale,
întilniti într-una din zilele trecute la
baza din satul Cheia-Olănești, s-a
numărat și Victoria Ionescu. Suit
pe cintarul zootehnic, tăurașul pe

contractat și predat 12 560 lei, pre-'
cum și 295 kg porumb boabe.
— Sînt și unele situații — ne
spunea tehnicianul principal Gheorghe Urea, însoțitorul nostru — cînd,
dintr-un motiv sau altul, contractanții predau animalele sub greuta
tea de sacrificare. în aceste cazuri,
noi le preluăm și le introducem pen
tru finisare în cele două ingrășătorii
proprii de la Băbeni și Mihăești. La
fel procedăm, de altfel, șl cu berbecuții pe care îi strîngem de la
gospodăriile populației — nu prin

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, indatorirea patriotică a oricărui cetățean
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui,
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!
de predare, fiecare fiind dotată cu
cîntare zootehnice și alte accesorii,
respectivele baze acționînd în jurul
a 5 centre zonale de contractări,
achiziții și preluări.
— în general — ne spune ingine
rul principal Nicolae Marcu — pre
luările se realizează zilnic, bazele
fiind programate,
prin rotație în
cite o zi din săptămînă, sau o dată
la două săptămîni, după numărul
contractelor și graficul eșalonat de
preluări.
— Nu există și situații cînd mij
loacele de transport se întorc de la
baze neincărcate la capacitatea cu
venită ?
— Așa ceva nu se intîmplă. Din
două motive : în primul rînd, achi
zitorii și recepționerii, împreună cu
împuterniciți ai consiliilor populare,
organizează periodic vizite la cetă
țenii care au încheiat contracte cu
statul ; ei constată la fața locului
greutatea animalelor și, în funcție
de aceasta, definitivează graficele do
preluare Ia date ferm stabilite și
acceptate de către contractanți. în
al doilea rind, fiind direct interesate

însemnări

din județul Vilcea
care l-a contractat cu statul avea o
greutate de 445 kg.
— Mie îmi place să cresc animale
frumoase, indiferent că sînt bovine,
porci sau mioare. Iar tăurași ca aces
ta am contractat aproape în fiecare
an. Nu-i vorbă că și munca îmi este
bine răsplătită. Pe juncanul pe care
tocmai l-am predat urmează să pri
mesc, după cum rezultă și din do
vada ce mi-a fost înmînată, 8 855 lei
plus 197 kg porumb boabe.
Un alt crescător de animale din
comuna învecinată, Păușești Măglaș,
Constantin Stanca, s-a prezentat Ia
aceeași bază tot cu un tăuraș.
— Asta-i zimbru, nu taur ! — a
exclamat
cu admirație cineva de
lingă noi.
Cintarul și-a coborî t pendula,
echilibrînd-o apoi la 640 kg. Aveam
să aflăm după aceea că harnicul
gospodar a primit pentru animalul

intermediul bazelor volante, ci prin
deplasarea acasă la crescători, orga
nized rute speciale anunțate din
timp.
Raidul întreprins în mai multe lo
calități din județ ne-a oferit posi
bilitatea de a sesiza încă un fapt, nu
lipsit de importanță. Unele baze de
predare incă nu corespund intru
totul scopului propus, in sensul că
nu au fost dotate cu țarcuri pentru
închiderea animalelor pînă la sosirea
și încărcarea lor în mijloacele de
transport. Or, amenajarea unor ast
fel de padocuri închise nu este deloc
o treabă grea pentru consiliile popu
lare (de pildă ca acelea din comu
nele Frîncești, Muereasca, Perișani
sau Boișoara care nu duc în nici un
caz lipsă de material lemnos).
Ne-am interesat și cum se desfă
șoară acțiunea de preluare a laptelui
contractat pentru fondul de stat. în
cazul localităților așezate de-a lun
gul arterelor județene de circulație,
(mai ales acolo unde există și coope
rative agricole de producție), proble
ma preluării este rezolvată lesne,
aceasta realizîndu-se zilnic Ia cen-

trele speciale, o dată cu ridicarea
laptelui de la fermele de vaci.
— In privința satelor îndepărtate
—
ne face cunoscut ing. Gheorghe
Popa,
directorul întreprinderii de
industrializare a laptelui — folosi
rea zilnică
a unor
mijloace de
transport ar
fi nerentabilă.
Ca
atare, noi am luat măsura de a orga
niza în aceste localități centre spe
cializate de prelucrare (în brinzeturi)
a laptelui livrat de gospodăriile
populației. Aceste operații sint efec
tuate de oameni instruiți la între
prinderea noastră, sub supraveghe
rea medicilor veterinari de circum
scripții, cărora le asigurăm periodic
întregul necesar de material coagu
lant. La fel procedăm și pe timpul
verii, cînd turmele de oi sînt de
plasate pe pășunile montane, pre
luarea brinzeturilor
făcindu-se in
anumite zile și in funcție de canti
tățile înregistrate.

LUNA de luna, conform
GRAFICELOR. Se poate ridica în
trebarea — care este eficienta me
todelor si formelor organizato
rice aplicate în localitățile ju
dețului Vilcea pentru preluarea
ritmică și în bune condiții a ani
malelor și produselor animaliere
contractate ? Un prim răspuns l-ar
constitui faptul că, în primele două
luni ale anului, nivelul de preluare
corespunde graficelor eșalonate și,
implicit, sarcinilor de plan, iar. în
cazul bovinelor, indicatorul planifi
cat pentru perioada respectivă a fost
depășit cu 23 la sută.
In același timp se mai impune și
o altă constatare : strînsa conlucrare
intre cei trei factori implicați direct
— crescător de animale,
consiliu
popular și întreprinderea cu atribu
ții de preluare — asigură înlătura
rea unor deficiențe sau neajunsuri
— căci, trebuie spus, mai există și
asemenea aspecte — determinînd
funcționarea cu bune rezultate a în
tregului „mecanism", contribuind la
stimularea gospodăriilor populației
de a preda Ia fondul de stat, în con
diții avantajoase,
întregul surplus
de produse agricole.

Gheorqhe MITROI
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

litățile de economisire, să generali
zeze operativ toate acțiunile politice
reușite in acest domeniu, iar comite
tului de partid și consiliului oameni
lor muncii să-și concentreze perma
nent eforturile pentru economisirea
energiei, în așa fel încît gîndirea
tehnică și activitatea politico-educativă să se constituie intr-un front
comun, avînd ca obiectiv fundamen
tal reducerea caracterului „energointensiv" al consumului combina
tului.
Nu vom insista în continuare asu
pra altor măsuri de ordin organi
zatoric — cum ar fi constituirea la
nivelul municipiului a unui colectiv
care analizează lunar situația con
sumului de energie din fiecare uni
tate, in prezenta factorilor cu răs
punderi în acest domeniu din între
prinderi și a secretarilor adjuncți cu
probleme economice ai comitetelor

VIAȚA DE PARTID
de partid — ci vom reproduce, pe
scurt, opiniile cîtorva dintre parti
cipanta la acest schimb de expe
riență.
Nicolae Munteanu, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de
mașini-unelte
pentru
presare-forjare : „Am fost vizați
direct in articolul publicat in «Scinteia»“. Pe moment ne-am supărat.
Pentru că anul trecut ne-am înscris
printre unitățile care au realizat
economii de energie, față de norme
le de consum. Dar reflectind serios
și văzind «pe viu», la Rovinari, ce
eforturi se depun și trebuie de
puse in continuare pentru obținerea
energiei electrice, ne-am dat seama
că starea de automulțumire este de
natură să nu ne mobilizeze pe mă
sura posibilităților și necesităților.
De aceea ne-am propus ca in acest
an să nu ne rezumăm doar la apli
carea unor măsuri tehnice sau la a
explica oamenilor însemnătatea pro
blemei economisirii resurselor ener
getice, ci de a acționa concret, prin
analize săptăminale și lunare, pen
tru reducerea consumului la fiecare
loc de muncă. Ne-am convins cit de
important este ca economisirea ener
giei să devină o problemă de con
știință — prin înțelegerea de către
fiecare a rațiunilor ei — și să nu
mai fie privită ca o «campanie de
moment». Vom iniția chiar un studiu-sondaj, pe bază de chestionar,
care se va adresa fiecărui om al
muncii. Răspunsurile și concluziile
ce vor decurge din ele ne vot ajuta
să imprimăm, in mod diferențiat, un
conținut mai concret și muncii politico-organizatorice desfășurate
de

organizațiile de partid, U.T.C. și
sindicat".
Alexandru Volvovicz, inginer-șef
al intreprinderii de articole tehnice
din cauciuc și cauciuc regenerat :
„Ne-am convins incă o dată, și cu
ocazia acestui schimb de experien
ță, că reducerea consumului de ener
gie electrică solicită măsuri deose
bite, atit din punct de vedere teh
nic, cit și politico-educativ. Vom
porni de la consumul real pe uni
tate de produs fizic, comparat cu
cel mai redus consum pe plan mon
dial. Am făcut unele progrese in
acest sens. De pildă, pentru aceeași
structură de bandă, am realizat un
consum cu 3 la sută mai mic. Cred
insă că aceste calcule, aceste rezul
tate trebuie reflectate in mod mai
activ, mai ingenios și de propagan
da vizuală, de întreaga muncă politico-educativă, ca toți comuniștii, toți
oamenii muncii să știe unde se si
tuează in' prezent eforturile lor in
acest domeniu și unde trebuie să
ajungă”.
Valeriu Andrei, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinde
rea de utilaj minier: „Intre alte mă
suri, am organizat colective pe fie
care secție, conduse de un membru
al comitetului de partid, care con
trolează efectiv modul in care se
acționează pentru gospodărirea ener
giei și care raportează decadal in
comitetul de partid despre activita
tea desfășurată".
Aurică Olaru, secretarul comite
tului de partid de la combinatul de
prelucrare a lemnului : „Afișăm
săptăminal in fiecare secție bilanțul
energetic, iar prin stația de radio
amplificare popularizăm zilnic pe
cei ce se evidențiază in această
activitate și, firește, pe risipitori.
Celor din urmă le cerem, in plus,
să dea răspuns public in următoa
rea emisiune. Iar viața arată că
aceste forme sint deosebit de efi
ciente. Un comunist, altfel muncitor
bun, m-a rugat citeva zile să nu-l
pun in situația să vorbească la sta
ție despre greșeala pe care a făcut-o
de a lăsa utilajul să meargă citeva
ore in gol. Nu puteam, dar trebuie
să spun că tovarășul este acum un
model in ce privește grija față de
energia electrică. Ne-am convins ast
fel că formele simple de muncă po
litică, de propagandă, au eficiență
mai mare decit obișnuitele prelu
crări și dezbateri".
Mai e oare nevoie să demonstrăm
cit de eficiente sînt schimburile de
experiență în domeniul muncii de
partid, cind în organizarea lor se
învestește din start gîndire efi
cientă ?
Răspunsul II dă cel mai bine re
latarea de față.

Constantin PRIESCU
Dumitru PRUNA

VĂ INFORMĂM DESPRE:
CENTRELE COMERCIALE - CONSTRUCȚII

MODERNE ALE ORAȘELOR NOASTRE
De fiecare dată cind poposim
într-un oraș mergem neapărat in
„centru", căutăm ansamblul arhi
tectonic în care se integrează prin
cipalele instituții și funcțiuni : po
litico-administrative, culturale, ho
teliere și, bineînțeles, comerciale.
Deși noua configurație a orașelor
noastre socialiste creează, între ho
tarele aceleiași așezări, in noile
cartiere de locuințe și noi „centre"
comerciale, acestea nu se confundă
cu nucleul comercial principal, că
tre care converg marile artere și
care concentrează ceea ce are mai
reprezentativ comerțul local. în
Ploiești, de exemplu, în preajma
instituțiilor
politico-administrati
ve, de cultură și a unei zone de
parc, se află centrul comercial
principal. Citeva obiective de ți
nută — magazinul universal „Omnia", complexul comercial „Plo
iești", cele două magazine cu ar
ticole de lux, „Mercur" și „Uni
rea". unitatea de tip „Materna",
cea de auto-moto-velo-sport, maga
zinul pentru tineret, cele de ali
mentație publică — lacto-vegetarian, berăria, celebra hală complet
renovată și multe altele conturea
ză principalul vad comercial plo
ieștean. Pe lingă marea sa utilita
te, el conferă specificitate arhitectural-urbanistică, înfrumusețînd orașul prin ambianța atît exterioa
ră, cît și interioară a unităților
șale, prin aranjamentul mereu re
înnoit și cromatica vitrinelor. La
Satu Mare, edilii au optat pentru
o altă soluție. în preajma vechiu
lui centru orășenesc, care și-a redobîndit culorile și prospețimea,
pe malul drept al Someșului a fost
construit un nou centru politicoadministrativ și comercial, impre
sionant prin viziunea arhitecturală
și diversitatea rețelei comerciale,
de alimentație publică și servicii.
Sînt reunite aici o casă de cultură,
o galerie a Uniunii artiștilor plas
tici, unități prestatoare de servicii,
agenția TAROM. magazinul uni
versal „Someșul", magazine cu
articole de lux, „Filatelia", „Pla
far". „Muzica", librăria, farmacia,
magazine alimentare, de legume
și fructe, unități de alimentație
publică.
La Suceava și Constanța, Tîrgu
Mureș, Oradea și Craiova, Bacău,
Miercurea-Ciuc, Tulcea, Pașcani,
Deva, Sfîntu Gheorghe, pretutin
deni în țară, acțiunea de dezvolta
re și sistematizare a localităților
se împletește cu cea de realizare a
unor
centre
comerciale
dună
cele
mai
moderne
concepții.
„De regulă, aceste centre — ne
spunea tovarășa Tofili Ecaterina,
director adjunct in Ministerul Co
merțului Interior — încorporează
un magazin universal și un com
plex alimentar general, care ofe
ră, sub același acoperiș, o bogată
și variată gamă de produse pentru
toate trebuințele, dispun de orga
nizare modernă, asigură o desfa
cere rapidă și eficientă economică
maximă. în jurul acestora se gru
pează alte tipuri de unități : ali
mentare și nealimentare, de ali
mentație publică și de servicii, care
se înscriu în exigențele zonei cen
trale orășenești. Se intilnesc ast
fel magazine pentru desfacerea
articolelor din categoria lux și ex
tra, precum și altele organizate nu
pe grupe de mărfuri, ci pe com
plexe de cerințe — „Casa cărții".
„Apartamentul", „Materna", „Casa
vacanței" — ori care se adresează
anumitor categorii de cumpărători
— automobiliști, tineret, sportivi,
femei și altele. Aceste magazine

reprezintă unități comerciale etalon
sub raportul suprafețelor de ex
punere și vinzare, al calității bu
nurilor puse in circulație, ambian
ței comerciale. Ele practică teh
nologii perfecționate de desfacere :
expunere liberă la raft, autoservi
re. într-un cuvint, un comerț civi
lizat".
înfăptuită de către Ministerul
Comerțului Interior, cu aportul
institutelor de proiectare județene,
în colaborare cu Institutul de
proiectare specializat pentru co
merț IPROCOM — București, con
strucția sau remodelarea centrelor
comerciale principale din orașele
noastre a schimbat complet vechea
înfățișare. Sint de nerecunoscut și,
în același timp, inconfundabile cen
trele localităților noastre urbane
din oricare parte a țării — Iași,
Zimnicea, Vaslui, Oradea. ClujNapoca, Pitești, Galați. Alexandria,
Focșani, Slobozia, Zalău — fiecare
din aceste orașe purtînd amprenta
unei ctitorii moderne în care cen
trul comercial, susținut și de alte
zone de interes comercial, polari
zează ceea ce are mai reprezentativ
rețeaua locală de desfacere a măr
furilor.
Acțiunea de realizare a centre
lor comerciale se află în curs
de desfășurare atît in Capitală,
cit și în diferite localități din țară,
pretutindeni unde există șantiere
pentru construcții de locuințe, de
obiective sociale, culturale, comer
ciale, „Titanul" bucureștean. al doi
lea „oraș" al' țării în privința nu
mărului de apartamente construite
în anii socialismului, va avea pro
priul său centru comercial. La Că
lărași, în zona centrală se reali
zează un centru comercial com
plet nou. Pe o suprafață de aproa
pe 18 000 mp, la parterele blocu
rilor de locuințe de pe Calea Bucu
rești, sint în curs de execuție uni
tăți specializate cuprinzind toate
grupele de mărfuri — de la cos
metică pînă la mobilă. Un nou
centru comercial se află în stadiu
de definitivare la Baia Mare. Pe
lingă magazinul universal și ma
gazinul general cu articole pentru
copii, el va cuprinde unități cum
ar fi : magazine specifice zonei
centrale, magazine de mobilă, o
hală agroalimentară, unități de
alimentație publică, toate realizate
într-o formulă modernă, funcțio
nală. Departe de a epuiza lista,
putem cita situații asemănătoare la
Giurgiu. Oltenița, Lupeni, Uricani,
Aninoasa, Șimleu Silvaniei.
în cincinalul 1986—1990, în loca
litățile mici se va acorda o aten
ție deosebită rețelei comerciale,
concomitent cu realizarea fondului
locativ, urmînd a se închega nu
clee comerciale pentru zona cen
trală. Astfel, în atenția proiectanților și constructorilor se află lo
calitățile Zlatna, Abrud, Sebeș,
Cugir și Blaj din județul Alba,
Mediaș și Cisnădie din județul Si
biu, Reghin, Sighișoara și Tîrnăveni din județul Mureș, Pașcani
din județul Iași. Fiecare din
noile centre comerciale va fi
un unicat sub aspect arhitectural,
al configurației și profilului ma
gazinelor. al aranjamentelor inte
rioare. Ne-o garantează proiectanții și constructorii, cei ce se stră
duiesc și izbutesc să imprime edi
ficiilor din aceste așezări acel
specific local, care face din cen
trele noastre orășenești zone mo
derne, de mare atracție și interes.

Gabriela BONDOC
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0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
_____ LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE!
)

Vremea e bună pentru semănat si s-a trecut la lucru!
TRANSMIT CORESPONDENȚII NOȘTRI DIN JUDEȚELE HUNEDOARA, TIMIȘ, ARAD Șl ALBA

HUNEDOARA: De acum, toate

drumurile duc la cîmp
Urmărind
îndeaproape
temperatura în sol, care
in ultimele zile a conti
nuat să crească, specia
liștii, din mai multe unități
agricole
hunedorene au
declanșat lucrările agricole
de primăvară, fiind create
toate condițiile ca lucrările
de însămînțare a culturi
lor din prima epocă să se
desfășoare la un nivel su
perior
anilor
anteriori.
Această
afirmație
este
susținută și de faptul că
s-au efectuat lucrări de
mare importanță pentru
viitoarea recoltă: în toam
nă s-au efectuat arături
adinei pe toate suprafețele,
s-au transportat în cîmp
din toamnă și pînă în pri
măvară 730 000 tone îngră
șăminte naturale, s-a asi
gurat întreaga cantitate de
semințe, iar mașinile și
utilajele agricole sint într-o bună stare de funcțio
nare.
La unitățile agricole din
consiliile
agroindustriale
Deva, Hațeg și Călan, 'a
asociația economică intercooperatistă
din Chimindia, lucrătorii ogoarelor, in
frunte cu specialiștii, au
și semănat primele hectare
cu borceag, in pentru ulei,
mazăre
pentru
boabe,
sfeclă furajeră, trifoi in
cultură ascunsă.
cartofi
timpurii, iar in continuare
se acționează cu toată
grija și atenția pentru pre
gătirea viitoarelor supra
fețe ce urmează a fi însămințate.
Am
notat
in
această privință activitatea
susținută ce o desfășoară
organizațiile de partid și
consiliile de conducere ale
unităților agricole din Ha
țeg, Pui, Livadia. Batiz,
Strei, Boșorod, Ruși, Mărtihești. Jeledinți și Dine,
unde se acționează cu toa
te forțele la pregătirea te
renului și inșămințărj.. La
asociația economică intercooperatistă 'Chimindia ' —
una dintre unitățile agri
cole fruntașe — inginerul
Constantin Petculescu, șef
de fermă, ce se afla in
cîmp la însămințarea lucernei, ne spunea că lu

crările de semănat la unele
culturi au fost declanșate
mai înainte, efectuindu-se
în mustul zăpezii. „Avem
deja semănate 50 hectare
cu lucerna și borceag și
terenul este bine pregătit
pentru următoarele insămînțări la aceste culturi
care le și încheiem pinâ
duminică. Ne preocupăm
în mod intens pentru în
cheierea fertilizării a 100
hectare, ce le însămințăm
cu porumb, cultură la care
in anul trecut am obținut
15 500 kg știuleți la hectar.
Pentru acest an ne-am
propus să realizăm 21 000
kg porumb știuleți la hec
tar, lucru pe deplin posi
bil. în acest scop, înche
iem in curînd fertilizarea
întregii suprafețe cu îngră
șăminte naturale și chimi
ce".
La
ferma
legumicolă
nr. 3 din Deva a asociației
economice de «stat și coo
peratiste horticole, pe in
ginerul Dorin Giura Nistor
l-am găsit îndrumînd și

controlînd îndeaproape lu
crările de plantare a car
tofilor timpurii pe 5 hec
tare și a arpagicului pe
10 hectare. După cum ne
relata, și aici semănatul a
început pentru unele plan
te în mustul zăpezii. Ast
fel, s-au și semănat 15 hec
tare cu ceapă pentru arpa
gic, ceapă uscată și păstirnac.
Așa cum ne preciza in
ginerul Cornel Covaciu, di
rectorul cu producția vege
tală la direcția agricolă a
județului Hunedoara, pen
tru declanșarea semănatu
lui în această primăvară
s-au făcut pregătiri inten
se,
corespunzătoare,
in
așa fel ca fiecare lucrare
să se efectueze intr-un
timp cit mai scurt, dar in
condiții superioare de cali
tate. In următoarele zile
se va intensifica ritmul
pregătirii terenului de la
400—500 hectare pe zi, cit
se realizează în prezent, la
1 500—2 000 hectare pe zi,
ceea ce va permite si creș
terea vitezei la semănat,
în special la culturile fura
jere — sfeclă, mazăre — și
la cartofi și legume. (Sa
bin Cerbu, corespondentul
„Scînteii").

