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IDEI SI TEZE CUPRINSE IN COVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
EA ADUNAREA SOLEMNA CONSACRATA GLORIOSULUI 10BILEU Al PARTIDOLUI

PARTIDUL
-continuatorul celor mai înaintate tradiții revoluționare 

ale clasei muncitoare, ale poporului român
Partidul Comunist Român este continuatorul logic al mișcării revoluționare și 

socialiste din România. Totodată, ca exponent al clasei muncitoare și al celor mai îna
intate forțe politice, partidul nostru comunist este continuatorul celor mai bune tra
diții de luptă pentru dreptate socială și națională, pentru formarea și păstrarea 
ființei poporului, a națiunii și statului național unitar român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntarea rostită da tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă organizată cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român a dat 
strălucire unică vibrantului moment 
aniversar trăit la 8 Mai de întregul 
nostru popor : gloriosul jubileu al 
partidului. Bogăția ideilor pe care 
le cuprinde, profunzimea aprecieri
lor privind modul in care partidul 
și-a îndeplinit și iși irldeplinește mi
siunea istorică pe care și-a asumat-o, 
înalta valoare principială și practi
că a tezelor cu privire la stadiul 
actual al construcției socialiste în 
tara noastră, la problematica majoră 
a lumii contemporane, amplitudinea 
deschiderilor către ziua de mîine a 
patriei conferă acestei cuvîntări, 
aflate acum pe masa de lucru, de 
studiu a întregii țări, caracterul unui 
document programatic fundamental, 
în care poporul găsește sintetizate 
orientări limpezi, menite a-i guver
na vasta lucrare constructivă a aces
tui moment, a anilor ce vin. în 
această amplă cuvintare își află 
ilustrare o dată mai mult contribu
ția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea po
liticii partidului și statului nostru, la 
fundamentarea strategiilor de dez
voltare economlco-socială a patriei, 
aportul său de seamă, purtînd pece
tea profundei originalități, la înnoi
rea continuă și îmbogățirea teoriei 
și practicii construcției noii orîn- 
duiri.

Un amplu spațiu își află în cuvân
tare problemele istoriei îndelungate, 
ale luptei eroice a partidului nos

tru comunist pentru ca pe pămîntul 
scump al patriei să se edifice cea 
mai dreaptă, cea mai înaintată orin- 
duire — socialismul și comunismul, 
în acest context, au o mare valoare 
teoretică și practică aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu potrivit 
cărora partidul este continuatorul 
firesc al primului partid politic pro
letar făurit in urmă cu aproape o 
sută de ani în Românfa ; că lupta 
și activitatea comuniștilor continuă 
cele mai bune tradiții ale poporului 
pentru instaurarea dreptății și liber
tății sociale și naționale, pentru for
marea și păistrarea ființei sale de 
neam, pentru făurirea statului na
țional unitar și independent. Prin 
această apreciere — intemeiată pe o 
profundă analiză științifică a exis
tenței poporului nostru, din adîncuri 
de vreme și pînă la mărețele mo
mente de azi — se relevă astfel că 
partidul nostru a dat o nouă strălu
cire unui adevăr de esență al isto
riei românești' — anume acela că 
apărarea gliei strămoșești și a fiin
ței sale s-a îngemănat întotdeauna 
strîns cu acțiunea hotărâtă pentru 
libertate și dreptate socială, pentru 
cat poporul nostru să fie singur și 
deplin stăpîn pe destinele sale. 
Lupta partidului a ridicat astfel pe 
o treaptă mai înaltă tradițiile între
gului trecut național, care atestă cu 
forța de netăgăduit a faptelor uni
tatea dialectică a luptelor naționale 
și sociale ale poporului român, uni
tate ilustrată cu putere de eveni
mente de frontispiciu ale existenței 
românești precum revoluția condusă 
de Horea, Cloșca și Crișan, revoluția 

condusă de Tudor Vladlmirescu, re
voluția de la 1848, Unirea principa
telor române și făurirea statului 
național modern, războiul de la 
1877—1878 pentru independența de 
stat, răscoala din 1907, formarea sta
tului național unitar român.