TIMIȘ: Cu hotărîrea de a realiza

și în acest an producții mari
De cîteva zile. în cimpia
de vest a tării, timpul s-a
îmbunătățit simțitor, fapt
ce a făcut ca si ultimele
petice de zăpadă să se to
pească. iar temperatura în
sol să crească, alungind în
multe locuri la cota propice
începerii semănatului. De
acest fapt au profitat si
cooperatorii si mecanizato
rii din Găvojdia si din alte
unități ale județului Timiș,
care în cursul zilei de ieri.
14 martie, au pus sub braz
dă primele semințe din
culturile prevăzute a fi rnsărpintate în prima epocă.
De la inginerul Iulian'
Pușcă, director cu produc
ția vegetală la direcția afiricoiă iudeteană. aflat îm
preună cu noi în unităti
care' au început semănatul,
reținem că în județul Ti
miș campania agricolă de
primăvară a debutat, spre

deosebire de alti ani. în
zona de deal. In cursul
zilei de vineri, semănatul
a început si în unităti agricole din consiliile agro
industriale Recas si Lugoj,
deoarece la cîmpie zăpada
s-a topit mai tîrziu. Ceea
ce nu va împiedica insă
desfășurarea normală, in
epoca optimă, a semănatu
lui ne cele 293 022 hectare
planificate, avînd în vede
re faptul că toate mașinile
si utilajele — reparate din
timp si verificate oe stand
si prin încercări practice
— se află în cele., 217 ta
bere de cîfnp. că întreaga
cantitate de sămîntă este
în saci si că . specialiștii,
inclusiv cei de la organele
agricole județene, actioneâză in prezent ne teren,
vcrificînd fiecare solă si
parcelă pentru a stabili onerativ locurile unde se

poate lucra si. bineînțeles,
pentru a controla calitatea
lucrărilor — acest impera
tiv maior stind la baza în
tregii activități a agricul

torilor timiseni. hotărîti ca
si in acest an să obțină
producții record. (Cezar
Ioana,
corespondentul
..Scînteii").

ARAD: Ieri s-a semănat

pe primele suprafețe
In județul Arad a în
ceput semănatul culturilor
din prima epocă. Profitînd
de vremea bună din aceas
tă săptămină, o serie de
unităti economice din ca
drul Trustului județean al
horticulturii au declanșat
ieri semănatul la mazăre
boabe și mazăre păstăi.
Datorită faptului că mași
nile au fost pregătite din
timp și se aflau la margi
nea parcelelor, unde pămîntul era mai zvîntat.
încă din prima zi mazărea
boabe a fost semănată pe
150 hectare în bazinele le
gumicole Sîntana. Curtici și
Arad, iar mazărea pentru
păstăi pe 100 hectare, în
asociațiile legumicole Horia
și Pecica. în fermele între
prinderii de prelucrare și
industrializare a legumelor
și fructelor „Refacerea"
Arad, in consiliul unic
agroindustrial Felnac. De
asemenea, la Pecica. Nădlac și în alte zone ale ju
dețului s-au plantat în
ziua de 14 martie 100 hec
tare cu ceapă. 9 hectare cu
varză timpurie și 25 hecta
re cu cartofi.

în cadrul trustului hor
ticulturii. ne spune tovară
șul director Ion Țîrlea,
sint de semănat și plantat
în această primă epocă aproape 10 000 hectare cu le
gume timpurii, cu mazăre
de cîmp, cartofi și diferite
semințe. Printr-o temeini
că pregătire a campaniei
de primăvară. în fiecare
unitate și in fiecare fermă
legumicolă există semințele
și răsadurile necesare, iar
asociația
economică
de
stat și cooperatistă sere
Arad produce și ea peste
15 milioane fire de răsa
duri, în permanentă, în în
treg județul, se urmărește
starea cîmpului, se depis
tează parcelele bune de
semănat, incit în cel, mai
scurt timp să se realizeze
programul prevăzut pentru
culturile din epoca I. Dar.
cu toată „graba", mecaniza
torii. cooperatorii, specia
liștii arădeni sînt preoc.u* păți să efectueze lucrări de
cea mai bună calitate, să
respecte densitățile optime
și să trimită pe piață legu
me cit mai timpurii. (Tris
tan Mihuța, corespondentul
..Scînteii").

în următoarele zile
ritmul va crește mult

ALBA:

Vremea însorită din ulti
mele zile a creat condiții
optime pentru intensifica
rea lucrărilor agricole de
primăvară și începerea însămînțăriior. Primele uni
tăți din județ care au de
clanșat campania de însâmînțări 'sîiit cooperativele
agricole,de producție din
Berghin. Ghirbom și Oar
da de Jos din cadrul con
siliului unic agroindustrial
Ighiu, care au semănat în
cursul zilei de 14 martie
30 ha cu mazăre și 10 ha

cu ovăz. De asemenea. în
raza consiliului unic Clinic
s-au insămințat 30 ha cu
borceag, iar în consiliul
unic Valea Lungă s-au se
mănat 40 ha cu mazăre și
s-au plantat cartofi de vară
pe 8 ha. în toate unitățile
agricole socialiste din ju
deț se lucrează intens la
fertilizarea și pregătirea
terenului pentru însămînțări, astfel incit în urmă
toarele zile semănatul să
se generalizeze.
(Ștefan
Dinică,
corespondentul
„Scînteii").

CARTOFII DE SĂMÎNȚA^
-PE PRIMUL PLAN
pentru a asigura o recoltă mare în acest an
și satisfacerea cerințelor de consum ale fiecărui
județ din producția proprie !
Pentru a exista garanția realizării Totuși, nu toți cartofii vor putea fi
producției mari de cartofi prevăzută plantați pe terenuri cu grad de
a se obține în acest an, la indicația favorabilitate potrivit. în acest caz
conducerii partidului, planul la cul se va interveni cu doze mai mari de
tura cartofului de toamnă a fost su • îngrășăminte, care să asigure con
plimentat cu 30 000 hectare. Ca ata diții bune de dezvoltare a plantelor
re, se va cultiva o suprafață de și deci obținerea recoltelor pre
350 000 hectare de pe care urmează văzute.
să se realizeze o producție totală de
— Mărindu-se suprafața cultivată
8 130 000 tone, revenind o recoltă sint necesare cantități suplimentare
medie de 23 230 kg la hectar.
de cartofi de sămință. Cum se re
Rezultatele unităților fruntașe care zolvă această problemă ?
obțin producții de două și chiar de
— Prin mai multe căi. în primul
trei ori mai mari trebuie să îndemne rînd
desfășoară o amplă acțiune
cadrele de conducere, specialiștii, pentruse preluarea,
prin achiziții de
pe toți oamenii muncii din agricul la gospodăriile populației,
tură să respecte tehnologia stabilită, cantități mai mari de cartofi.a înunor
aastfel incit să se realizeze o pro
direcție acționăm împreună .
ducție maximă. Referitor la modul ceastă
cu
unitățile
județene,
ale
„Centrocum este pregătită producția de coop", în al doilea rînd, avem în
cartofi a acestui an am adresat vedere pentru plantare tuberculii cu
citeva întrebări inginerului Ion Mămai mici, de 30—45 mi
noiu, directorul Trustului economic dimensiuni
limetri în diametru, care se 'aleg din
pentru producerea cartofului :
cantitatea existentă in depozite, des
— Conducerea partidului a indicat tinată fondului de consum. A treia
ca fiecare județ să-și asigure din măsură este de ordin tehnic și se
producție proprie cantitatea de car referă Ia secționarea tuberculilor,
tofi necesară consumului local. A- care este de natură să asigure plan
ceasta decurge de altfel și din pro tarea unor suprafețe mai mari cu
gramul de autoaprovizionare. Cum aceeași cantitate de material sădise va materializa această indicație ? tor. In acest scop, a fost elaborată
— Potrivit calculelor, pe baza pro o metodă de secționare a tuberculi
ducțiilor ce se vor obține, toate ju lor. verificată la Institutul de cer
dețele, exceptînd Capitala, urmează cetare pentru cultura cartofului, care
să-și asigure din producția proprie a și fost difuzată județelor și uni
cantitățile necesare de cartofi pentru tăților cultivatoare. în situația aces
consumul de toamnă-iarnă. Progra tui an este necesar să sporească
mul de autoaprovizionare în profil răspunderea specialiștilor și cadrelor
teritorial cuprinde prevederi exacte de conducere din unitățile agricole
cu privire la suprafețele ce urmează pentru asigurarea și folosirea judi
să se cultive pe județe și la pro cioasă a cartofilor de sămință, pen
ducțiile ce urmează a fi realizate pe tru evitarea pierderilor.
sortimente : cartofi timpurii,
de
— Concret, ce se poate face in
vară și de toamnă. în această pri , această direcție ?
vință s-a acumulat o bună expe
— Este vo^ba, în primul rînd, de
riență. De exemplu, in ultimii trei
unui control sever asupra
ani, județele Constanța și Tulcea își efectuarea
modului
păstrare a cartofilor de
asigură întreaga cantitate de cartofi sămință de
în
silozuri. Unii aleg cu
necesară consumului local. Rezultate grijă din siloz
cu tubercul,
bune au avut anul trecut și jude în timp ce alțiitubercul
iau la grămadă.
țele Brăila și Galați. Multe unități Or, materialul deîi plantat
trebuie să
cultivatoare de cartofi, acordind o
sortat cu grijă, operație de
atenție deosebită acestei culturi, au fie
mare
însemnătate,
de
care
depind
obținut producții medii de peste 40 răsărirea uniformă și asigurarea
tone la hectar. Cu totul altfel se densității optime, deci
realizarea
prezintă situația în județele Călă
mari prevăzute a se ob
rași, Ialomița, Teleorman, Mehedinți, producțiilor
Prahova, Gorj, unde recoltele mici ține in acest an.
— Care este, concret, stadiul pre
de'cartofi timpurii, de vară sau de
toamnă nu au asigurat, in totalitate, gătirilor pentru cultivarea cartofi
lor
?
necesarul local de consum.
Anul
trecut nu au fost cultivate cu car
— Din datele de care dispunem
tofi timpurii toate suprafețele pre rezultă că există diferențe mari în
văzute, iar datorită nerespectării tre județe în ce privește pregătirile
tehnologiei de cultură, în unele uni pentru cultivarea cartofilor. Pină la
tăți, recolta a fost mică. Trebuie 12 martie fertilizarea cu îngrășămin
amintit faptul că in unele județe — te chimice a fost efectuată pe 41 la
Giurgiu, Călărași, Teleorman, Dolj sută din suprafața prevăzută.
In
— producția de cartofi a fost în bună județele . Gorj. Vaslui. Constanța,
parte diminuată datorită faptului Călărași și Bihor lucrarea s-a în
că tuberculii nu au fost puși la cheiat sau este în curs de finalizare,
încolțit înainte de plantare. Rezultă în această privință rezultate slabe
că una din principalele măsuri ce au unitățile agricole din
județele
trebuie aplicate in direcția culti Argeș — 5 la sută, Sălaj — 7 la
vării cartofilor este aceea a respec sută, Dîmbovița — 10 la sută, Viltării tuturor prevederilor din teh Cea — 11 la sută. De asemenea, s-a
nologie.
prevăzut ca' o treime din suprafața
— Au fost identificate cele mai cultivată cu cartofi să fie fertilizată
potrivite terenuri care să fie desti anual cu îngrășăminte organice. In
județele Constanța, Vîlcea, Dîmbo
nate acestei culturi ?
Caraș-Severin, Botoșani au fost
— In general, cartoful a fost am vița,
îngrășăminte organice
plasat, în toate județele, pe terenuri administrate
suprafețe mai mari decit
cele
potrivite, arate în totalitate din pe
în alte județe — Tulcea,
toamnă. Pentru cele .30 000 hectare planificate.
Giurgiu și Dolj — suprafețele ferti
reprezentind sarcina suplimentară, lizate sînt mici, cu mult sub posi
au fost identificate suprafețele care bilități.
corespund cerințelor acestei plante.
Ioan HERTEG

Dublarea productivității muncii
(Urmare din pag. I)
pe șantier nu înseamnă să fii doar
simplu executant al unor lucrări
concepute de alții. Dimpotrivă, este
necesară o PARTICIPARE ACTIVA,
în strînsă colaborare cu institutele
de specialitate, LA PROIECTAREA
UNOR SOLUȚII CONSTRUCTIVE
SI TEHNOLOGII IIE LUCRU MO
DERNE ȘI
EFICIENTE. Este in
fond o chestiune de etică profesio
nală să-ți pui in valoare cunoștin
țele,
experiența acumulată. Dorim
să economisim materiale și forță de
muncă, să scurtăm durate de exe
cuție și să reducem costuri de lu
crări ? Atunci, chiar noi, construc
torii, trebuie să învestim in acest
scop o serioasă muncă de concepție".
Așadar, pe ce se axează măsurile
adoptate ?
PREFABRICAREA
INTEGRALA
A UNOR STRUCTURI CU GRAD

Înalt

de repetabilitate și
TIPIZAREA LOR
este condiția
absolut
necesară pentru obținerea
unei producții eficiente într-o eco
nomie modernă. Au format obiectul
acestei preocupări hale agrozooteh
nice, recipienți, acoperișuri metalice,
stații de pompe îngropate, decantoare, castele de apă și altele. Două
exemple vor ilustra convingător
anvergura acestor măsuri, avantajele
lor indiscutabile. Comparativ cu so
luția bazată pe elemente de zidărie,
prefabricarea închiderilor și com
partimentărilor la hale agrozooteh
nice determină creșterea productivi
tății zilnice a fiecărui lucrător de
circa, 4 ori. Prin prefabricarea sta
țiilor de pompare, timpul afectat
construirii acestora se reduce de la
600 la 200 de ore.
ADOPTAREA UNOR METODE
MODERNE DE CONSOLIDARE A
TERENURILOR, DE FUNDARE ȘI
DE EXECUȚIE A FUNDAȚIILOR
deține, de asemenea, o pondere în
semnată în programul constructori
lor bucureșteni. Este cunoscut fap
tul că acest gen de lucrări repre
zintă, in mod obiectiv, adevărate
canale de risipă a materialelor și
forței de muncă, deoarece multe
dintre obiectivele actuale de inves
tiții nu prezintă condiții avantajoase
de fundare, deoarece aceasta ar în
semna să fie scoase din circuitul
productiv însemnate suprafețe agri
cole. Iată de ce, pe baza experien
ței dobîndite, s-a trecut la genera
lizarea unor metode moderne de
lucru : compactarea terenurilor cu
maiuri supergrele, consolidarea pămînturilor macroporice ' prin pla
touri umplute cu materiale slab
energointensive, realizarea de ecrane
etanșe subțiri pentru incintă. Creș
terea de productivitate este conclu
dent evidențiată prin economia rela
tivă de personal care va ajunge, in
anul 1988, Ia 460 de lucrători.
— TIPURILE NOI DE COFRAJE —
cofraje metalice cu grad sporit de
universalitate, cofraje metalice mo
dulate autoportante, cofraje metalice
cățărătoare etc. — vor înlocui in ur

mătorii trei ani circa 95 la sută din
cofrajele actuale. Care este rostul
lor 1
— în afara faptului că permit o
creștere a productivității muncii cu
58 la sută, față de soluțiile tradițio
nale. cele 6 tipuri noi de cofraje
permit și eliminarea tencuielilor,
r>e-a spus
ing. Laurențiu Teodorcscu, șef de secție de proiectare.
Intr-adevăr,
suprafețele rezultate
după decofrare au o calitate supe
rioară. Gîndiți-vă ce înseamnă să nu
mai trebuiască să tencuim o supra
față de circa 1,5 milioane mp de
betoane.
Un amănunt suplimentar : con
structorii bucureșteni sint și proiectanții și producătorii' noilor cofraje,
pe instalații realizate tot de ei, in
bazele proprii de producție.
MECANIZAREA LUCRĂRILOR re
prezintă un domeniu abordat în
tr-o concepție unitară, de largă per
spectivă. Eficiența scontată ? în
anul 1988 se va obține o economie
relativă de personal de 2 824 lu
crători.
— în atenția noastră sînt două
direcții de acțiune, ne-a s’pus ing.
Artur Filcescu, șeful compartimen
tului de resort. Pentru prima, marea
mecanizare, am examinat situația
parcului existent, hotărînd, pe de o
parte, să sporim dotarea cu mașini
și utilaje cu performanțe ridicate —
excavatoare, încărcătoare, cilindri
compactori,
mijloace de transport.
Pe de altă parte, ăm trecut la mo
dernizarea unor utilaje. De pildă, la
autopompele de beton, prin măsurile
aplicate, vom reduce consumul de
carburanți cu 20 la sută. Sau, montînd macarale hidraulice pe autoca
mioane, vom reduce timpul de încărcare-descărcare cu 40 la sută.
— A doua direcție de acțiune ?
— Privește mica mecanizare: prin
lărgirea gamei și creșterea număru
lui de utilaje, scule și dispozitive se
află în plină desfășurare acțiunea
de completare a dotării formațiilor
de lucru pe meserii — dulgheri,
fierar-betoniști,
zidari,
betoniști,
montatori de prefabricate,
mozaicari-faianțari. zugravi-vopsitOri etc.
Este vorba in total de asigurarea a
circa o sută de tipuri de asemenea
mijloace de mică mecanizare.
— Care vor fi efectele ?
— în anul 1988,
productivitatea
muncii va crește de aproape 3 ori
comparativ eu anul 1984. Nu putem
considera, însă, că am făcut totul în
acest domeniu, fără să desfășurăm o
largă acțiune în rindul constructori
lor noștri în scopul folosirii cu ran
dament deplin a mijloacelor de me
canizare de care dispunem. Mai ales
că, in acest domeniu, sintem con
fruntați cu neajunsuri serioase, da
torate în primul rînd indisciplinei
unor lucrători. Nu vrem să irosim,
datorită unei slabe organizări și
gospodăriri a zestrei tehnice, ceea
ce cîștigăm prin introducerea de
soluții și tehnologii moderne.

ASAMBLAREA LA SOL A PĂRȚILOR DE ACOPERIȘ

Soluția clasică

Soluția nouă

Acoperișul metalic este exăcutat prin :
— montarea fermelor bucată cu
— realizarea la sol a unor subbucată și ancorarea lor in timpul
anșamble de mari dimensiuni gata
execuției ;
finisate, cu toate elementele la in
— montarea panelor bucată cu
stalații montate ;
bucată ;
— montarea contravînturilor ;
— subansamblele sînt ridicate ia
— montarea invelitorii ;
înălțime cu două macarale ;
— realizarea lucrărilor de vopsitorie ;
— sînt montate apoi zonele de
— montarea elementelor de in
completare, executate tot la sol,
stalații.
sub formă de subansamble mici.

AVANTAJELE NOII SOLUȚII :
Elimină munca la înălțime, asigurind o calitate superioară lucrărilor.
De asemenea, sint eliminate schelele și eșafodajele necesare la montaj
și se reduce numărul de muncitori. în noua soluție durata de montaj pentru
o tonă de acoperiș este de 7,7 ore, față de 12,5 ore prin metoda clasică.

COFRAJE METALICE CU GRAD SPORIT DE UNIVERSALITATE

Soluția clasică

Soluția nouă

cofraje din lemn și metal

— cofraj cu schelet metalic,
avind fețe din placaj protejat cu
rășini fenolice

AVANTAJELE NOII SOLUȚII :
— număr mare de refolosiri : circa 200, datorită rigidității scheletului
metalic ;
— modulat în 12 dimensiuni, pot fi folosite la majoritatea elemen
telor de construcții : fundații, stîlpi, pereți, planșee din beton armat ;
— elimină parțial finisajele ;
— manipulare ușoară și rapidă ;
— transport și depozitare pachetizate ;
— timpul de cofrare în noua soluție este de trei ori mai scurt.

PARDOSELI DIN BETON VACUUMAT
Soluția clasică
Soluția nouă
— pardoseli din beton sau mozaic cu ciment turnate prin mijloace obișnuite

— pardoseli din beton turnate
prin procedeul vacuumării, în
6 variante

AVANTAJELE NOII SOLUȚII :
— rezistența sporește cu 20 la sută ;
— impermeabilitatea pardoselii crește considerabil ;
— sint eliminate fenomenele de contracție a betonului ;
— durata de execuție a unui metru pătrat de pardoseală se reduce
de la 2.87 ore la 0,95 ore, deci de circa 3 ori.

Aplicarea fermă a acordului global
Esențială pentru desfășurarea unei
activități ritmice pe șantiere, OR
GANIZAREA RAȚIONALA a LU
CRĂRILOR este permanent suscep
tibilă de perfecționare pentru că în
permanență apar situații și elemente
noi. Pentru scopul propus, si anume
dublarea productivității munci'i pînă
în anul 1988, oamenii muncii din
centrala bucureșteană s-au orientat
asupra acelor probleme menite să
consolideze sistemul de lucru în acord

global, să-i confere un plus de efi
ciență.
Dintre acestea am reținut :
1) reorganizarea
formațiilor de
muncitori in concordanță cu catego
ria de încadrare a lucrării, cantită
țile fizice planificate să fie reali
zate și duratele
de execuție. S-a
constatat că această măsură duce la
o mai bună folosire a timpului de
lucru, imbunătățindu-1 cu 2—3 la
sută, ceea ce permite'obținerea unei

producții suplimentare lunare de
circa 60—70 milioane lei ;
2) perfecționarea modului de apli
care a acordului global in vederea
creșterii randamentului personalului
muncitor. Pe scurt, este vorba de
urmărirea
îndeaproape a desfășu
rării lucrărilor pe șantier și core
larea cîștigurilor obținute de fiecare
constructor
cu rezultatele efective
obținute de acesta în muncă. „Sîntem conștienți că numai asigurind
o concordanță deplină între rezulta
tele muncii, de calitate, bine făcute,
si veniturile oamenilor muncii vom
putea obține succese durabile, sta
bile — sintetiza chintesența acestei
măsuri ing. Ștefan Bulbeș, răspun
zător de îndeplinirea părții de orga
nizare a programului :
3) Organizarea de brigăzi și for
mații de înaltă specializare, dotate
corespunzător,
pentru
realizarea

unor lucrări de complexitate tehnică
deosebită. Sînt, intr-un anume fel
spus, echipele de „șir", să intervină
în momentele cele mai fierbinți sau
în locurile care pot crea dificultate
în derularea normală a procesului
de execuție. Pentru moment, aseme
nea brigăzi și formații au fost con
stituite pentru construcția și întreți
nerea căilor ferate, executarea bețoanelor armate în cofțaje glisante,
întreținerea truselor de sudură, au
tomatizarea centralelor de beton și
reconditionarea cofrajelor.
Fără a fi trecut in revistă decit
cîteva din preocupările constructo
rilor bucureșteni pe linie strict or
ganizatorică, considerăm că nu e lip
sit de interes să subliniem sporul
de productivitate ce va fi obținut
în anul 1988, comparativ cu 1980 —
aproape 30 la sută.

A fi „la zi“ cu toate noutățile tehnice
— Aplicarea tehnologiilor, folosi
rea utilajelor și suplimentarea unor
formule organizatorice noi nu pot
fi desprinse nici un moment de ni
velul de CALIFICARE a oamenilor.
Numai prin priceperea și indemînarea lor, acestea vor fi puse în
valoare la adevărata dimensiune,
ne-a spus tovarășul Constantin Dorobanțu, șeful serviciului personal,
învățămînt, retribuire din cadrul
centralei.
Motiv pentru care, de mai mulți
ani, conducerea centralei desfășoară
o activitate
sistematică de pregă
tire a forței de muncă. în acest an,
bunăoară, o treime din personalul
muncitor își va perfecționa pregă
tirea profesională, iar alți 2 500 își
vor însuși o a doua meserie.
în continuare, accentul va fi pus
pe creșterea anuală cu circa 150 de
lucrători a efectivelor de muncitori
calificați, în special în meseriile de
ficitare. Atenție se acordă desfășu
rării cursurilor de perfecționare a
pregătirii profesionale a personalu
lui de conducere a producției și
celui funcțional. Un amănunt : or

ganizate cu sprijinul Centrului de
organizare și control în construcții,
toate aceste măsuri sînt „împrospă
tate" periodic cu noutățile tehnice,
economice și organizatorice „la zi".
Calitatea rămîne condiția sine qua
non în activitatea
desfășurată pe
șantiere. în construcții, rebutul este
cu desăvîrșife exclus, calitatea in
fluențează considerabil si nivelul
productivității muncitorilor.
— Simplificînd diferitele operații,
reducind volumul de muncă manua
lă, măsurile incluse în program
converg în totalitate spre obținerea
unei calități 'ireproșabile a lucrări
lor executate, ne explică ing. Petroniu Drăghici, șeful compartimen
tului de control tehnic de calitate.
Pe de altă parte, aplicarea cu mai
multă fermitate a acordului global
este de natură să stimuleze în mod
apreciabil pe lucrătorii noștri în ob
ținerea unor rezultăte superioare în
muncă, deschide un larg cimp de
afirmare a autoconducerii muncito
rești. Aceasta nu inseamnă că, pe
viitor,
controlul de calitate va fi
lăsat la periferia preocupărilor.

Un exemplu și pentru alți constructori
Constructorii bucureșteni și-au stabilit un program de activitate mo
bilizator, dar pe deplin realizabil. Experiența, zestrea tehnică și pregătirea
profesională de care dispun sînt tot atitea garanții că POT SA DUBLEZE
PRODUCTIVITATEA MUNCII PE ȘANTIERE CU DOI ANI MAI DEVREME.
Important este, așa cum au ținut să remarce pe parcursul documentării
noastre numeroși specialiști, ca fiecare, dar absolut fiecare dintre mă
surile preconizate să fie dusă la îndeplinire în cele mai bune condiții.
Și încă un lucru, am mai adăuga noi. Ca activitatea de pe șantiere să
fie privită în dinamica ei, iar măsurile adoptate pînă acum să fie supuse
permanent unui riguros examen critic și îmbunătățite. Pentru că o teh
nologie sau soluție constructivă care pot părea foarte bune astăzi, mîine
vor fi cu siguranță depășite.
Dar inițiativa oamenilor muncii din Centrala de construcții indus
triale București mai pune în discuție o problemă de maximă importanță :
preluarea și generalizarea ei în alte unități de construcții-montaj. Poten
țialul uman și tehnic de care dispun acestea reclamă clar concentrarea
eforturilor spre înregistrarea unui salt calitativ în activitatea desfășurată.
Problemă asupra căreia vom mai reveni.

Realizări
remarcabile
în activitatea
economică
Producții
suplimentare
cu consumuri
energetice reduse

BACĂU :

Printr-o mai bună organizare
a producției și a muncii, intro
ducerea unor tehnologii moder
ne, folosirea din plin a mași
nilor și utilajelor, colectivele de
muncă de la combinatele de
prelucrare a lemnului din Ba
cău și Comănești au realizat, de
la începutul anului, peste pre
vederile planului, mobilă in va
loare de două milioane de lei,
precum și însemnate cantități
de placaje, furnire estetice și
alte produse din lemn. De re
marcat este faptul că aceste
sporuri de producție au fost
realizate în condițiile reducerii
consumurilor de energie elec
trică planificate. Astfel, prin
evitarea mersului în gol a unor
mașini și instalații, scoaterea
din funcțiune in orele de vîrf
a utilajelor mari consumatoare,
ca și prin generalizarea ilumi
natului local, in aceste două
mari unități economice s-au economisit, în perioada care a
trecut din acest an, o cantitate
de aproape două milioane kWh
energie electrică față de consu. murile normate. Un important
volum de producție suplimenta
ră s-a obținut cu consumuri
energetice reduse și la între
prinderea de postav Buhuși, în
treprinderea de confecții Bacău,
întreprinderea de utilaj chimie
Borzești. Cu cantitatea de ener
gie electrică economisită în nu
mai 5 mari unități industriale
din județ. Combinatul de celu
loză și hîrtie Letea poate func
ționa timp de o lună de zile sau
se poate asigura iluminatul pu
blic al întregului județ timp de
o lună și jumătate. (Ghcorghe
Baltă, corespondentul „Scînteii").

Tipuri noi
de panouri
pentru locuințe

BUZĂU :

în acest prim an al actualului
cincinal, la întreprinderea de
materiale de construcții Buzău
s-a trecut la aplicarea unui ri
guros program de organizare și
modernizare a producției, de
înnoire și sporire a calității acesteia. Prin eforturi susținute
și o mobilizare exemplară, valorificînd superior elementele
tradiționale ale arhitecturii din
județul Buzău, specialiștii aces
tei întreprinderi au conceput și
lansat în fabricația de serie noi
produse destinate obiectivelor
industriale și. social-culturale.
Pentru constructorii de locuin
țe, care realizează noul centru
. civic al municipiului Buzău, a
fost executat lin nou tip de panou-fațadă, cu cărămidă aparentă înglobată în betonul
proaspăt, fără adaos ele mortar,
economisindu-se astfel impor
tante cantități de ciment. în
plus, prin realizarea acestui nou
tip de panou și a altora care
vor trece curînd de pe plan
șetele proiectanților în halele
de fabricație, se înregistrează o
dublare a productivității mun
cii atît la execuția propriuzisă, cit și la montaj. (Stelian
Chiper, corespondentul „Scîn' teii").

Trafic
intens în cel mai mare
port al țării

CONSTANȚĂ :

în portul Constanța, prin care
se realizează cea mai mare
parte a comerțului exterior al
României, se înregistrează în
prezent un adevărat record de
trafic. De la începutul anului
și pină în prezent s-au derulat
cu peste un milion tone de
mărfuri mai mult decit în ace
eași perioadă din 1985. La dane
se află sub operațiuni de. încăr
care și descărcare zeci de nave
românești și sub diferite pavi
lioane. Se încarcă pentru dife
rite destinații, spre țări de pe
toate continentele, autoturisme
de teren A.R.O., instalații de fo
raj, utilaje pentru fabricile de
ciment, laminate și diferite alte
produse realizate de industria
noastră. Ca urmare a aplicării
celor mai noi tehnologii de tra
fic, cum ar fi paletizarea, pachetizarea și conteinerizarea
mărfurilor, timpul de staționare
a navelor sub operații a fost re
dus substanțial. (George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

BISTRIȚA-NÂSĂUD :

Instalație modernă
în cadrul întreprinderii de
prelucrare a maselor plastice
de pe platforma orașului Năsăud a fost pusă în funcțiune o
nouă și modernă instalație de
rulare a tuburilor de polietile
nă rezistente la o presiune de
pină la 10 atmosfere. Aceste
tuburi vor fi folosite în siste
mele de irigații, ca și în alte
lucrări din domeniul îmbunătă
țirilor funciare. (Gh. Crișan,
corespondentul „Scînteii").

ARGEȘ : Abataje

de mare productivitate
La exploatările Aninoasa și
Boteni, din cadrul întreprinde
rii miniere Cîmpulung, s-au
dat în exploatare, înainte de
termen, două noi abataje de
mare productivitate. Totodată,
în vederea' creșterii productivi
tății muncii, s-au dat în ex
ploatare și utilaje de înalt ran
dament. în abatajele frontale,
cea mai mare parte din pro
ducția de cărbune se extrage
cu ajutorul complexelor meca
nizate. în curînd vor fi date în
exploatare noi complexe meca
nizate de fabricație românească,
aflate în curs de montare.
(Gheorghe Cirstca, coresponden
tul „Scînteii").

SCÎNTEIA - simbâtă 15 martie 1986

>AGINA 4

CONSULTAȚIE IN SPRIJINUL CONVORBIRILOR RECAPITULATIVE
PRILEJUITE DE ÎNCHEIEREA ANULUI DE INVĂȚĂMÎNT
POLITICO-IDEOLOGIC LA SATE
în cele două decenii care au treit de la Congresul al IX-lea —
ongresul marilor; innoiri din viața
lonomico-socială a României —
inducerea
partidului,
tovarășul
icolae Ceaușescu situează cu exemară consecvență în centrul preocuărilor problematica complexă a
lodernizării și dezvoltării intensive
agriculturii, înfăptuirea neabătută
noii revoluții agrare în patria
oastră. In contextul acestor preocuări majore, recenta Plenară lărgită
Consiliului Național al Agricultu1, Industriei Alimentare, Silvicultui și Gospodăririi Apelor, desfășurată
i prezența secretarului general al
artidului, a analizat cu înaltă exi;nță rezultatele obținute în agnîltură în 1985 și a stabilit măsurile
ecesare pentru transpunerea în
iață a hotărîrilor Congresului al
III-lea al partidului, menite să
sigure ridicarea întregii activități
i un nivel superior de calitate șl
'iciență, îndeplinirea prevederilor
anului de dezvoltare a agriculturii
industriei alimentare în 1986.
în cuvîntarea rostită la plenară,
ivarășul Nicolae Ceaușescu face o
îaliză exigentă, profundă a factolor determinanți ai creșterii projcției agricole în acest an și în
îrspectivă. Ca întotdeauna, secreta11 general al partidului acordă o
are importanță perfecționării ac
uității cadrelor de conducere, spealiștilor, cercetătorilor, oamenilor
> știință, mecanizatorilor, tuturor
:lor care activează în agricultură.
Secretarul general al partidului a
ibliniat faptul că înfăptuirea noii
evoluții agrare presupune, înainte
5 toate, ca alături de o puternică
iZă tehnico-materială să existe o
nștiință nouă, revoluționară, bazată
s cunoaștere și pricepere în orgazarea activității unităților agricole
cialiste. O mare unitate agricolă,
odernă și intensivă, nu poate fi
indusă cu metode meșteșugărești,
i cere o pregătire complexă atît în
imeniul tehnic, cît și economic,
-ebuie să se înțeleagă limpede —
iblinia secretarul general al partidui — că „în actualele condiții de
mplexitate a activității din agriiltură nu se mai
>ate admite să
:iste specialist
u lucrător care
nu cunoască
i exactitate ceea
are de făcut și
ce condiții aotehnice trebuie
cută o lucrare
u alta pentru a
ițea realiza proicțiile stabilite",
demnul secre
tului general al
irtidului
evințiază rolul horîtor pe care îl
e „omul", actitatea sa com
itentă și resmsabllă în asiirarea, în toate
Poarele, a unor
oducții tot mai
ari, în reducea continuă a
eltuielilor — premise Indispensabipentru creșterea eficienței în
eastă ramură de bază a economiei
astre naționale, în finalizarea
ultiplelor programe adoptate de
anara lărgită pentru diferite eectre ale agriculturii (ziarul „Scînla“ a prezentat pe larg fiecare din
le 11 programe adoptate de pie
ră lărgită a Consiliului Național
Agriculturii, Industriei Alimen
te, Silviculturii și Gospodăririi
pelor).
PAMÎNTUL — AVUȚIA CEA MAI
E PREȚ A NAȚIUNII. Cerința
ndamentală pe care o pune seetarul general al partidului in
ța lucrătorilor din agricultură
referă la folosirea rațională, cu
aximă eficiență a pămîntului.
ămintul reprezintă avuția națiolă a întregului popor — sublinia
varășul Nicolae Ceaușescu — indirent de proprietate. EI nu este
oprietate personală a nimănui,
te al întregului popor, este proietatea întregii națiuni — și societea, statul au răspunderea pentru
ina gospodărire și foiosire a păintului".
Această nouă subliniere a secretalui general pornește de la faptul
și în anii precedenți s-au manistat neajunsuri în folosirea păminlui — principalul mijloc de proicție care nu poate fi înlocuit —
sursă atît de limitată în condițiile
rii noastre, unde reprezintă abia
:ca 0,42 ha arabil pe locuitor. Pund în evidență neajunsurile esende în folosirea deplină a pămîntui — suprafețe necultivate sau iroe prin menținerea unor drumuri
utile sau excesiv de largi, neefecarea la timp și în cele mai bune
ndiții a unor lucrări de ameliorare
fertilității solului etc. — tovarășul
colae Ceaușescu a conturat direcle esențiale în care trebuie acțioit pentru a spori potențialul proictiv al pămîntului : organizarea
iințifică a teritoriului din cadrul
lităților agricole și a asolamenter, zonarea și microzonarea cultuor, reamplasarea plantațiilor de
i și pomi, aplicarea în mod oblitoriu a îngrășămintelor organice
■ întreaga suprafață arabilă, efecarea lucrărilor de scarificare și
bsolaj, executarea integrală și la
rmen a amenajărilor de irigații,
secări și combatere a eroziunii
lului, ameliorarea solurilor podzoe, sărăturate și a celor nisipoase
c. Prin dimensiunile și implicațiile
le economice, programul național
: ridicare a potențialului productiv
solului reprezintă o vastă și comexă acțiune de transformare a na
rii, constituind unul dintre instruentele esențiale pentru înfăptuirea
riectivelor noii revoluții agrare.
CREȘTEREA
PUTERNICA
A
IODUCȚIEI DE CEREALE, PLANE TEHNICE, LEGUME ȘI FRUCE — OBIECTIV PRIMORDIAL AL
(JCRATORILOR din agricul(JRA. Un Ioc important în cuvînrea tovarășului Nicolae Ceaușescu
au avut orientările privind spo
rea mai rapidă a producției vegele pe seama creșterii randamentui Ia hectar. Promovînd cu consec
ință creșterea producției de ceale, care reprezintă problema nuărul unu a agriculturii noastre,
omânia se numără printre puținele
ri care își asigură din producție
•oprie întregul consum de cereale,
reducția de cereale de peste
J00 kg pe locuitor situează țara
lastră printre primele producătoare
î cereale din Europa și din lume,
eși ponderea suprafeței de cereale
i totalul suprafeței arabile s-a păs
at relativ constantă, producția tolă a crescut simțitor ajungind în
i85 la peste 23 milioane tone. Și în
intinuare — subliniază tovarășul
icolae Ceaușescu — producția de
ireale continuă să rămînă pe pri