în același spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind vechi
mea tradițiilor de organizare ale 
mișcării noastre muncitorești, a re
levat faptul că de la apariția pe 
scena istoriei a clasei muncitoare și 
a organizațiilor sale revoluționare 
nu a fost moment mai important în 
istoria patriei noastre în care aceas
ta să nu se fi afirmat ca o prezentă 
vie, să nu fi avut un rol de însem
nătate hotărâtoare In tnrîurirea 
cursului dezvoltării țării. Se aduce 
astfel înaltă cinstire clasei noastre 
muncitoare, contribuțiilor sale la 
asigurarea mersului nostru înainte 
spre împlinirea aspirațiilor funda
mentale ale poporului, contribuții 
aureolate astăzi de aportul hotărîtor 
al muncitorimii la progresul patriei 
socialiste.

Evidențiind etapele străbătute In 
cei 65 de ani de glorioasă istorie a 
partidului nostru comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că in 
prima perioadă a activității sale, 
pînă la 23 August 1944, partidul a 
parcurs un drum lung, eroic pe 
calea formării și maturizării sale 
politice, Ideologice, organizatorice*;  
au fost ani in care partidul a condus 
mari acțiuni sociale împotriva ex
ploatării și asupririi capitaliste, mari 
bătălii revoluționare împotriva fas
cismului și a războiului, pentru apă

rarea integrității și independenței 
țării. A fost o perioadă deosebit de 
grea in care militanții partidului au 
trebuit să înfrunte teroarea autori
tăților, condițiile aspre ale ilegalită
ții, dar ei n-au putut fi înfrinți, nici 
ingenuncheați, au stat mereu la pos
tul lor înaintat de luptă. Toate aces
tea au făcut ca partidul să-și dobîn- 
dească încrederea și dragostea oa
menilor muncii, a întregului popor, 
care a Înțeles că partidul reprezintă 
nu numai forța politică pe ale cărui 
flamuri de luptă sint gravate vrerile 
și aspirațiile cele mai vii ale po
porului, dar și faptul că partidul este 
forța politică aptă să conducă spre 
izbindă aceste legitime nădejdi și 
idealuri. în același timp, comuniștii 
români au manifestat o serie de re
zerve față de unele practici și apre
cieri neconforme cu realitățile româ- 
ne'ști ale Internaționalei a III-a co
muniste — din cadrul căreia parti
dul nostru comunist a făcut parte 
încă de la făurirea lui — s-a pro
nunțat pentru stabilirea unor relații 
care să asigure independența fie
cărui partid comunist.

Este un mare merit al partidului 
nostru că, in pofida tuturor acestor 
greutăți — cauzate de condițiile ile
galității. de imixtiunile in elabora
rea și înfăptuirea politicii sale — a 
acționat mereu hotărît pentru adop
tarea unei linii politice, a unor 
obiective de luptă în deplin consens 
cu interesele vitale ale oamenilor 
muncii, ale țării, cu cerințele concre-
(Continuare in pag. a IV-a)

Euqen DICH1SEANU

Omul, tehnica modernă și exigențele 
perfecționării pregătirii profesionale

Participarea fiecăruia dintre noi 
la producția de bunuri materiale a 
țării necesită cunoștințe multe și a- 
profundate pentru a satisface cerin
țele locului de muncă, ale activită
ții productive în general. Complexi
tatea mașinilor și a produselor, in 
general, impune o specializare stric
tă .pentru fiecare participant la pro
ducție. îmbinarea pregătirii multi
laterale cu specializarea constituie 
însă o cerință de bază a profilului 
omului epocii noastre. ,

Se știe că diversitatea și comple
xitatea mijloacelor de producție a 
crescut mereu. Astfel, valoarea fon
durilor fixe ale țării noastre desti
nate producției a ajuns la circa 2 860 
miliarde lei, revenind pe locuitor 
peste 120 mii Iei sau peste 300 mii 
Iei pe fiecare om al muncii. Ținînd 
seama că in unele ramuri de pro
ducție se lucrează în 2 sau 3 schim
buri, reiese că valoarea investițiilor 
pentru un Ioc de muncă este mai 
mare de 500 mii lei. Or, pentru a 
folosi rațional dotai-ea tefinico-mate- 
rială din fiecare unitate economică 
apare evidentă necesitatea pregăti
rii tot mai înalte a tuturor partiai- 
panților la procesul de producție.