mul loc în întreaga activitate din
agricultură, urmînd ca să atingem o
producție de cereale de circa 28—32
milioane tone anual.
Acest obiectiv nu este o cerință
care depășește posibilitățile unități
lor noastre. El corespunde pe deplin
stadiului de dezvoltare a agriculturii
noastre socialiste, efortului conside
rabil pe care îl face statul pentru
dezvoltarea bazei tehnico-materiale
a agriculturii, reprezentînd o nece
sitate obiectivă pentru economia na
țională. Folosirea unei doze de
350—380 kg îngrășăminte chimice pe
un hectar arabil, în condițiile în
care agricultura dispune de un parc
de 180 mii tractoare, de semințe din
soiuri și hibrizi de mare productivi
tate, cît și de buna experiență a ca
drelor de specialiști și mecanizatori,
face din plin realizabilă creșterea
substanțială a producției de cereale.
Ne mai desparte puțin timp de
momentul începerii lucrărilor agri
cole de primăvară, cînd vor trebui
însămînțate aproape 6 milioane hec
tare, din care 4,8 milioane în unită
țile agricole de stat și cooperativele
agricole. Unitățile agricole au dato
ria să urmărească îndeplinirea punct
cu punct a prevederilor din „Pro
gramul de măsuri privind pregătirea
și desfășurarea campaniei agricole
de primăvară 1986", aprobat la re
centa Plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor. „Ordinul de lucru" elaborat
temeinic, însușit și aplicat riguros,
stabilirea momentului optim de în
cepere a lucrărilor, aplicarea corectă
a tehnologiilor, păstrarea umidității
în sol prin reducerea numărului de
lucrări, asigurarea unei densități
optime care să fie menținută pe tot
parcursul vegetației, aplicarea corectă
a acordului global sînt numai cîteva
din imperativele acestei campanii.
DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI —
ELEMENT
DEFINITORIU
PEN
TRU O AGRICULTURA INTEN
SIVA. O condiție hotărîtoare pen
tru realizarea unei agriculturi in
tensive o constituie existența unei
zootehnii dezvoltate ; unul din crite

tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
că nu se poate admite efectuarea de
cheltuieli suplimentare în condițiile
în care se obțin producții ca și îna
inte sau chiar mai mici. Iată de ce
este de datoria fiecărei unități de
stat, a fiecărei unități cooperatiste
să analizeze problema cheltuielilor
pentru fiecare produs, stabilind „praj
gul de rentabilitate". O importanță
deosebită în diminuarea cheltuielilor
de producție o prezintă măsura
addptată de conducerea partidului
de a se trece neîntîrziat la dezvol
tarea transporturilor cu atelaje și
tractoare cu remorcă în vederea re
ducerii transportului auto. Este vor
ba de o nouă concepție în privința
optimizării transportului și asigură
rii celor mai economicoase mijloace
pentru transportul produselor agri
cole. Analizînd la cîteva produse
ponderea costurilor de transport in
costul unitar, a rezultat că aceasta
sporește considerabil în cazul cultu
rilor de volum cum ar fi borceagurile, sfecla de zahăr, porumbul pen
tru siloz, la care se ridică pînă la
52 la sută. La griu aceste costuri au
o pondere de 21 la sută, iar la po
rumb boabe de 30 la sută. Toate
aceste orientări reclamă un mod de
gîndire economică, gospodărească a
tuturor factorilor de conducere din
unitățile și organele agricole.
Este firesc ca în condițiile Inten
sificării
producției agricole să se
producă o creștere a volumului total
al cheltuielilor. Sporirea cheltuielilor
trebuie să se concretizeze însă într-o creștere și mai mare a produc
ției totale, astfel încît costul pe uni
tatea de produs să scadă. Costul de
producție pe unitatea de produs este
oglinda în care se reflectă totul :
calitatea lucrărilor, nivelul organi
zatoric al conducerii, gîndirea gos
podărească.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA ȘI
INVAȚAMÎNTUL AGRICOL — PU
TERNIC IMPLICATE IN REZOL
VAREA
PROBLEMELOR
UNEI
AGRICULTURI INTENSIVE. O atenție deosebită a acordat ple
nara sporirii rolului științei și
învățămîntului In dezvoltarea agri
culturii noastre.
Avem o serie de
rezultate bune —
sublinia
secre
tarul general —
avem
semințe,
hibrizi care au
demonstrat
un
potențial produc
tiv foarte bun.
Acum trebuie să
generalizăm
în
producție
toate
aceste rezultate.
Totodată,
s-a
subliniat necesi
tatea ca știința să
privească cu mai
multă îndrăznea
lă realizarea unor
hibrizi și soiuri
mai timpurii, să
se angajeze în
soluționarea unor
probleme
care
să plaseze țara
noastră în avan
garda științei agricole mondiale. Din
această perspectivă s-a ridicat și pro
blema îmbunătățirii învățămînțulul
agricol, a perfecționării activității de
formare a cadrelor, apreciindu-se că
nu se poate face agricultură modernă
fără un învățămînt de toate gradele,
bazat pe cele mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii.

Ample perspective pentru perfecționarea
întregii activități din agricultură,
pentru sporirea substanțială
a producției agricole
riile de apreciere a eficienței utili
zării fondului funciar îl reprezintă
și densitatea animalelor la 100 hec
tare. Iată de ce un loc important în
cuvîntarea secretarului general la
recenta plenară l-a ocupat proble
ma dezvoltării zootehniei și. a pro
ducției de furaje. Din multitudinea
de idei trebuie să reținem cu deose
bire orientarea fundamentală pentru
a se acționa în așa fel încît „să nu ’
existe cooperativă sau unitate agri
colă de stat fără animale — pentru
că aceasta este una din problemele
esențiale pentru dezvoltarea economico-socială a unităților respective,
pentru realizarea programelor de
autoaprovizionare". Înțelegerea în
gustă a principiului de specializare
a făcut ca în multe unități — fie de
stat, fie cooperatiste — să nu existe
sector zootehnic. Or, dezvoltarea
producției agricole presupune o îm
binare rațională între ramura pro
ducției vegetale și a celei zootehni
ce, care valorifică superior resurse
le vegetale. Această orientare im
pune ca organele agricole județene
și mai ales unitățile agricole să se
pregătească pentru dezvoltarea unui
sector zootehnic puternic, ceea ce
presupune un ansamblu de măsuri
tehnice, economice, organizatorice.
Dezvoltarea bazei furajere a fost
și rămîne una din problemele com
plexe care trebuie rezolvate. Orien
tările secretarului general sînt deo
sebit de clare în acest sens : „Nu se
poate merge pe creșterea cofisumului de cereale". O asemenea orien
tare este pe deplin justificabilă
dacă avem în vedere că țara noastră
dispune de peste 4 milioane de hec
tare de pășuni șl finețe, de condiții
climatice pentru realizarea unei a
doua culturi, de faptul că dispunem
de un mare volum de furaje gro
siere. Baza furajeră pentru bovine
și ovine trebuie să fie asigurată de
aceste resurse. Este un mod realist
de abordare a acestei probleme com
plexe. Oare este rațional să creștem
cea mai mare parte din bovine și
ovine în
zonele de șes, unde să
cheltuim un volum mare de energie
pentru procurarea furajelor de vo
lum pe teren arabil, cînd pășunile
noastre au o încărcătură extrem de
mică cu animale ? Problema care se
cere dezbătută și rezolvată este
ameliorarea acestor pășuni, ca ele să
producă 18—20 tone masă verde la
hectar. Iată încă un obiectiv esen
țial pus de partid în fața lucrători
lor din agricultură.
APLICAREA FERMA A AUTOGESTIUNII ECONOMICO-FINANCIARE —
CONDIȚIE
PENTRU
CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONO
MICE. înfăptuire? obiectivelor noii
revoluții agrare și sporirea aportului
agriculturii la dezvoltarea econo
miei naționale nu pot fi concepute
decît în condițiile realizării unei
înalte eficiente economice. în con
dițiile agriculturii intensive, care
necesită un volum însemnat de in
vestiții suplimentare la hectar și pe
animal, creșterea eficientei econo
mice presupune atît sporirea randa
mentelor la hectar și pe animal, cît
și reducerea costurilor unitare de
producție. O astfel de orientare se
inscrie ca una din coordonatele de
finitorii ale autoconducerii și autogestiunii economice a unităților
agricole, constituind premisa esen
țială a perfecționării mecanismului
economico-financiar. Iată de ce una
din problemele foarte importante ce
stau în fața unităților agricole so
cialiste este aceea a diminuării chel
tuielilor pentru obținerea produc
țiilor. Deși există multe unități care
își acoperă cheltuielile din venituri
proprii și realizează însemnate be
neficii, din păcate sînt și unități care
fac cheltuieli nejustificat de mari,
ce nu se regăsesc în creșterea co
respunzătoare a producției. Pornind
de la această situație anacronică,

ANGAJARE FERMA. RESPON
SABILA ÎN ÎNFĂPTUIREA PRO
GRAMELOR. Adresîndu-se țărăni
mii, oamenilor de știință, secretarul
general al partidului sublinia că
înfăptuirea revoluției agrare, așeza
rea fermă a agriculturii pe baze in
tensive presupun din partea lucră
torilor din agricultură o angajare
mai fermă, mai hotărîtă în realiza
rea programelor din toate sectoarele.
Aceasta obligă înainte de toate or
ganele și organizațiile de partid ca
aceste probleme să fie cunoscute
pînă la cel mai mic amănunt în toa
te unitățile și, pe această bază, să
se stabilească pe ferme, pînă la fie
care muncitor, la fiecare membru
cooperator și mecanizator, ce are de
făcut concret. „Gradul de activitate
al organelor de partid — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se
măsoară nu după numărul de șe
dințe, ci după felul în care se înde
plinesc hotărîrile și legile, după pro
ducțiile care se obțin". În aceste
orientări se regăsește preocuparea
permanentă a secretarului general
pentru a imprima muncii de partid
un caracter concret, eficient. For
mele concrete ale muncii organiza
țiilor de bază de la sate sînt mul
tiple și complexe, ele fiind diferite
de la comună la comună. Acum,
esențial este să fie convins orice lo
cuitor al satului, toți lucrătorii din
agricultură că nu se poate consuma
fără a produce, că dintotdeauna sa
tul a livrat produse agroalimentare
orașului și nu invers. O atenție deo
sebită trebuie acordată muncii poli
tice cu specialiștii din agricultură, al
căror rol crește pe măsura accen
tuării intensivității. Stabilitatea lor,
creșterea răspunderii în aplicarea
tehnologiilor, formarea unei gîndiri
economice, gospodărești sînt trăsă
turi definitorii ale muncii politice
în acest domeniu. O latură a muncii
de partid este și controlul exigent,
calificat pe teren, urmat de măsuri
eficiente. Aplicarea largă a expe
rienței bune existente în multe uni
tăți trebuie să constituie, de ase
menea, o preocupare de seamă a or
ganelor și organizațiilor de parțid de
la sate. După cum, grija pentru asi
gurarea unor mecanizatori calificați,
cu dragoste de muncă, trebuie să se
înscrie totodată în preocupările per
manente ale organizațiilor de partid
de la sate. în acest sens este deo
sebit de util de a determina oameni
tineri să se încadreze în această
muncă plină de răspundere. Să nu
se uite nici o clipă că factorul hotărîtor în creșterea producției agricole
rămîne pînă la urmă omul care lu
crează în agricultură.
Creșterea răspunderii și exigențe
lor organelor de partid de la sate,
manifestarea spiritului revoluționar,
de înaltă răspundere din partea fie
cărui comunist față de îndatoririle
ce-i revin sînt absolut necesare pen
tru a se trece la aplicarea măsurilor
care să asigure pretutindeni condi
țiile necesare desfășurării unei acti
vități eficiente. Iată de ce este de
datoria organelor și organizațiilor de
partid de la sate de a milita cu toa
tă hotărîrea pentru instaurarea unui
înalt spirit de răspundere, ordine și
disciplină, care să asigure îndeplini
rea exemplară, cu devotament a
sarcinilor ce revin fiecărei unități
agricole, fiecărui lucrător din agri
cultură.

Prof. univ. dr. Inq.
Constantin ANDERCA
Institutul

agronomic

Timișoara

CĂMINUL
CULTURAL
- factor
de răspîndire
a experienței
înaintate
Instituție educativă cu vechi tradiții in satul româ
nesc, căminul cultural, alături de scoală, a dobindit in
anii construcției socialiste rolul unui puternic factor
de civilizație, centru de răspîndire a cunoștințelor ști
ințifice si de educație cetățenească a tuturor oamenilor
muncii din mediul rural, de organizare a unei vii și
variate activități artistice de masă. Puternic ancorate
în viața satului de azi, acționind sub conducerea orga
nizațiilor de partid, aceste lăcașuri trebuie să asigure
— asa cum a indicat secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu — „desfășurarea unei Iar ai
munci politico-educative de formare a omului nou. cu
o înaltă conștiință, înarmat cu cele mai înaintate cu
ceriri ale cunoașterii umane din toate domeniile".
Consiliile de educație si cultură din comune, inves
tite cu atribuția de a concepe și organiza in mod uni
tar întreaga ' viață cultural-educativă au datoria de a
antrena toate forțele
de care dispun satele
noastre (ducind mai departe și dezvoltind o frumoasă
tradiție), astfel incit intelectualii satelor. învățătorii,
profesorii, inginerii, medicii ș.a. să se implice cores
punzător in nobila acțiune al cărei scop este educarea
in spirit revoluționar a oamenilor, creșterea orizontului

Sfîrșit de an pe meleagurile Tazlăului. Dinspre Sănduleni spre Tescani, dinspre Comănești spre Florești,
cam pe la amiază, sute de tineri se
îndreptau către căminul cultural din
Berești-Tazlău, trecind parcă în re
vistă toată gama costumelor popu
lare de prin părțile locului. O pa
radă a costumului popular și a obice
iurilor locului. O paradă a costumu
lui popular și a obiceiurilor de iarnă,
dar nu numai atît. Erau în același
timp protagoniștii acelui dialog cul
tural-artistic lansat de forurile de
cultură băcăuane încă din luna no
iembrie, o dată cu începutul etapei de
masă a celei de-a șasea ediții a
Festivalului
național
„Cîntarea
României", o manifestare intitulată
„Sub flamura partidului" și închinată
celei de-a 65-a aniversări de la
crearea
P.C.R. Era o primă fază,
desfășurată între comune (pînă în
luna mai vor fi angrenate toate for
țele artistice ale județului), la care
participau dansatori, coriști,, instru
mentiști, creatori populari... Un dia
log ce a cuprins pînă în prezent, 250
de formații artistice, adică peste 2 000
de artiști amatori din 46 de comune :
cîntece, dansuri, expoziții de artă
populară, expoziții foto-documentare cu aspecte din realizările eco
nomice și sociale din localitățile res
pective, nu numai la Berești-Tazlău,
dar și la Măgirești, Luizi Călugăra,
Poduri, Cașin, Căiuți, Asău.
La Scorțeni, săptămînal, după cum
arăta Maria Avram, directoarea că
minului cultural, la dezbaterile orga
nizate pe marginea documentelor
recentei plenare a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare,
Silviculturii și Gospodă

lor cultural-științific, valorificarea talentelor din popor,
a minunatelor însușiri creatoare ale țărănimii, ale
tineretului. Desigur, propunînd si acțiuni recreative,
necesare petrecerii plăcute și instructive a timpului
liber (fără a transforma acest lăcaș doar intr-o insti
tuție de distracție, pentru sărbători folclorice), organi
zațiile de partid din mediul rural, consiliile de educație
și cultură ale comunelor trebuie să îmbine în mod
armonios astfel de momente cu cele destinate educației
politice, socialiste a oamenilor, înarmării lor cu cele mai
noi cunoștințe științifice și tehnice din domeniul agri
culturii ; cu preocupările față de răspindirea cunoștin
țelor necesare practicării unei agriculturi moderne,
intensive, pentru popularizarea experiențelor deosebite,
a exemplelor demne de urmat.
In raidul nostru prin cămine culturale din cîteva
județe am urmărit cum se desfășoară această activi
tate multiplă, care sînt momentele mai importante des
tinate educației oamenilor muncii de la sate, parti
cipării tuturor la o bogată viață spirituală, prezen
tării noilor cunoștințe in toate domeniile, informării
și dezbaterii marilor obiective ce stau în fața agricul
turii, a modernizării satului românesc de azi.

ririi Apelor, la simpozionul „Din gîn
direa social-politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu" au participat nu
meroși țărani cooperatori, mecani
zatori, profesori, iar în comuna
Nicolae Bălcescu specialiști de la
complexul muzeal din Bacău, acti
viști de partid s-au întîlnit la cămi
nul cultural cu cooperatorii din Să
rata, Galbeni, Valea Seacă, Lărguța,
cu prilejul unor expuneri pe teme
de educație materialist-științifică,
bineînțeles toate urmate de concerte
si spectacole în care protagoniste
erau formațiile artistice ale cămine
lor culturale respective.
„Sub flamura partidului" — spune
Petru Enășoaie, președintele Comite
tului județean de cultură și educație
socialistă Bacău — este un dialog
ce antrenează mii de oameni ai mun
cii, numeroase formații culturalartistice. Organizăm expoziții de car
te social-politică (în cadrul mani
festării „Luna cărții la sate"), dezba
teri, întîlniri cu scriitorii (la Filipești, Săucești, Berești-Tazlău) des
pre cărți de larg interes, dialoguri
despre realizările cinematografiei din
ultimii ani (în 32 de comune desfășurîndu-se Festivalul filmului la
sate) ; și, în fine, participarea să
tenilor la programele universităților
cultural-științifice (în cadrul celor 87
de universități, avînd 765 de cursuri,
sînt înscriși peste 31 000 de oameni
ai muncii) — care, la căminele’cul
turale mai ales în ultima vreme, au
propus teme legate de calificarea la
locul de muncă, educația cetățe
nească ș.a. (Gh. Baltă, coresponden
tul „Scînteii").
Căminul cultural — vatră spiritua
lă a satului. Bineînțeles, aceasta im

plică
activități cultural-educative
eficiente, de rezonanță, care, pentru
grupuri restrînse, se pot realiza și la
școala din comună, și la bibliotecă,
la sediul cooperativei agricole de
producție. Dar, tot sala căminu
lui
cultural rămîne
cea
care
adună toată suflarea satului. Așa
cum se întîmplă în satul Mihalț,
din județul Alba, în satele vecine
(Cistei și Obreja) atunci cînd se
discută despre fondul de stat, des
pre probleme de zootehnie, mecani
zare etc. „La aceste activități — spu
nea Mihail Aldea, directorul căminu
lui cultural, sînt mereu invitați ingi
neri agronomi, medici veterinari,
cadre de specialitate — într-un fel
demonstrîndu-se că sala căminului
cultural este și un centru metodic
de instruire a unităților agricole din
comună, de răspîndire a experienței
înaintate. Am intrat în cea de-a Vl-a
ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României". în cadrul acesteia
se pregătesc cele 11 formații artis

tice de amatori (în ianuarie a avut
loc premiera locală a piesei „Dra
goste la prima vedere" de Ion Băieșu, iar ultima reprezentație a bri
găzii artistice s-a numit „Din comu
nă adunate"), în medie, lunar, notind
cam douăzeci și patru de manifestări
pe care le dorim cît mai diverse, cît
mai atractive. Și cînd oamenii lo
cului se îndreaptă spre sediul cămi
nului cultural, să știți că vin din
dorința de a se informa, de a se
instrui, și nu pentru a-și irosi
vremea". (Șt. Dinică, coresponden
tul „Scînteii").
Cum se sărbătorește un cor cente
nar ? Așa, cum au făcut locuitorii
din Ceuaș (județul Mureș), asistînd
la concertul coralei lor, aplaudînd
acei săteni melomani care au adus
faimă comunei înscriind formația
printre laureatele Festivalului na
țional „Cîntarea României". Dar nu
a fost doar un concert, a fost o suită
de manifestări artistice, la care nu
puteau să nu vină și dansatori, ta
rafuri și alte coruri din județ, așa
cum de curînd s-a văzut și în co
muna Sărmașu (unde s-au trecut în
revistă brigăzi artistice, montaje
literar-muzicale, coruri, grupuri vo
cale) și, chiar în aceste zile, la Gănești, Miercurea
Nirajului, Mica.
Ideciu de Jos, la oricare din cămi
nele culturale mureșene care anunță
interesante după-amieze sau matinee
duminicale. însă căminele culturale
nu sînt doar săli pentru frumoase
serbări folclorice, ci, în primul
rind, veritabile tribune ale experien
ței înaintate, unde se dezbat proble
mele actuale ale satului și agricul
turii noastre, aspecte vizînd îmbună
tățirea stilului și metodelor de mun
că ale consiliilor comunale în vede
rea concentrării
întregii activități
cultural-educative de masă pentru
mobilizarea tuturor categoriilor de
oameni ai muncii la realizarea sar
cinilor economico-sociale in profil
teritorial. (Gh. Giurgiu, coresponden
tul „Scînteii").

De la Berești-Tazlău (județul Bacău) la Rușii Munți (județul Mureș),
de la Vătava (județul Mureș) la Mihalț (județul Alba) — zeci de lăuda
bile acțiuni... Aceasta nu înseamnă insă că nu se mai găsesc si usi
ferecate, că uneori sînt prea anemic antrenate forțele artistice ale
școlilor, că unele acțiuni nu se desfășoară decît cu cîțiva participant!.
Nu degeaba se spune că atunci cînd ușile căminelor culturale din Cîrleni.
Minăstirea Cașin, Oncești, Vultureni (județul Bacău) sînt deschise — lumea
le privește cu mirare ! Sau că reparațiile căminului cultural din Crăciunelul de Jos (județul Alba); începute cu o lună in urmă, după cum nu se
grăbesc gospodarii locului, vor dura... cîteva campanii agricole. Sau că
sătenii din Bichiș, Ațintis și Brîncovenești (județul Mureș) iși aduc aminte
că ultimele evenimente culturale au fost niște... nunți ! Dar. mai sînt și
alte exemple pe care vi le propunem intr-o viitoare anchetă.

Smaranda OTEAJVU

învățămînt modern
(Urmare din pag. I)

In atelierul de electronicâ al Liceului „I. L. Caragiale" din București
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cinema
• Colierul de turcoaze :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, FLAMURA (85 77 12) - 11;
13 ; 15
• Preria : FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vară sentimentală : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 15;
17; 19
• Clinele : COSMOS — 9; 11; 13,
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar ; FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Aventuri In Ontario : GIULEȘTI
(17 55 46)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Vînătorul de căprioare : FLOREASCA (33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 19
• Racolarea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Bătălia pentru Alger : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Raidul
vărgat :
FESTIVAL
(15 63 84)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19
• Vrabia pe gheață — 9; 10,30 ; Fata
fără zestre — 12; 15; 18 : TIMPURI
NOI (15 61 10)
• Zona cu obstacole :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Profetul, aurul și ardelenii î LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii — 9;
11; 13; 15; 17, Marele premiu — 19 :
DOINA (16 35 38)
• Pilot de formula 1 : STUDIO
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15
• Ne trebuie o solistă :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30
• Hallo, taxi ! : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 15; 17: 19
• Intrusul: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15
• Potopul (seriile III—IV) : COTROCENI (49 48 48) - 14; 17,30
• Epoca
îndepărtată :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Gară
pentru
doi s
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Nu te voi uita niciodată : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Berlin Kaputt : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Dublă
depășire :
FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• In spațiu : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• Copie la indigo: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cobra se întoarce: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Papa dolar — 14 ; Jocul iele
lor — 19 ; (sala Atelier) : Farul și dl.
Valentino — 14,30 ; Arheologia dra
gostei — 19,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de vio
loncel Victor Popescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 17
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bularrdra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Avea
două pistoale cu ochi albi și negri —
17.30
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Karamazovii — 17 ;
(sala Studio) : EX — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jocuri crude — 18,30 ; (sala
Giulești, 18 04 85) : Cursa de Viena —
18.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic
despre elefanți — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 17,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9 ; Cenușă
reasa — 18
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Arvinte și Pepelea — 15 ; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Dana și Leul
— 15
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 15 ; 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Rosencrantz și Guildenstern
— 17

si asupra influentelor exercitate asu
pra randamentului școlar al elevilor
de factorii menționați. încenînd —
cum era si firesc — cu cei care tin
de scoală. Baza materială a învățămîntului s-a dezvoltat, diversificat
si modernizat an de an. atît în ora
șe. cît si în mediul rural unde efec
tele patronării școlilor generale de
către liceele din municipii si orașe
au început să fie concludente. Se
cuvine a fi menționate aici măsurile
prin care întreprinderile si-au asu
mat sarcina dotării atelierelor-scoală
si a pregătirii profesionale a elevi
lor. ceea ce înseamnă nu numai o
economie de mijloace, de resurse
materiale și umane la scara întregii
societăți, dar și un spor pe planul
calității formării tinerilor în concor
dantă cu cerințele la zi ale meseriei.
Intrînd. de pildă, astăzi, în atelierele-școală ale Liceului industrial
„23 August" din Capitală — unde au
apărut deja primele mașini cu co
mandă numerică pe care elevii vor
lucra după absolvire — si cei mai
sceptici oameni vor fi obligați să
recunoască necondiționat că elevii
sînt calificați si policalificati aici la
cel mai înalt nivel de dotare tehni
că si de asistentă de specialitate
(ingineri si maiștri abilitați pentru
procesul de formare profesională si
menținuți constant în actualitatea
uzinei). Dar șirul exemplelor poate
continua cu Liceul industrial „Elec
tronica". unde uzina a realizat pen
tru practica elevilor o linie de tele
vizoare complet automatizată, cu Li
ceul economic nr. 4 care dispune de
un hotel si un restaurant-scoală si
cu multe altele.
Pentru modernizarea procesului de
predare si învățare. în ultimii ani
s-au intensificat acțiunile destinate
perfecționării pregătirii științifice și
metodice a personalului didactic, atît
la nivel național, cît și la nivelul
județelor si al municipiului Bucu
rești unde, cu sprijinul institutelor
de învățămînt superior si al cerce
tătorilor, li se prezintă profesorilor
din învătămîntul preuniversitar. în
vățătorilor si educatoarelor cele mai
reușite experiențe pedagogice vali
date de practică, modele de tehno
logii didactice eficiente sl rezultatele
obținute prin aplicarea lor.
Un accent deosebit se nune pe
învățarea în clasă — tinînd seama
de faptul că in multe situații ambii
părinți sînt ocupați în producție —
ne cunoașterea si luarea in conside
rare a caracteristicilor elevilor, ca
bază pentru aplicarea unui tratament
pedagogic diferențiat (adaptarea eforturilor solicitate si a cunoștințe
lor predate la capacitățile, interese

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)
• Cîntece de pe la noi • Gala de
senului animat • Ochi de copii —
reportaj • Șah • Marile momente
ale baletului • Un tablou din Ga
leria națională : „Portret de fată"
de Nicolae Grlgorescu • Yehudy
Menuhin — un virtuoz al arcușu
lui, interpretează Concertul în La

le si ritmul de învățare al fiecărui
elev), ca si pe Îmbunătățirea siste
mului de evaluare care devine tot
mai complexă atunci cînd se extinde
asupra întregului sistem de influen
te ce determină rezultatele elevilor
la învățătură si comportare. în con
dițiile actuale, ale învățămîntului de
masă, dar si de calitate, evaluarea
se transformă tot mai mult dintr-un
instrument de clasificare si selecție
într-unul de perfecționare a educa
ției si instrucției, arătînd învățăto
rilor si profesorilor ce pot aștepta
de la fiecare elev, furnizîndu-le
mijloace de apreciere a calității me
todelor de instruire si a materiale
lor didactice, informațiile necesare
realizării unui progres constant și
unor performante
corespunzătoare
potențialului maxim al fiecărui elev.
Nu în ultimul rînd. acțiunile de per
fecționare vizează sistemul de acti
vități extrașcolare sau relația scoală-familie.
in ideea subordonării
lor acelorași obiective urmărite de
scoală, de societate în ansamblu.
Rezerve importante sub aspectul
perfecționării pregătirii elevilor, cu
deosebire a celor din unele locali
tăți si din unele licee industriale, ne
oferă si sistemul național de patro
nare a liceelor de către facultăți si
a școlilor generale de la sate de
către liceele din orașe, instituit
prin hotărîrea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1982, din inițiativa și sub
directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Indiferent însă de domeniul în
care situăm analiza factorilor de
progres școlar, .... mari obligații re
vin — așa cum sublinia tovarășa
Elena Ceaușescu In cuvîntarea rosti
tă la încheierea lucrărilor Congre
sului Științei și învățămîntului —
in nrimul rind, cadrelor didactice,
cărora li s-a incredintat spre forma
re. instruire si educare tineretul pa
triei noastre".
Calitatea instruirii (teoretică si
practică). Îmbinarea studiului cu
munca, racordarea necontenită a
scolii cu cerințele vieții, educația
economică si civică a elevilor, ca si
educația lor patriotică, revoluționa
ră nu se pot realiza la cotele de
exigentă stabilite de partid, de so
cietate. fără o implicare competentă
si deplină a tuturor cadrelor didac
tice. fără permanenta preocupare
pentru perfecționarea pregătirii lor
pe multiple planuri (politic, ideolo
gic. științific, economic, psihopeda
gogie. metodic si cultural). Este un
deziderat, dar si un domeniu de ac
țiune coordonată, convergentă a tu
turor factorilor învestiți cu răspun
deri In procesul pregătirii tineretu
lui pentru muncă si viată.

minor pentru vioară și orchestră
de Johann Sebastian Bach • Azi,
în anul 65 al Partidului — reportaj
•Creatori de frumos • Telesport
• Autograf muzical
14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului

Telejurnal
Teleenciclopedia (colon
Melodii ’85 (color)
Film artistic.
„Comoara corsa
rilor"
22,05 Sub cupola circului
22,15 Telejurnal
22,30 Închiderea programului
19,00
19,20
19,50
20.45
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Spaniei
(Urmare din pag. I)
Înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Nicolas Revenga a sub
liniat că îi este deosebit de plăcut
să folosească acest prilej centru a
transmite președintelui
Nicolae Ceausescu un cordial mesaj
de prietenie din partea regelui Juan
Carlos I, împreună cu cele mai bune
urări de progres pentru poporul ro
mân.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evocate relațiile priete
nești dintre cele două țări, relevîndu-se importanta întîlnirilor la nivel
înalt, de la Madrid si București, care
au evidențiat interesul reciproc de
a extinde si mai mult raporturile
spaniolo-române. Este reliefată, tot
odată. buna conlucrare dintre Spania
si România pe arena mondială, ele
actionînd constant în vederea des
chiderii de noi căi de înțelegere,
pentru întărirea securității interna-

GALAȚI : Utilaje

și agregate
pentru dotarea navelor
La întreprinderea mecanică
navală Galați au fost asimilate
și lansate în fabricație noi și
importante utilaje și agregate
pentru dotarea navelor ce se
construiesc în șantierele din
țară. Printre acestea, se numă
ră pompa de 250 metri cubi ac
ționată cu abur și vinciul de
ancoră și manevră pentru pe
trolierul de 85 000 tdw.

Popasuri turistice
de mare atracție
Hanurile, hotelurile, cabanele și
popasurile turistice amplasate în
apropierea unor renumite stațiuni
balneare, și a unor monumente de
artă și arhitectură își așteaptă
oaspeții pentru un sejur de cîteva
zile sau numai pentru petrecerea
sfîrșitului de săptămînă.
Iată citeva dintre acestea :

tionale. reducerea înarmărilor si sta
tornicirea unor relații mai active de
pace si prietenie.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaiul ce i-a fost
adresat si a transmis regelui Juan
Carlos I, cele mai cordiale urări de
sănătate si fericire personală, de
bunăstare si prosperitate poporului
spaniol prieten.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român se apreciază că rela
țiile traditionale. de prietenie si co
laborare. dintre România si Spania
au cunoscut o evoluție pozitivă, vi
zitele reciproce la nivel înalt înscrilndu-se ca momente importante în
cronica raporturilor dintre țările
noastre. în același timp, se mențio
nează că există condiții pentru o
creștere mai substanțială a schimbu
rilor economice, tehnico-stiintifice.
culturale si în alte domenii de inte
res comun. De asemenea, este rele

vat faptul că România si Spania —
țări europene — pot dezvolta o lar
gă colaborare pe arena mondială,
pentru solutionarea marilor proble
me cu care este confruntat continen
tul nostrti. pentru înțelegere, securi
tate si pace în lume.
Șeful statului român a urat succes
ambasadorului spaniol în îndepli
nirea misiunii de răspundere ce i-a
fost încredințată si l-a asigurat de
întregul spriiin al Consiliului de
Stat, al guvernului si al său per
sonal.
în încheierea solemnității prezen
tării scrisorilor de acreditare a avut
loc o convorbire cordială între pre
ședintele Nicolae Ceausescu si am
basadorul Nicolas Revenga.
La solemnitate și convorbire au
participat Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, si Dumitru Apostoiu,
secretar prezidențial si al Consiliului
de Stat.

Vizita delegației parlamentare din Republica Zimbabwe
Delegația parlamentară zlmbabweană s-a întîlnit, vineri, cu repre
zentanți ai presei centrale, Radiodi
fuziunii și Agerpres.
Președintele
Senatului,
Nollan
Chipo Makombe, a relevat deosebita
onoare de a fi primiți de președin
tele Republicii Socialiste România,
secretarul general al Partidului
Comunist
Român,
tovarășul
Nicolae Ceaușesou, subliniind, tot
odată, caracterul deosebit de fruc
tuos al convorbirii care a avut loc
cu acest prilej în legătură cu stadiul
relațiilor bilaterale, precum și cu
unele probleme ale situației interna
ționale actuale.
Acordurile dintre Zimbabwe și
România, a spus vorbitorul, creează
un cadru bun de colaborare multila
terală, apreciind că relațiile poli
tice dintre cele două țări sînt
„exemplare și tind să se dezvolte și
mai mult". „O mărturie elocventă a
bunelor raporturi, a legăturilor
strînșp dintre țările șl popoarele
noastre o constituie primirea deose
bit de călduroasă, manifestările de
prietenie și stimă pe care poporul
Zimbabwean le-a rezervat președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu cu prilejul vizitei
efectuate în Republica Zimbabwe, în
1983“, a subliniat președintele Sena
tului zimbabwean.
în continuare, vorbitorul a arătat
că poporul și guvernul tării sale
apreciază sprijinul sincer și dezinte
resat acordat de România consolidă
rii independenței Zimbabwe, dezvol
tării sale economice. Zimbabwe și
România, parlamentele și parlamen
tarii din cele două țări — a spus el

— promovează o politică de pace în
întreaga lume, se pronunță pentru
dezarmare și, în special, pentru
dezarmare nucleară, conlucrează atît
la O.N.U., cît și în alte organizații
internaționale în sprijinul luptei po
poarelor pentru dobîndlrea și con
solidarea independenței, pentru eli
minarea discriminării rasiale și a po
liticii de apartheid practicate de
Africa de Sud, pentru dezvoltare
liberă.
4 în încheierea conferinței de presă,
oaspetele a elogiat realizările deose
bite obținute de poporul român în
construcția spcialismului.

*

Delegația parlamentară din Repu
blica Zimbabwe, condusă de Nollan
Chipo Makombe, președintele Sena
tului, care efectuează o vizită în țara
noastră, a avut, vineri, o întrevedere
cu reprezentanți ai conducerii Minis
terului Minelor. Au fost abordate
aspecte ale cooperării româno-zimbabweene în domeniul minier.

★

Cu prilejul vizitei în țara noastră
a delegației parlamentare a Repu
blicii Zimbabwe, condusă de pre
ședintele
Senatului,
ambasadorul
acestei țări la București, Nicholas T.
Goche, a oferit vineri o recepție.
Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
reprezentanți ai conducerilor unor
ministere și instituții centrale, deputați.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat mi
nistrului apărării naționale al R.P.
Mongole, general-colonel Jamsrangiin
Iondon, o telegramă de felicitare cu
ocazia celei de-a 65-a aniversări a
Zilei Armatei Populare Mongole.

Vineri după-amiază, la Casa Cen
trală a Armatei a avut loc o adunare
festivă consacrată celei de-a 65-a
aniversări a Zilei Armatei Populare
Mongole, la care au participat gene
rali și ofițeri din garnizoana Bucu
rești.
Adunarea a fost deschisă de general-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit Togoociin Ghenden, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Mongole în Re
publica Socialistă România.
în încheiere, participant^ au vi
zionat o fotoexpozitie cu aspecte din
viata și activitatea militarilor Arma
tei Populare Mongole și un film pus
la dispoziție de Ambasada Republicii
Populare Mongole la București.

★

Vineri a avut loc în Capitală o
conferință de presă organizată de
Ambasada Republicii Socialiste Ce
hoslovace, consacrată apropiatului
Congres al P.C. din Cehoslovacia,
în acest cadru au fost prezentate
direcțiile principale ale dezvoltării
economice și sociale a R.S. Ceho
slovace în anii 1986—1990 și în per
spectivă pînă în anul 2000, ce vor
fi dezbătute și
adoptate de Con
gresul al XVII-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care va
avea loc în cursul lunii martie a.c.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
presei centrale, Radioteleviziunii,
Agerpres, precum și atașați de pre
să acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 martie, ora 20 — 18 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece,
îndeosebi în regiunile din estul și sudestul țării. Cerul va fi variabil, mai
mult noros în Moldova, Dobrogea și
Bărăgan, unde pe alocuri vor cădea
ninsori slabe. In rest, precipitații sla
be, mai ales sub formă de lapoviță și
ninsoare. Vîntul va sufla moderat, cu
unele intensificări în estul țării și zona
de munte din sectorul estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse
între
minus 10 și zero grade, izolat mai
coborîte în depresiuni pînă la minus
15 grade, iar maximele între minus 4
și
grade, mai ridicate în vest. Ceață
locală. în București :
Vremea va fi
rece, cu cerul mai mult noros. Vor că
dea ninsori slabe. Vînt moderat,
cu
intensificări din sectorul estic. Tem
peraturile
fninime vor oscila
între
minus 3 și zero grade, iar cele maxime
între zero și plus 3 grade. Ceață slabă.

„Permis de intrare" în laboratorul noului
(Urmare din pag. I)

Hanul Cheia — județul Prahova,
din stațiunea cu același nume, pe
drumul național Ploiești—Cheia—
Brașov (D.N. 1 A, kilometrul 73 de
la Ploiești. Unitatea are 250 locuri
de cazare și restaurant cu 350
locuri.
Hanul Slănic — județul Prahova,
din stațiunea cu același nume, la
40 kilometri de Ploiești, cu 48
locuri de cazare și 360 locuri la
mese.
Popasul turistic Românești —
— județul Prahova, amplasat pe
șoseaua națională București—Bra
șov la 12 kilometri de Ploiești, 54
locuri de cazare.
Hanul
Monteoru — județul
Buzău, din stațiunea Sărata Mon
teoru, pe șoseaua națională Ploiești
—Buzău (D.N. 1 B), la 20 kilome
tri de Buzău, 140 locuri de cazare,
700 locuri la restaurant.
Hanul Nehoiu — județul Buzău,
modernizat, amplasat în localita
tea cu același nume pe șoseaua
Buzău—întorsura Buzăului (D.N.
10, kilometrul 75). Are 72 locuri de
cazare și un restaurant cu terasă
cu o capacitate de 500 locuri la
mese.
Hanul Ciuta — județul Buzău,
din localitatea cu același nume, pe
șoseaua Buzău—întorsura Buzăului
(D.N. 10) la 38 kilometri de Buzău.
Are 64 locuri de cazare și 400 la
restaurant.
Hanul Malu din localitatea Malu.
județul Ialomița, pe șoseaua na
țională București—Constanța, Ia 16
kilometri de Urziceni. 97 locuri de
cazare, 560 locuri la mese. Se pot
închiria diverse jocuri distractive.
„Privighetoarea" — complex tu
ristic și de alimentație publică din
județul Ialomița. Are un nou și
modern hotel și un spațios res
taurant.
Informații suplimentare și rezer
vări de locuri se pot face prin
Agenția de turism din București
(strada 13 Decembrie nr. 26, în
holul Casei de bilete a Sălii Pala
tului, telefon 14 52 09).

A vegetat însă amar de vreme prin
tratate și manuale, cu aplicații
practice minime, numai fiindcă
specialiștii și beneficiarii nu au
putut asimila noua idee, părînd ab
surdă, că lichidul poate îndoi sin
gur tabla de groase dimensiuni.
Cum se explică această poziție ?
Nu se explică decît printr-un fe
nomen „inerțial-gravitațional", cum
l-am numit în lucrarea pe care o
pregătim „Teoria creativității ge
neralizate".
Noi, aici, nu ne-am
lăsat intimidați de „autoritatea"
experților — și am reușit.
— Ați reușit cum ?
— Ar fi greu de schițat un răs
puns în cîteva cuvinte. V-am spus,
pregătim o întreagă lucrare pe
această temă.
Parcă plutește o anume
taină
peste viata lăuntrică a laboratoru
lui. Dificultatea de a da nume unor
procese în plină geneză ? Grija de
a păstra secretele psihologice ? Ca
să împrăștie această impresie,
după ce îl consultă din priviri pe
tînărul magistru, intervine și mai
tinăra sa asistentă de la catedra de
psihologie, Carmen Cretu :
— Din punct de vedere teoretic
ne aflăm într-o fază de proprie
clarificare și elaborare. Sîntem
încă în fața unor semne de între
bare privind cele mai eficiente me
tode de stimulare a gîndirii teh
nice. Se vorbește mult, de pildă,
despre unele metode anglo-saxone,
brainstorming, sinectică și altele,
dar ele nu sînt suficient de vali
date practic, valoric. S-a observat
că „grupul" produce soluții, dar nu
idei mari.
Ambiția,
eforturile
noastre țintesc să cristalizeze și să
propună- un model românesc de
gîndire creativă, potrivit psihismu
lui nostru specific.
— Mai concret...
— Căutăm să valorificăm, prin
individualizare, posibilitățile de
creație ale fiecărui membru al co
lectivului, ajutîndu-1
să-și afle
motivații cît mai puternice, să se
manifeste pe planuri multiple —
profesional, social, afectiv. Să tră
iască. să ardă pentru ideea nouă !
Una din metodele practice — în
afară de relativizarea cunoștințe
lor considerate tabu, de care vi s-a
vorbit — constă în a-1 angaja pe
om în supra-sarcină. De a-i da

spre rezolvare o problemă fie de o
complexitate deosebită, fie într-un
timp mai scurt decît cel util. In
trarea în supra-sarcină, fapt verifi
cat psihologicește, îl determină să
se capaciteze la un nivel superior,
să spargă bariera.
— Unii vă reproșează — mă
adresez lui Ionel Dorofte — că nu
sînteți de formație tehnică.
Vă
preocupă
psihologia,
filozofia,
scrieți versuri... Ce se pricepe, zic
ei, un umanist la tehnică ? 1
— Au dovezi că ar exista un
monopol al creației conferit de o
diplomă sau alta ? In schimb, cîte
exemple nu se pot da de oameni
care au adus contribuții, și încă
din cele mai importante, în afara
specialității lor de bază! Deviza la
boratorului nostru este că oricine
poate deveni creator dacă o doreș
te într-adevăr, și e capabil să di
namiteze, cum spuneam, inhibiția
psihologică fată de nou.
Dovadă -e faptul — cum aveam
să mă conving vizitînd laboratorul
— că se află aici reuniți. în cer
cetări inter și
supradisciplinare,
creatori de cele mai diverse for
mații : de la muncitori de înaltă
clasă la ingineri de toate speciali
tățile, de la psihologi Ia arhitecți
și designeri, ba chiar și... filologi.
Inteligențele,
iscusințele,
entuziasmele și disputele științifice se
exercită în varii domenii — meca
nică fină, radio-electronică, micro
unde. psihologie, geologie, filolo
gie. Cu convingerea că filonul de
aur nu poate să le scape...
— Ce v-a condus la acest „turn
Babei" profesional ?
— Răspunsul, pe care desigur îl
bănuiți, este că e aproape impo
sibil de conceput azi o creație teh
nică de valoare la care să nu
concure un mănunchi de compe
tențe. Dar mai există un aspect,
căruia noi îi acordăm toată aten
ția și nu se poate realiza fără con
tribuții conjugate : implementarea
și difuzarea cît mai largă a solu
țiilor noi. Nu creăm de dragul de
a crea. Iată de ce nu așteptăm să
ne bată la ușă beneficiarii. Mer
gem noi la ei. să descoperim, să
prospectăm de ce ar avea ei ne
voie pentru a-și moderniza produc
ția, pentru a-și spori eficiența.
Cum am procedat de curînd la
„Tehnoton". Cîteodată e nevoie să

luptăm cu inertia, cu neîncrederea
față de nou, cu confortul lipsei de
probleme în care se leagănă unii,
pierzînd pe terenul competitivită
ții. Iar asta presupune argumente,
demonstrații pluridisciplinare. Iată,
în prezent ne preocupă să impu
nem noua tehnologie de ambutisare hidrodinamică în diverse ramuri
industriale care ar dobîndi de pe
urma ei importante beneficii eco
nomice. Am făcut sondaje, ches
tionare, mergem în întreprinderi.
Nu e destul să ai idei. Pentru efi
ciență trebuie să te bați 1
— Cîte invenții a produs labora
torul ?
— Contează, credeți, numărul ?
Da, ne situăm printre fruntașii ju
dețului. Contează insă
valoarea.
Cu ce și cît contribui efectiv la
progresul economiei. După mine —
știu că e un punct de vedere con
troversat — inventica n-ar trebui
să se blzuie atît pe cantitate, cît
pe calitatea realizărilor. Personal
nu sînt pentru invențiile multe și
mărunte care .așteaptă cu dezar
mantă modestie un brevet ; sînt
adeptul implementării creației de
anvergură, cu o mare eficiență
economică. Nu e păcat să risipești
aurul cenușiu pe mize derizorii ?
— Sînteți atît de sigur că
Laboratorul de inventivă va putea
propune și menține mize impor
tante ?
— Dacă n-aș nutri această certi
tudine sau măcar speranță n-am
avea ce să căutăm aici. In sfera
creației tehnico-știintifice te poți
menține numai dacă ești, dacă năzuiești să fii în permanentă revo
luționar, cum spunea cu ardentă
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Congresul științei și învățămîntului. N-ai voie să fii mediocru. Și
nici nu poți fi „pensionarul" unei
singure idei. Cînd cercetarea ne
convențională de azi își pierde prin
aplicare noutatea, cînd devine mo
nedă curentă, nu ai decît două so
luții : ori să vii cu idei noi. ori să
lași locul altora
cu o
gîndire
proaspătă și îndrăzneață.
Alte experiențe ale creativității
ieșene își propun și ele șă dea răs
puns, din unghiuri întrucîtva dife
rite. aceleiași întrebări : cum se
poate stimula spiritul inventiv ?
Asupra lor, într-un viitor număr al
ziarului.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

Profunde primeniri într-un vechi oraș
Natura, a fost darnică cu oamenii
ce au întemeiat orașul Shanghai. O
climă subtropicală, în care iarna
temperatura nu atinge decît arare
ori zero grade, iar vara, în iulie,
se menține în jur de 28 de grade.
Ce se știe despre istoria sa? Greu
de rezumat în cîteva cuvinte. Prin
anul 751 e.n. pe aceste locuri se
afla un sat de pescari. Datorită po
ziției geografice deosebit de avan
tajoase, mica localitate s-a dezvol
tat cu trecerea anilor, pentru ca, la
1292, documentele să vorbească
despre un tîrg numit Shanghai, în
care pulsa o intensă viață econo
mică.
Cum este Shanghaiul de azi? Un
oraș modern, în plină înflorire, ci
tadelă a industriei și unul din cele
mai importante porturi maritime
ale țării. Una din cele trei metropo
le ale Chinei aflate sub conducerea
directă a guvernului central. O con
centrare de populație cum puține
sînt în lume : pe o suprafață de
6 186 kmp, împreună cu suburbiile,
locuiesc circa 12 milioane de oa
meni. Cu ce se ocupă?
Shanghaiul dispune azi de o mare
putere economică. Cei mai multi
locuitori ai săi lucrează în cele 8 500
de întreprinderi industriale și 59 000
unități comerciale existente, pre
cum și în instituții și alte activități
care asigură dinamismul vieții ma
relui oraș. Iar economia orașului
se află în plin proces de restructu
rare, potrivit cerințelor actuale și
posibilităților de valorificare mai
bună a resurselor materiale și de
forță de muncă de care dispune. In
anii construcției socialiste s-a creat
o importantă industrie grea, re
prezentată azi de metalurgie, con
strucția de mașini, electronică, chi
mie, construcții navale, aparatură
de măsură și control. Acum, dezvol
tările în aceste ramuri privesc mai
mult laturile calitative, intensive
și, în general, se pune accent pe
creșterea ponderii industriei ușoare,
de mare productivitate și eficiență.
Din tot ceea ce se produce în in
dustrie, numai o treime se retine
pentru nevoile orașului, o treime
se trimite în alte provincii ale
Chinei, iar o treime ia drumul ex
portului.
In afară de zona urbană. în com
ponența Shanghaiului intră și cîte
va județe care dețin mari supra
fețe de teren. De aceea, în ansam
blul economiei orașului agricultura
ocupă un rol dintre cele mai im
portante pentru asigurarea necesi
tăților de hrană ale locuitorilor și
de materii prime pentru industrie.
Măsurile luate în ultimii șapte ani
de conducerea partidului au vizat
stimularea creșterii accentuate a
producției agricole, ceea ce s-a și
reușit în fapt să se realizeze, rit
mul anual de creștere a producției
agricole fiind de peste 10 la sută.

Desigur, chiar în aceste condiții nu
toți locuitorii din zonele agricole
ale orașului sau, mai bine zis, nu
tot timpul de muncă al acestora
este ocupat în agricultură, orienta
rea fiind ca și în comune să se
desfășoare o activitate industrială.
Așa s-a ajuns, bunăoară, ca 80 la
sută din venitul anual al unui țăran
să fie obținut din industrie sau din
gospodării anexe.
...Din fața Hotelului Păcii, situat
pe malul brațului fluvial Huang Po,
ne îmbarcăm într-un vaporaș care
ne va purta de-a lungul a 30 de
kilometri pînă la vărsarea în mare.
De o parte și de alta 60 de km de
cheiuri, dane, instalații portuare și
industriale. Printre navele ancorate
în port la încărcare sau descărcare
am întîlnit și cîteva cargouri româ
nești. Prezentă deloc întîmplătoare. după cum ne-au spus reprezen-

NOTE DE CĂLĂTORIE
DIN R. P. CHINEZA
fanții organelor locale, care, aflînd
că sîntem români, ne-au vorbit cu
căldură despre prietenia tradițio
nală dintre popoarele român și chi
nez,- dintre partidele noastre comu
niste, despre relațiile economice și
comerciale bilaterale fructuoase,
care se amplifică în folosul re
ciproc.
în apropierea malurilor fluviului
se înalță' hale industriale, instala
ții chimice, coșuri de termocentrală.
O prezență marcantă : combinatul
petrochimic. înființat în 1972, el se
întinde acum pe 10 kmp. în uriașe
le sale retorte, petrolul se descom
pune și recompune, după formule
complicate, într-o gamă diversă de
produse petrochimice, de la gazo
lină și pînă la mase plastice, fibre
sintetice, coloranți și medicamente.
Din cei 44 000 de lucrători, 5 la
sută sînt cadre cu pregătire tehnică
superioară, angrenate îndeosebi în
activitatea de cercetare și progres
tehnic. De altfel, aveam să aflăm
că zeci de institute de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică au
fost create în Shanghai pentru a
investiga și găsi soluții practice în
domenii de vîrf ale progresului
tehnic : energia atomică, semicon
ductor!, lasere, raze infrarosii, teh
nologii spațiale, calculatoare, chi
mie fină și de sinteză.
...Cu ce se ocupă locuitorii
Shanghaiului în afara orelor de
muncă? Să pășim împreună prin
oraș. La o asemenea densitate a
populației, strada este realmente
ticsită la orice oră din zi. Bicicliștii se strecoară cu îndemînare prin
marea de pietoni ; autoturisme,
autocamioane și mijloace de trans-

In port, la Shanghai

Cornellu CÂRLAN

INFORMAȚI! SPORTIVE
ȘAH. în runda a 4-a a campiona
tului european de șah pentru junioa
re de la Băile Herculane, Matveeva
a cîștigat la Coulls, Madl la Markov,
Strzalka la Boicu, Trabertz a pier
dut la Peiceva și Abraham Ia Sziva.
în clasament conduc Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.)
și Ildiko Madl
(Ungaria) cu cîte 4 puncte. Astăzi
are loc runda a 5-a.
SCRIMA. La sala Floreasca din
Capitală au continuat ieri întrece
rile Campionatelor internaționale de
scrimă ale României, proba indivi
duală feminină de floretă fiind do
minată de reprezentantele tării
noastre.
Locul 1 a
revenit floretistei Reka Lazar, care a dispus
în finală cu 8—6 de Georgeta Beka,

port „conviețuiesc" într-o simbioză
ciudată cu pietonii și cu bicicliștii.
Deși mai lentă, circulația stradală
are fluență, conformindu-se unor
reguli proprii, cu o logică aparent
bizară, totuși eficientă din moment
ce accidentele sînt relativ rare.
Magazinele se țin lanț la parte
rul locuințelor și au permanent vi
zitatori, fără a fi totuși aglomerate,
într-un fel, vitrinele oglindesc pro
gresul în ce privește nivelul de trai.
Intr-un mare magazin aflăm că aici
sînt puse la dispoziția cumpărători
lor peste 36 000 de produse de tot
felul, de la cele de necesitate coti
diană, pînă la articole de lux sau
de artizanat. Tot mai multi sînt
cei care cumpără bunuri de folo
sință îndelungată. Vizitatorul străin
este deosebit
de impresionat de
produsele industriei artizanale : lu
crări în jad, fildeș, lemn alb său
negru, covoare și carpete din lînă,
bijuterii din aur și argint cu mo
dele elegante, lucrate cu migală. în
stil tradițional. Alte magazine sînt
specializate în lucrări de pictură și
caligrafie în vestita' manieră chi
neză.
Desigur, edilii conservă cu grijă
partea veche a orașului, pentru a
păstra nealterat pentru contempo
rani și generațiile viitoare farmecul
străzilor tradiționale, al clădirilor
în formă de pagodă, al monumente
lor istorice și de artă — mărturii
ale vechii civilizații, ale geniului
creator al poporului chinez. Dar
Shanghaiul este un oraș care se
înnoiește pe zi ce trece. S-au ridi
cat noi cartiere/ de locuințe, demolîndu-se construcții insalubre, moș
tenite din anii de dominație străi
nă. îndeosebi în ultimii șapte ani
s-a construit mult, aproape jumă
tate din tot ce s-a construit în anii
socialismului.
Locuitorii au la dispoziție mul
tiple posibilități pentru destindere,
pentru o viață culturală bogată :
pot lua cunoștință de vasta colecție
de opere de artă veche din Shang
hai
Museum,
admira
statuia
„Buddha de jad" și manuscrisele
străvechi pe pînză de mătase din
templul cu același nume. In
Shanghai există o mare varietate de
teatre, clasice și moderne, ansam
bluri de cintece și dansuri, cine
matografe, o mare sală de sport cu
18 000 de locuri și un stadion utilat
cu toate instalațiile moderne.
Dar mai presus de* toate, în
timpul liber, chinezul — fie el din
Shanghai, din Beijing, din Nanjing
sau Quangzou, ori de oriunde de pe
cuprinsul țării — învață. în Shang
hai, bunăoară, sînt 44 000 școli ge
nerale și 50 de institute de învățămînt superior. La casele de pio
nieri copiii mînuiesc computere.
Zilnic, la radio și televiziune, ore
în șir, se transmit programe de învățămînt. Tinerii și maturii învață
la cursuri serale sau „fără frecven
ță". Spre ce anume se îndreaptă cu
predilecție? Matematica, fizica, chi
mia, tehnologiile de vîrf. limbile
străine.
„Av6m un drum important de
parcurs pentru ca țara noastră, cu
cel mai mare număr de locuitori
din lume, să se înscrie printre sta
tele cu o economie dezvoltată — ne
spunea tovarășul Huang Jiu, secre
tar adjunct al Comitetului de partid
al orașului. In conformitate cu hotărîrile conducerii partidului, apli
căm un nou mecanism economic, în
cadrul căruia căutăm să perfecțio
năm pîrghiile și instrumentele de
sporire a responsabilității oameni
lor muncii, promovînd diferite for
me de stimulare a capacității lor
de muncă și creație, de inițiativă
și spirit gospodăresc. în acest pro
ces complex apar, desigur, și con
tradicții și imperfecțiuni, pe care
ne străduim să le soluționăm. în
vățăm și de la alții, de aceea am
realizat o mare deschidere spre
lume, dar ne interesează în egală
măsură să ne dezvoltăm cu forjele
noastre, să punem mai bine în va
loare resursele de care dispunem".
Imaginea puternică pe care o lasă
vizita la Shanghai și în alte locuri
din China este aceea a unui popor
deplin Stăpîn pe soarta sa. care, sub
conducerea partidului, acționează
ferm pentru înflorirea patriei, pen
tru progres și prosperitate.

iar în asaltul pentru locul 3. Roxa
na Dumitrescu a întrecut-o cu 8—1
pe coechipiera sa Monica Veber.
HOCHEI. La Praga, selecționata
României a jucat un meci de verifi
care cu reprezentativa de juniori a
Cehoslovaciei. Hocheiștii români au
obținut victoria cu scorul de 6—5.
BASCHET • în turneul final al
„Cupei campionilor europeni" la
baschet masculin, echipa Cibona
Zagreb a întrecut în deplasare, cu
scorul de 106—95 (65—57), formația
franceză B.C. Limoges • „Cupa
Liliana Ronchetti" a fost cîștigată la
actuala ediție de echipa Dinamo No
vosibirsk. In finala disputată la
Barcelona, baschetbalistele sovietice

au întrecut cu scorul de 81—58
(45—30) formația B.C. Budapesta.
FOTBAL • La Copenhaga, in
meci tur pentru sferturile de finală
ale campionatului european de
fotbal rezervat echipelor de tineret,
selecționata Angliei a învins cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația Danemar
cei • In aceeași competiție, repre
zentativele Suediei și Italiei au ter
minat la egalitate : 1—1
•
La
Cairo, în turneul final al campiona
tului Africii de fotbal, echipa Egip
tului a învins
cu scorul de 2—0
(2—0) selecționata Mozambicului. In
urma acestei victorii fotbaliștii egip
teni s-au calificat pentru semifinale
le competiției. într-un alt joc, selec
ționata Coastei de Fildeș a dispus
de formația Senegalului cu 1—0 (0—0).

bIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• VÎNAT DE... CRESCĂTORIE.
La Școala națională de agricultură din
Coasta de Fildeș se desfășoară, în prezent,
experiențe de creștere sistematică a unor
animale. cU carne prețuită de localnici, care
s-au procurat pînă acum exclusiv prin vînătoare. Este vorba de o serie de specii pe
cale de dispariție în întreaga Africă. De
fapt, la grădina zoologică din Abidjan,
funcționează, încă din 1982, o fermă-pilot
pentru creșterea crocodililor. Pe baza unui
studiu întocmit în 1980, urmează ca pe
teritoriul țării să se amplaseze și alte cres
cătorii „de vînat" menite să îmbunătățeas
că alimentația locuitorilor și, totodată, să
apere de braconaj prețioasele rezervații na
turale de faună protejată prin lege. De o
atenție deosebită se vor bucura antilopele
care constituie de pe acum obiectul unui
atent studiu.

• ULEI DIN SEMINȚE DE RO
ȘU

în loc să se arunce, ca pină acum,

de ce să nu fie valorificate o serie de semințe și de sîmburi. pentru a face din ele

o importantă sursă de ulei comestibil ?
Este vorba, în principal, de sîmburii de
struguri, cu un conținut de 10—20 la sută
ulei, de cei de prune, cu 46 la sută ulei,
dar și de semințele de roșii, cu 35 la sută
conținut de ulei. După opinia unui grup de
cercetători de la Facultatea de tehnologie
■din Novi Sad, pe baza unei metode adec
vate de prelucrare a acestor semințe și
sîmburi, Iugoslavia va putea renunța, în
viitor, la importul de ulei comestibil, de
circa 150 mii tone pe an. De altfel, cerce
tătorii din Novi Sad au în vedere și valo
rificarea altor varietăți de semințe cu con
ținut mai scăzut de ulei.

• „HALDEX", O INEDITĂ
„MINĂ" DE CĂRBUNE. 111 întreaga
lume, se manifestă preocupări vizînd valo
rificarea importantei resurse pe care o re
prezintă haldele de materiale refolosibile,
care se adună din minele de cărbune. Din
tre soluțiile găsite pînă acum, reține atenția
și metoda „Haldex" elaborată de specialiști
din Ungaria. Aceasta permite recuperarea,
într-un singur an, a 80 mii tone de cărbune

din 500 mii tone de haldă. Odată recuperat,
cărbunele se aduce în stare de pulbere, se
amestecă apoi cu păcură și se arde în_cazanele unor centrale electrice și uzine. Roca
sterilă care rămîne se folosește, la rîndul
ei, in construcțiile rutiere. Cît privește
șlamul rezultat după recuperare acesta este
trimis fabricilor de ciment, iar argila —
celor de cărămizi și de țigle.

•
TE.

DRUMURI ANTIDERAPAN
Pentru creșterea securității rutiere,

pe plan mondial se poate înregistra un
interes sporit pentru folosirea de bauxită
calcinată la acoperirile de drumuri,
Dintr-un recent studiu efectuat de o
firmă britanică producătoare de materiale
de construcții, rezultă că, într-o serie de
țări ale lumii, bauxita calcinată a dovedit
în condiții de trafic intens, calități antide
rapante și de rezistență la uzură cu 50 la
sută mai bune decît acoperirile realizate
cu materiale pe bază de cremene, silice
etc. De notat că bauxita calcinată se
aplică pe suprafața drumurilor, pe un

strat de rășină specială. Această metodă
de acoperire antiderapantă fiind simplă și
rapidă, lucrarea se poate efectua noaptea,
drumul redevenind practicabil chiar din
ziua următoare. De o deosebită eficiență
în prevenirea accidentelor se dovedesc
aceste acoperiri antiderapante la intersec
țiile rutiere. în plus, bauxita calcinată se
poate folosi cu bune rezultate și la acope
rirea pardoselilor din fabrici, de la sondele
petroliere etc.

• DE STRAJĂ ÎN

CODRI. °

mare bogăție naturală a Poloniei o consti
tuie codrii de la Kozienice, cu numeroasele
lor rezervații forestiere în care se con
servă cu grijă fondul genetic al fagului,
bradului, arțarului și al altor arbori speci
fici respectivei zone. De curînd, într-unul
din ocolurile silvice din aceste păduri, au
fost instalate camere de luat vederi, me
nite să ajute la depistarea focarelor de in
cendii. Localizarea acestora devenind astfel
mai rapidă, firește că și măsurile vizînd
stăvilirea extinderii focului vor putea fi
mai eficiente. în curînd, urmează ca noua

tehnică să devină „paznicul" pădurilor și
în alte regiuni ale Poloniei.

• LUMINĂ, ÎN
SUBMARINE. ° firmă

ABISURILE

din Franța, spe
cializată în proiectarea și fabricarea de
echipamente subacvatice, a pus la punct,
recent, o nouă gamă de proiectoare sub
marine profesionale acoperind toate adîncimile, pînă la șase mii de metri. Prin opti
mizarea componentelor mecanice și electri
ce, noile produse sînt cu 40—50 la sută mai
ieftine decît proiectoarele realizate pînă în
prezent de firmele concurente, din S.U.A.
mai ales, ceea ce face ca ele să fie de pe
acum solicitate la export.

• PĂDURILE SI SCHIMBĂRI
LE CLIMATICE. Pentru ultimele două
milioane de ani, geologii au determinat,
cu ajutorul prețioaselor indicii oferite de
urmele lăsate de ghețari pe mari lanțuri
muntoase, nu mai puțin decît 17 oscilații
glaciare — interglaciare. în schimb, modi

ficările climatice sînt mai greu de deter
minat în zonele tropicale, de unde și con
cluzia multă vreme admisă că acestea au
cunoscut doar puține schimbări în vegeta
ția și clima lor. Printre studiile care au
dovedit tocmai contrariul se numără și re
cente cercetări ale unei echipe de geologi
francezi, pe platourile înalte din sudul Etio
piei, într-o zonă situată la o altitudine de
2300 metri. într-adevăr, polenul fosil pro
venit din sedimentele unui vechi lac de
prin partea locului aduce dovada că, în
urmă cu 2.3—2,5 milioane de ani, aici creș
tea o vegetație întîlnită, actualmente, doar
în unele zone muntoase, de la peste 3 000
metri altitudine, din Africa orientală, cu
temperaturi sub zero grade, în timpul nop
ții. Cu alte cuvinte, polenul descoperit do
vedește existența unei clime mai reci și
mai uscate decît cea actuală, timp de unul
pînă la cîteva milioane de ani, perioadă
care a coincis cu o răcire și în zona tem
perată din nordul actualei Europe. Cerce
tările geologilor francezi, în regiunile tro
picale, relevă, totodată, că perioadele reci
și uscate s-au datorat unei considerabile
reduceri a suprafețelor ocupate de păduri.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*

*
*

Încheierea sesiunii Conferinței
de ia Stockholm
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — La
14 martie s-au încheiat lucrările
celei de-a noua sesiuni a Conferin
ței de la Stockholm pentru măsuri
de încredere si securitate si pentru
dezarmare în Europa.
In cursul sesiunii care a marcat
Intrarea lucrărilor conferinței in faza
negocierilor efective pentru conve
nirea unui acord, tarile participante
au prezentat, pe baza propunerilor
avansate anterior, texte, formulări,
idei si sugestii, menite să concure
la elaborarea viitorului acord.
în toate cele cinci organe de lucru
ale conferinței au fost convenite
texte de acord, care deschid posi
bilități pentru intensificarea si acce
lerarea negocierilor în domeniile
nerecurgerii la forță, verificării si
controlului măsurilor de încredere si
de securitate, schimbului de calen
dare anuale asupra activităților mi
litare notificabile. modalităților de
notificare si de invitare a observa
torilor si regimului .de observare a
activităților militare.

r

BONN 14 (Agerpres). — Sodal-
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KUALA LUMPUR 14 (Agerpres).
— La Kuala Lumpur s-au încheiat
lucrările celei de-a treia sesiuni a
Comisiei
mixte
guvernamentale
româno—malayeziene de cooperare
economică și tehnică. Delegațiile ce
lor două țări au fost conduse de mi
niștrii de externe, care au subliniat
că rezultatele sesiunii se înscriu in
spiritul convorbirilor și înțelegerilor
bilaterale la nivel înalt.
A fost semnat un protocol care
cuprinde măsuri vizînd o creștere
însemnată a schimburilor comerciale,
pe baze echilibrate, precum și dez
voltarea cooperării economice, re

Climatul de lucru din cadrul se
siunii a permis, ne de o parte, o
abordare graduală a problemelor
aflate în atentia negociatorilor, iar.
ne de altă parte, a stimulat căută
rile orin eforturi conjugate ale căilor
si metodelor prin care să se asigure
respectarea intereselor de securitate
ale tuturor statelor participante.
Delegația României a participat
activ la negocieri. Ideile si propu
nerile avansate de reprezentanții
tării noastre au fost primite cu in
teres de delegații altor state parti
cipante si au contribuit nemiilocit
la elaborarea primelor texte de
acord.
Negocierile de la Stockholm vor fi
reluate la iumătatea lunii aprilie
a.c.. statele participante la conferin
ță propunîndu-si să ajungă la un
prim acord în domeniul încrederii si
securității militare înainte de înce
perea lucrărilor reuniunii generaleuropene de la Viena. din toamna
acestui an.

ping programul american Inițiativa
de apărare
strategică, cunoscut sub
.
........................
‘ ", ca
numele de „Războiul
stelelor'*,
și orice
um.c participare
p<uuwp<ue a firmelor
firmelor și
concernelor vest-germane la realizarea acestui program — a deolarat Johannes Rau, vicepreședintele
Partidului Social-Democrat, pre
mierul landului Renania de Nord —
Westfalia, intr-un interviu acordat
ziarului „Neue Presse**. După cum
se știe, Rau este candidatul acestui

Un interviu al președintelui Li Xiannian
COLOMBO 14 (Agerpres). — întă
rirea unității și cooperării cu țările în
curs de dezvoltare constituie baza
politicii externe a Chinei, a declarat
— în cursul unui interviu televizat —
președintele R.P. Chineze. Li Xian
nian, aflat într-o vizită în Sri Lanka.
EI a exprimat sprijinul Chinei pen
tru țările în curs de dezvoltare în
cauza lor dreaptă de apărare a inde
pendenței și suveranității naționale si

partid la funcția de cancelar al
R.F. Germania, în viitoarele alegeri
în Bundestag.
Un guvern condus de sbcial-democrați — a afirmat Rau — ar res
pinge încheierea unui acord eu
Statele Unite cu privire la partici
parea R.F.G. la programul Iniția
tiva de apărare strategică. Obieotivul guvernului meu ar fi înfăptui
rea dezarmării printr-o politică de
destindere, ceea ce și-ar găsi ex
presia și în repartizarea cheltuie
lilor bugetare, a subliniat J. Rau.

s
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SEUL 14 (Agerpres). — Peste 1 000
de polițiști au luat cu asalt campusul
Universității din Seul, în încercarea
de a înăbuși o nouă și amplă ac
țiune de protest a studenților sudcoreeni, care cer demisia regimului
militar al lui Chun Dun Hwan, pre
cum și retragerea trupelor america

Mișcarea de nealiniere, precizea
ză mesajul premierului indian, se
pronunță pentru edificarea unei
păci trainice, bazate pe încrederea
reciprocă între state, pentru dez
voltarea economică, pentru liber
tatea și egalitatea tuturor națiuni
lor lumii. India, a relevat Rajiv
Gandhi, va continua să promoveze
activ pe arena internațională prin
cipiile nealinierii.

S.U.A. se opun în continuare interzicerii
experiențelor cu arma atomică
Declarațiile purtătorului de cuvînt ai Casei Albe
că realizarea de ..controale la fata
locului reprezintă un element ese’ntial pentru politica lor de verifi
care”.
Declarația lui Larry Speakes —
observă agenția Associated Press —
reflectă o schimbare în poziția Ad
ministrației Reagan. Agenția citea
ză. în acest sens, precizarea congres
manului Berkley Bedell — coautor al
rezoluției adoptate de Cainera Repre
zentanților prin care se cere preșe
dintelui Reagan să negocieze cu
U.R.S.S. un tratat de interzicere a
experiențelor nucleare — care a
declarat : „Administrația a susținut
o îndelungată perioadă că un tratat
cuprinzător de interzicere a testelor
cu arme nucleare nu este verifica
bil. Acum, ea si-a schimbat poziția**.
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LA HONG KONG s-au desfășu
rat lucrările celei de-a treia ședințe
a Grupului mixt de legătură chino| britanic, creat în august 1984, în
scopul asigurării unui transfer
normal al puterii în Hong Kong.
I Potrivit unui comunicat citat de
agenția China Nouă, părțile au
continuat dezbaterea problemelor
aflate în atenția grupului, obținînIdu-se rezultate pozitive. Următoa
rea ședință a grupului va avea loc
la Londra. între 22 și 25 iulie 1986.

'
|

PLENARĂ. întrunită la Viena,
plenara C.C. al P.C. din Austria a
examinat pregătirile pentru cel
de-al XXVI-lea Congres al partidului, transmite agenția T.A.S.S.
Totodată, au fost dezbătute proble
mele actuale ale luptei împotriva
neonazismului. Comuniștii austrieci.

se arată înt,r-un raport prezentat Ia
plenară, cer interzicerea tuturor
grupărilor neofasciste și a activită
ților propagandistice.

PROIECTE ALE AUTORITĂȚI
LOR FTLIPINEZE. Guvernul pre
ședintelui Corazon Aquino dorește
să organizeze un referendum asu
pra unei noi Constituții a Filipinelor și să convoace alegeri le
gislative și locale înainte de sfîrșitul acestui an — a declarat la
Manila vicepreședintele Salvador
Laurel.
REFERENDUM. In Elveția au
început operațiunile de votare —
care vor continua oină duminică
— în cadrul referendumului cu pri
vire la intrarea acestei țări în Or
ganizația Națiunilor Unite. Agen

MOSCOVA

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ciocniri violente in Liban
• Rezoluția adoptată de
Conferința Uniunii Interpar
lamentare Arabe
BEIRUT 14 (Agerpres). — Bom
bardamente puternice de artilerie
au avut loc, vineri, la 10 km est de
orașul Saida, in sudul Libanului,
între luptători libanezi din rezis
tență și forțe ale Armatei Libanului
de Sud, creată și finanțată de Israel,
anunță agențiile internaționale de
presă. Bombardamentele, calificate
drept cele mai violente din ultimele
două luni, au pricinuit pagube ma
teriale și taberelor de refugiați pa
lestinieni de la Ain Heloue și Myeh
Myeh, situate la sud și est de Saida,
arată agenția France Presse.
în cursul zilei de vineri au fost
semnalate, totodată, lupte în localită
țile din jurul palatului prezidențial
de la Bikfaya, situat la 18 km
nord-est de Beirut, precum și în
zona de munte de la Souk el Gharb,
la est de capitală.
AMMAN 14 (Agerpres). — Proble
ma palestiniană constituie cea mai
importantă problemă a țărilor arabe
si esența conflictului dintre Israel
si țările arabe — se arată în rezo
luția adoptată de Conferința de la
Amman a Uniunii Interparlamenta
re Arabe. Nici o tară din zonă nu
poate soluționa unilateral această
problemă — se arată în document,
brecizîndu-se că este necesară con
vocarea unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U.. la care să
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. — reprezentantul le
gitim si unic al poporului palesti
nian — S.U.A.. U.R.S.S.. alti mem
bri permanenti ai Consiliului de
Securitate.
Rezoluția evidențiază, totodată, im
portanta hotărîrilor reuniunii arabe
la nivel înalt de la Fez pentru a se
aiunge la o soluție justă, globală în
ceea ce privește problema palesti
niană. precum si necesitatea retra
gerii Israelului din toate teritoriile
arabe ocupate si a recunoașterii
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare, inclusiv a dreptu
lui de a-si crea un stat propriu in
dependent. ca o premisă esențială
pentru asigurarea unei păci iuste si
cuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

țiile Reuter si U.P.I. reamintesc că,
încă din 1981. guvernul federal a
propus intrarea tării in O.N.U.,
obtinînd si sprijinul celor două camere ale Parlamentului. Potrivit
Constituției, in asemenea probleme
trebuie însă să se organizeze un
plebiscit.

CONFLICTUL DIN CIAD. în
tr-o conferință de presă ținută la
Viena, președintele Senegalului,
Abdou Diouf, președintele in exer
cițiu al Organizației Unității Afri
cane, a anunțat că în următoarele
săptămîni va avea loc, în Repu
blica Congo, o întîlnire între pre
ședintele Ciadului, Hissene Habre,
și Goukouni Oueddei, liderul gu
vernului de Uniune Națională de
Tranziție din Ciad (G.U.N.T.). Or
ganizată din inițiativa O.U.A., care
l-a însărcinat pe președintele R.P.
Congo, Denis Sassou-Nguesso, cu
medierea unui acord între părți,
întîlnirea are drept scop soluționa
rea pe cale pașnică a conflictului
din această țară africană — a declarat președintele senegalez, citat
de agenția Reuteh

———

în America Centrală
a cerut Congresului aprobarea a 100
milioane de dolari cu titlu de aju
tor militar și de altă natură desti
nat antisgndiniștilor. din care 70 mi
lioane ajutor militar direct. Acest
lucru a fost calificat de diverși li
deri politici din zonă drept un pas
spre agravarea situației, spre submi
narea eforturilor de instaurare a pă
cii în istmul dintre cele două
Americi.
Iată doar cîteva din aspectele si
tuației complexe din regiune. Dar
tocmai existența unei asemenea si
tuații dificile reclamă un plus de ini
țiativă și de voință politică a părți
lor aflate în cauză. „Tensiunile din
America Centrală fac și mai urgentă
desfășurarea eforturilor de pace" —
se arăta în mesajul adresat reuniunii
ministeriale de la Caraballeda de că
tre Comunitatea Economică Euro
peană — în fapt, încă o semnifica
tivă
recunoaștere
a
activității
„Grupului de la Contadora**. Pe aceeași linie a căutării unor noi mo
dalități de relansare a negocierilor
se înscrie și întîlnirea dintre șefii de
stat din Nicaragua și Salvador —
realizată cu prilejul instalării noului
președinte guatemalez.
In pofida greutăților intervenite,
„Grupul de la Contadora** a acționat
și acționează in sensul ideii că pacea
în America Centrală nu constituie un
„reflex** al tensiunii între Est și Vest,
cum afirmă protagoniștii ingerințelor
și actelor agresive, interesați să pre
zinte aspirațiile de libertate ca rodul
unor „instigări" din afară, ci, în pri
mul rind, efectul unor cauze sociale
locale, mai precis al rînduielilor
nedrepte și al politicii represive a
regimurilor antipopulare.
Este greu de anticipat în ce mă
sură „Grupul** vâ reuși să obțină
înlăturarea dezacordurilor existente
și, implicit, netezirea drumului spre
încheierea așteptatului acord de pace,
care, judecind după declarații, se află
acum in faza definitivării ul
timelor detalii. Cert este însă
că de realizarea unui aseme
nea acord sint legate speranțe
le că norii de furtună ce s-au adu
nat de mai multă vreme deasupra
Americii Centrale se vor risipi și po
poarelor din zonă li se va deschide
perspectiva unei dezvoltări pașnice,
de sine stătătoare, a înfăptuirii unor
stringente cerințe ale progresului
economico-social. După cum nu înca
pe îndoială că o reglementare nego
ciată în acea îndepărtată zonă a glo
bului s-ar răsfrînge pozitiv asupra
întregului orizont internațional.
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V. OROS

verificarea diferitelor agregate si
sisteme ale navei si au efectuat o
corectare a orbitei pe care.evoluează
„Soiuz T-15". Ei au continuat pre
gătirile în vederea cuplării cu stația
orbitală „Mir”.
Cei doi cosmonauti se simt bine.

Ele au fost captate din nou, însă în
condiții mult mai grele, iar imagi
nile de televiziune au fost de slabă
calitate și aproape indescifrabile.
La centrul de control specialiștii
și-au manifestat totuși satisfacția
deoarece s-au obținut informații
prețioase privind componența mole
culară a nucleului cometei și fap
tul că acesta este înconjurat de
cercuri concentrice de culoare ver
de, violet și roșu, alcătuite din praf
și particule ionizate.

• Descoperirea unor noi resturi ale navetei
„Challenger”
rabil a întrerupt temporar acțiunile
de cercetare și scoatere la suprafață
a altor componente.
Printre cele mai importante des
coperiri se află șl înregistratoarele
de zbor, care îndeplinesc un rol si
milar cu „cutiile negre** ale avioa
nelor. și unele elemente componente
ale celor cinci ordinatoare utilizate
in cadrul sistemului de funcționare
și control al navetei ..Challenger**.

R- s. A.: Tensiunea persista
PRETORIA 14 (Agerpres). — Cli
matul de tensiune se menține pe în
treg teritoriul Republicii Sud-Africane unde continuă manifestațiile
împotriva politicii rasiale a autori
tăților. în estul Transvaalului, in lo
calitatea Kangwane, în urma inter
venției poliției împotriva unei mari
mase de demonstranți, o persoană
de culoare a fost ucisă. Incidente
între demonstranți și unitățile spe
ciale de represiune au fost semna
late in zona Johannesburg, înreglstrîndu-se răniți, între care o femeie.
Agenția Reuter informează că nu

mărul celor uciși din rindul popu
lației negre, în ultimii. doi ani, a de
pășit cifra de 1 300.
Evenimentele singeroase de la
White River, unde poliția sud-africană a deschis focul împotriva unor
elevi de școală, stîrnesc un adevărat
val de condamnări atit in R.S.A., cit
și peste hotare. Agenția Associated
Press informează că oprobriul opiniei
publice față de actul iresponsabil al
autorităților polițienești este atît de
mare incit a determinat pe minis
trul de interne. Louis De Grange, să
ordone deschiderea unei anchete.

CONFLICTUL DINTRE IRAK ȘI IRAN
BAGDAD 14 (Agerpres). — Un
purtător de cuvînt militar irakian,
citat de agențiile Reuter și France
Presse, a anunțat că, vineri, forțele
armate irakiene au recucerit întreg
teritoriul zonei Chwarta, din partea
de nord a frontului, ocupată de tru
pele iraniene la sfîrșitul lunii tre
cute. Purtătorul de cuvînt a adăugat
că în cursul acțiunii au fost scoase

din luptă opt unități militare
niene.

Lucrările Congresului P. C. din Slovacia
Cuvintarea tovarășului Gustav Husalc
PRAGA 14 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Congresului P.C. din
Slovacia, care se desfășoară la Bra
tislava, a luat cuvîntul Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia. Referindu-se la pre
gătirile pentru cel de-al XVII-lea
Congres al P.C. din Cehoslovacia, vor
bitorul a subliniat că. in această per
spectivă, abordarea critică a proble
melor și sarcinilor capătă o însem
nătate hotărîtoare — relatează agen
ția C.T.K. Arătind că nu există sec
tor în care să nu fie posibilități pen
tru a munci mai bine, a obține re
zultate și mai bune, el a insistat
asupra necesității ca, în interesul
dezvoltării social-economice. să se fo

losească mai eficient rezervele exis
tente. fondurile de producție si
timpul de muncă, să se întărească
disciplina și ordinea. In acest proces
— a adăugat vorbitorul — un rol ex
trem de important revine aplicării
mai eficiente a cuceririlor progresu
lui tehnico-științific.
Totodată, Gustav Husak a subliniat
că actualul Congres al P.C. din
Slovacia și Congresul al XVII-lea al
P.C. din Cehoslovacia vor stabili,
pentru cel de-al optulea cincinal și
pentru perioada pînă în anul 2000,
sarcinile dezvoltării economice și so
ciale și mai dinamice a Cehoslova
ciei.

VARȘOVIA

Plenara C.C. al P.M.U.P.
Convocarea Congresului al X-lea ol partidului
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.M.U.P. Plenara,
relatează agenția P.A.P., a adoptat
hotărîrea de a supune dezbaterii în
tregului popor Tezele C.C. al
P.M.U.P. pregătite în vederea Con
gresului al X-lea al P.M.U.P.

A fost adoptată, totodată, hotărî
rea privind convocarea Congresului
al X-lea al P.M.U.P. la 29 iunie
1986, la Varșovia.
Plenara a aprobat, de asemenea,
o hotărire privind politica de cadre.
In încheierea lucrărilor a luat
cuvîntul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.

Soarta dramatică a imigranților
în țările Europei occidentale

• Sonda „Giotto” s-a apropiat
de cometa „Halley”

WASHINGTON 14 (Agerpres). —
Echipele de cercetare ale marinei
' americane au descoperit noi resturi
ale navetei spațiale „Challenger**,
care au fost aduse la baza de la
Cape Canaveral, relatează agențiile
Associated Press și France Presse.
Este vorba de o parte din cabina de
comandă, unele din echipamentele
personale ale celor șapte astronauți,
precum și aparatură. Timpul nefavo

rii cu țările socialiste frățești, în
sprijinul tuturor forțelor care se pro
nunță pentru progres social, pentru
pacea și securitatea popoarelor.
Explicarea documentelor congresu
lui — se arată in hotărire — va fi
corelată strîns cu acțiuni energice
vizind accelerarea dezvoltării socialeconomice a țării, întărirea discipli
nei și ordinii, perfecționarea demo
crației.
Au fost examinate, totodată, mă
suri pentru perfecționarea pe mai
departe a conducerii sectoarelor com
plexului energetic și de combustibil,
precum și măsuri privind extinderea
colaborării in aceste domenii cu țări
le membre ale C.A.E.R.

I

• Evoluția navei „Soiuz T-15”

BONN 14 (Agerpres). — La centrul
de control de Ia Darmstadt s-a
anunțat că sonda spațială „Giotto**
s-a apropiat Ia aproximativ 550 km
de cometa „Halley”, transmițînd nu
meroase date interesante, inclusiv
imagini televizate despre felul in
care evoluează nucleul de gheață și
praf al acestui corp ceresc.
Cu toate acestea, din motive ne
descoperite pină in prezent, semna
lele radio emise de aparatura sondei
s-au întrerupt pentru cîteva minute.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Biroul
Politic al C.C. al P.C.U.S. a aprobat
măsurile prioritare privind organiza
rea transpunerii în viață a hotărîrilor Congresului al XXVII-lea al
P.C.U.S., studierea și explicarea do
cumentelor acestuia, adoptînd o ho
tărîre in acest sens — informează
agenția T.A.S.S.
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a
dat o înaltă apreciere cuvîntărilor
rostite la congres de reprezentanții
partidelor din alte țări, solidarității
exprimate față de linia politică a
P.C.U.S. și a statului sovietic. Depar
tamentele corespunzătoare au fost
însărcinate să promoveze și în viitor
cu consecvență linia spre întărirea si
dezvoltarea pe toate căile a colaboră

REALITĂȚI REVELATOARE DIN LUMEA CAPITALULUI

AGENDĂ_ COSMICĂ
MOSCOVA 14 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S.. zbo
rul navei cosmice sovietice „Soiuz
T-15“. avînd la bord pe cosmonauții
Leonid Kizim și Vladimir Soloviev,
se desfășoară normal. în conformi
tate cu programul de zbor, cei doi
cosmonauti au procedat vineri la

0 hotărîre a Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
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politică')

neregulate și mișcărilor destabiliza
toare din regiune, „înghețarea** achi
ziționării de armament, suspendarea
manevrelor militare internaționale și
reducerea treptată a numărului con
silierilor străini.
Aceste noi propuneri sînt determi
nate de faptul că demersurile diplo
matice n-au reușit încă să împiedice
ciocnirile armate și vărsarea de singe
din regiune. In ultimii trei ani, cel
puțin 30 000 de oameni și-au pierdut
viața în acțiunile armate din Salva
dor, Nicaragua și Guatemala. Numai
în Nicaragua, potrivit cifrelor gu
vernamentale, peste 6 000 de persoa
ne ati fost ucise în 1985 — 110 pe
săptămînâ — în luptele provocate de
grupurile de contrarevoluționari spri
jinite și finanțate de S.U.A. In Sal
vador, războiul între insurgenții din
Frontul Farabundo Marti de Elibe
rare Națională și trupele guvernului
sprijinit de S.U.A. s-au soldat cu
circa 3 000 de morți, iar în Guate
mala au murit alte cîteva sute în
luptele dintre mișcarea de rezistență
și guvernul militar de dreapta (În
locuit de curînd de un guvern civil,
rezultat din alegeri și. avînd o orien
tare democratică).
Nu e insă mai puțin adevărat că
inițiativele și propunerile „Grupului
de la Contadora** s-au concretizat în
tr-o perspectivă de pace : un text
de acord care, la un moment dat,
părea că va întruni consensul, dar
care, ulterior, a suscitat diferite
obiecții, atît din partea S.U.A. și a
aliaților săi din America Centrală —
care au afirmat că nu există sufi
ciente garanții în ce privește verifi
carea și controlul îndeplinirii clauze
lor tratatului — cit și din partea
Nicaraguei — care a avut rezerve in
ce privește reglementările propuse,
privind mărimea armatelor fiecărei
țări și dotarea lor tehnică. „Nicara
gua — scrie agenția cubaneză
Prensa Latina — care se simte
amenințată de o posibilă inter
venție directă a S.U.A., ca si
de activitățile militare ale grupu
rilor contrarevoluționare, apreciază,
sub acest aspect, că are necesități
de apărare diferite, respectiv mai
mari decit celelalte state din zonă".
Totodată, Nicaragua consideră că
este necesar ca una din condițiile de
bază ale semnării tratatului de pace
în America Centrală, ca S.U.A. să
înceteze să sprijine grupările antisandiniste. Or. judecind după declara
țiile si acțiunile oficialităților ame
ricane. acestea preconizează, dimpo
trivă. o intensificare a sprijinului
S.U.A. pentru contrarevoluționarii
nicaraguani. Chiar săptămînâ trecută,
președintele S.U.A., Ronald Reagan

ne din Coreea de Sud. împotriva
demonstranților, poliția a folosit
bastoane de cauciuc și gaze lacri
mogene.
Ciocniri între polițiști și studenți
s-au înregistrat și în alte institute
de învățămînt superior din Coreea
de Sud.

AGENȚIILE DE PRESA

Spre relansarea negocierilor de pace
După o perioadă de întrerupere a
negocierilor de pace in America Cen
trală desfășurate de „Grupul de la
Contadora** (Mexic. Venezuela. Co
lumbia și Panama) și „Grupul de
sprijin” (Argentina. Brazilia. Uru
guay și Peru), in ultima vreme s-a
revenit la un ritm susținut al con
tactelor. in ideea că numai astfel
se vor putea face pași reali spre în
lăturarea divergențelor existente.
Cit anume s-a avansat pe acest te
ren a arătat-o reuniunea miniștri-^
lor de externe din țările membre
ale celor două grupuri, desfășurată
în localitatea uruguayană Punța del
Este. Ea a prilejuit o trecere în re
vistă a punctelor de convergen
ță realizate după reuniunea mi
nisterială de la Caraballeda (sta
țiune balneară în apropiere de
Caracas), in cursul căreia Ni
caragua a solicitat țărilor partici
pante să întreprindă acțiuni concre
te pentru a scoate din impas nego
cierile de pace si a relansa iniția
tivele în acest sens. Solicitarea a
fost însoțită de unele propu
neri nicaraguane. între care : re
luarea negocierilor intre țările Americii Centrale asupra Tratatului
general de pace ; realizarea unei în
tîlniri între ministrul de externe
nicaraguan și secretarul de stat al
S.U.A., întrucît normalizarea relații
lor dintre aceste țări ar contribui
foarte mult la relansarea negocierilor
de pace în regiune. Pe lingă relua
rea îndemnurilor la relansarea ne
gocierilor in zonă, reuniunea de la
Punta del Este a formulat și o pro
punere concretă : la viitoarea întîl
nire a celor două grupuri ar urma
să se stabilească modalitățile de
creare și funcționare a unei „comisii
de observatori civili” care se vor
instala de-a lungul frontierei dintre
Nicaragua și Costa Rica, pentru a
preveni izbucnirea de incidente (in
zona acestei frontiere acționează una
din cele două grupări antisandiniste). Această măsură este considera
tă de comentatori drept o dovadă
concretă de acțiune în spiritul anga
jamentele formulate la Caraballeda.
De altfel, însăși realizarea reuniu
nii de la Caraballeda a fost socotită
de observatori drept un semn al do
rințelor de a se da un nou impuls
procesului de consultări în vederea
degajării unor soluții viabile pentru
stingerea conflictelor din regiune.
Documentul final al reuniunii, inti
tulat „Mesajul de la Caraballeda
pentru pace, securitate si democrație
in America Centrală" enumeră acțiu
nile prioritare în acest sens, inclusiv
încetarea sprijinului acordat forțelor

presă, fostul comandant al forțelor
aeriene, generalul Frank Vargas
Pazzos, a preluat controlul asupra
bazei „Mariscal Sucre** din Quito. Agentiile de presă semnalează că ar
mata a ocupat poziții în jurul bazei
menționate.
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WASHINGTON 14 (Agerpres). —
Răspunzînd declarației secretarului
general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail
Gorbaciov. potrivit căreia U.R.S.S.
va prelungi moratoriul unilateral
asupra experiențelor nucleare si
după expirarea lui la 31 martie a.c.
oină la primul test american de acest
gen, Administrația Statelor Unite a
anuntat că se opune, in continuare,
interzicerii experiențelor cu arma
atomică, informează agențiile inter
naționale de presă.
Purtătorul de cuvînt al Casei
Albe. Larry Speakes. a arătat că
S.U.A. acordă prioritate ..ameliorării
procedurilor de verificare** a trata
telor privind limitarea testelor nu
cleare subterane și experiențele nu
cleare în scopuri pașnice, reafirmînd

în dezvoltarea economiei naționale.
China — a spus președintele Chinei
— sprijină activ cooperarea Sud-Sud
și urmărește întărirea bilaterală și
multilaterală a cooperării economice,
comerciale, științifice și tehnologice
cu celelalte țări ale lumii a treia.
China — a adăugat el — va dezvolta
schimburile economice și tehnice cu
celelalte țări pe baza avantajului și
egalității reciproce.

Stare excepțională în Ecuador
QUITO 14 (Agerpres). — Președin
tele Ecuadorului, Leon Febres Cor
dero. a decretat starea excepțională
pe întreg teritoriul țării, ca urmare
a reizbucnirii unor disensiuni în rîndul forțelor armate. După cum in
formează agențiile internaționale de

„Oprirea cursei înarmărilor preocupare de prim ordin a țărilor nealiniate"

DELHI 14 (Agerpres). — Oprirea
cursei înarmărilor se înscrie ca o
preocupare de prim ordin a țărilor
membre ale mișcării de nealiniere
— a subliniat primul ministru al
Tndiei, Rajiv Gandhi. în mesajul
adresat participanților la semina
rul național de la Delhi, consacrat
. examinării rolului acestor state în
i apărarea păcii și realizarea dezarmării.

ciproc avantajoase, în diferite dome
nii de interes comun, de natură să
dea un puternic impuls relațiilor
economice bilaterale, pornindu-se de
la necesitățile și posibilitățile eco
nomiilor naționale ale României și
Malayeziei.
★
Ministrul român al afacerilor ex
terne a avut convorbiri cu omologul
său malayezian și întîlniri de lucru
cu miniștrii transporturilor, comer
țului și industriei, energiei electrice,
poștelor și telecomunicațiilor, precum
și cu conducerea companiei de sțat
Petronas.

„Cooperarea cu țările in curs de dezvoltare
constituie baza politicii externe a R. P. Chineze11

Partidul Social-Democrat din R.F.G.
se pronunță împotriva militarizării Cosmosului

* democrații din R.F. Germania res
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Dezvoltarea colaborării economice
româno -malayeziene

ira

TEHERAN 14 (Agerpres). — Avioane de luptă iraniene au bom
bardat, vineri, terminalul petrolier
irakian Al Amaya, situat în apropie
rea peninsulei Fao din sud-estul
Irakului, a anunțat postul de radio
Teheran, citat de agențiile interna
ționale de presă.

Dezvăluirile revistei americane „Newsweek"
Problema imigranților, soarta tristă a acestei categorii de oameni care
nu mai au patrie și trăiesc sub permanenta incertitudine a zilei de azi și
de miine, obstacolele de care se izbesc in „țările gazdă” continuă să
răminâ o tragică actualitate, așa cum o dovedesc și articolele care
apar în presa occidentală privind înrăutățirea situației acestora, pe măsura
prelungirii crizei economice. In condițiile in care posibilitățile de plasare
a forței de muncă devin tot mai grele, ostilitatea populației autohtone
față de imigranți sporește continuu. Și, astfel, cei care s-au pripășit in
diferite țări, in căutarea unei vieți „mai ușoare", se văd acum in postură
de indezirabili, ținta unor măsuri discriminatorii tot mai numeroase, care
fac ca situația lor să devină tot mai grea.

Intr-un număr recent, revista
americană „Newsweek** relatează
despre intensificarea rasismului și
a xenofobiei in țările din Europa
occidentală. Referindu-se la proble
mele imigranților sosiți în țările
vest-europene, revista scrie :
„Fața Europei occidentale se
schimbă.
Prezența
imigranților,
„muncitorii oaspeți” ademeniți de
guvernele ce urmăreau să obțină
mină de lucru ieftină, ca și cei
veniți în căutarea unei vieți mai
ușoare, pun o amprentă tot mai
vizibilă și creează probleme tot
mai serioase țărilor primitoare”.
în unele țări, această minoritate
a ajuns să reprezinte peste 10 la
sută din populație. Pentru cei mai
mulți dintre imigranți s-a năruit
visul de a-și făuri o viață mai
ușoară, lumea nouă în care au
ajuns dovedindu-se ostilă, crudă. în
întreaga Europă occidentală, pre
zența străinilor a provocat un pu
ternic curent rasist, care răspân
dește ură și violență. La un meci
de fotbal din Berlinul occidental,
între două echipe de club din
Turcia și Germania occidentală,
galeria echipei vest-germane purta
o pancartă cuprinzind cuvinte deo
sebit de injurioase la adresa tur
cilor, a străinilor. Sau un alt caz:
pe fațada unei cafenele din Marsi
lia, frecventată de imigranți, cine
va a scris „Trăiască Hitler". în
cartierul Handsworth din Bir
mingham, (Marea Britanie), inves
tigarea de către poliție a unui imi
grant de culoare in legătură cu fur
tul unui automobil a dus la declan
șarea a două nopți de dezordini
rasiste și incendierea a circa 50 de
magazine.
Ceea ce altădată se rezuma la
incidente izolate — lozinci scrise
pe ziduri sau strigăte de ură — au
devenit tot mai frecvente, scînteia
care să declanșeze tulburări de am
ploare fiind ușor de aprins. Anul
trecut, in regiunea Marsiliei, cinci
imigranți nord-africani au fost
uciși de un francez. Greutățile
economice, de care localnicii îi
învinuiesc pe imigranți, fac ca
tensiunea să devină și mai serioa
să. Rezultatul : o societate tot mai
impregnată de ură. „Presa — de
clară Ann Dummet, președinta or
ganizației britanice -Runnymede
Trust» — nu publică decit inciden
tele mari, cazurile cind sint incen
diate și devastate locuințe sau cind
unele familii sint ucise. Dar reali
tatea este că zilnic primim infor
mații despre puzderia de incidente
— cărora le cad victimă imigranții
— vandalisme de tot felul, bruta
lități, spargeri de geamuri etc."
Izbucnirile rasiste impotriva imi
granților nu se manifestă doar sub
forma unor acțiuni comise de per
soane izolate care lovesc, incen
diază, ucid și apoi dispar. Ideile ra
siste sint răspindite direct și fățiș
de către unele partide politice.
„Frontul Național” al lui Le Pen
(Franța) își proclamă deschis plat
forma rasistă. „Ne este frică" — de
clară un muncitor imigrant nordafrican din Lyon, oraș în care un
imigrant a fost ucis și altul rănit.
„Există două feluri de legi in Fran
ța — una pentru francezi, alta
pentru noi". Intr-o altă loca

litate franceză, 1^ Puy,
un
autohton, enervat că vecinii săi
marocani aveau o petrecere, a pă
truns în apartamentul lor, a omorit
pe doi din ei cu focuri de armă,
iar pe alți șapte i-a rănit. La fel
s-a intimplat la Marsilia, unde
cinci muncitori imigranți din Al
geria au fost uciși anul trecut. în
atmosfera de criză, este lesne de
înțeles ascensiunea „Frontului Na
țional”, partid cu ideologie rasistă,
avînd ca una din principalele lo
zinci alungarea străinilor din
Franța.
La fel se petrec lucrurile și în
alte țări occidentale. Toamna tre
cută in Elveția, „Partidul vigilen
ței”, care îi acuză pe imigranți
pentru problemele cu care se con
fruntă orașul Geneva, a cîștigat 19
mandate in parlamentul cantonai,
pe baza unei platforme ostile imi
granților. Iar la conferința din 1984
a Partidului conservator din Marea
Britanie au fost vorbitori care au
cerut adoptarea de măsuri pen
tru expatrierea tuturor celor de
culoare. în Olanda, unde rata șo
majului este de 18 la sută, fiind
printre cele mai ridicate din Eu
ropa occidentală, Partidul de cen
tru a cerut măsuri de restrîngere a
imigrației.
Pentru Europa occidentală feno
menul rasismului nu este nou. De
fapt, țările vest-europene n-au fost
niciodată locuri confortabile pen
tru străini, fie ei negri sau asia
tici din fostele colonii britanice
veniți in orașe ca Birmingham sau
Liverpool din vechea metropolă,
muncitori din Turcia, Portugalia,
Grecia ori din alte țări europene,
mai sărace, „invitați” la Koln și
Frankfurt (R.F.G.) în perioada
„boom“-ului postbelic, muncitori
nord-africani sosiți la Lyon sau
Marsilia sau cetățeni din Indone
zia căutînd de lucru la Amster
dam. Anul trecut violențele rasiste
au determinat uciderea și rănirea
gravă a 10 persoane în Anglia.
Spre sfîrșitul anului, un tînăr imi
grant turc de 26 de ani a fost ucis
în bătaie la Hamburg.
Intr-un
sondaj de opinie, publicat recent
de revista „Paris Match”, se arată
că 71 la sută din cetățenii autoh
toni interogați au declarat că „se
consideră rasiști”, in timp ce două
treimi au arătat că după părerea lor
Franța „ar putea să-și piardă
identitatea” din cauza prezenței
imigranților. Iar la Roma se pot citi
pe zidurile caselor lozinci ca :
„Străinii — afară
în anii boom-ului economic au
fost recrutați sute de mii de mun
citori manuali din Turcia. Acum,
cind boom-ul a luat sfîrșit, șoma
jul în rindul imigranților turci din
R.F.G. este de două ori mai mare
decit in rindul localnicilor. în rin
dul algerienilor din Franța rata
șomajului atinge 25 la sută. Bonnul
vrea ca turcii „să plece la ei aca
să”. Pentru a-i face să plece li s-a
oferit și un „ajutor” bănesc. In ul
timii doi ani, circa 300 000 imi
granți au fost trimiși acasă din
R.F.G. Iată ce. declară ministrul
muncii, Wolfgang Ohndorf : „Noi
am redus numărul străinilor, și
aceasta constituie un succes".
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