Se știe că epoca in care trăim se 
caracterizează printr-o dezvoltare 
vertiginoasă a științei și tehnicii. 
Mai mult decît oricind, știința im
pulsionează dezvoltarea tehnicii, atft 
cantitativ, dar mai ales calitativ. 
Ambele se dezvoltă exponențial in 
timp (ctțiar dacă apar și perioade 
de relativă stagnare). Eficiența fo
losirii de către fiecare țară a cuce
ririlor științei și a industriei pro
prii depinde in cea mai mare mă
sură de nivelul de pregătire a ca
drelor de care dispune, de capaci
tatea acestora de a fructifica tot 
ceea ce se cunoaște la un moment 
dat și de a aplica aceste cunoștințe 

la cerințele imediate și la cele de 
perspectivă ale dezvoltării societății.

în Raportul prezentat la cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
scos In evidență necesitatea ridică
rii calității muncii in toate domenii
le de activitate. Modernizarea pro
duselor și a tehnologiilor de fabri
cație, robotizarea producției, folosi
rea cit mai eficientă a materiilor 
prime și a energiei etc. reclamă o

in confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei
pregătire superioară din partea tu
turor oamenilor muncii, pregătire 
asigurată in primul rind de școală și 
continuată apoi prin cursuri de per
fecționare, respectiv prin autoper- 
fecționare.

Astăzi, mal mult ca oricînd, în
noirea produselor și a tehnologiilor 
de fabricație, perfecționarea lor 
constituie o preocupare permanentă 
a participanților Ia producție. Dato
ria fiecărui om, indiferent de locul 
său de muncă, este nu numai de a 
produce ceeș ce i se cere, ci și de 
a participa la procesul de înnoire, 
perfecționare și modernizare a pro
ducției — de la concepere și pro
iectare pină la obținerea produsului 
finit.

Exemplificlnd. se știe că, Intr-un 
ansamblu, nu fiecare piesă compo-. 
nentă are același rol funcțional. U- 
nele piese sint solicitate mai mult

O nouă realizare
industrială de prestigiu — 

matrița de vulcanizare 
a anvelopelor-gigant

La întreprinderea de matrițe șl 
piese din fontă din Odorheiu Se
cuiesc a fost finalizată, cu două săp- 
tămini înainte de termenul planifi
cat, fabricația matriței pentru 
vulcanizarea anvelopelor-gigant de 
tip 33,5 X 33 (in fotografie). Reali
zată pentru prima dată in tară, in 
colaborare cu întreprinderea de 
piese turnate din Cimpina. după 
un proiect românesc ce a inclus o 
serie de soluții originale de fabri
cație. matrița este destinată între
prinderii de anvelope din Drobeta- 
Turnu Severin. - „Prin folosirea 
unor tehnologii speciale de sudură, 
cit si a altor modalități noi de 
execuție, in Comparație cu cele fo
losite în alte țări de unde impor
tam asemenea utilaje, am sporit 
gradul de fiabilitate al matriței cu 
peste patru mii de cicluri de fabri
cație". ne precizează Ștefan Gyon- 
gyossy, inginerul-șef al întreprin
derii. Cu o precizie de execuție de 
ordinul micronilor și o greutate 
totală de 23 tone, performanțele 
acestui utilaj se aliniază exigente
lor sporite ale industriei noastre 
moderne. Oameni ai muncii din 
întreprindere ca Dumitru Golea, 
Ilieș Ladislau. Levente Vaas. Iu- 
liu Kiss. Dionisie Joo și multi alții 
și-au adus din plin contribuția pro
fesională la realizarea acestei pres
tigioase reușite industriale româ
nești.

și se uzează mal repede, altele mai 
puțin și au o durată de funcționare 
mai lungă. în multe cazuri, chiar la 
aceeași piesă, numai o parte a ei 
are rol funcțional, cealaltă parte 
avînd rolul de suport. Aceasta arată 
că specialiștii din proiectare trebuie 
să acorde o atenție mare analizei 
funcționale a fiecărei piese In parte. 
De această analiză depind în- mare 
măsură calitatea, fiabilitatea și cos
tul produsului respectiv.

în concordanță cu rolul funcțio
nal al piesei, se impune alegerea 
corectă a materialului. O problemă 
importantă cu care se confruntă 
producătorii de piese este cunoaș
terea limitelor de calitate ale mate
rialelor scumpe. Alte probleme se 
referă la limitele de calitate admise 
in cazul materialelor ieftine sau la 
măsura în care pot fl acestea înno
bilate prin diferite tratamente sau 
acoperiri superficiale, pe porțiuni ( 
funcționale.

în raport cu rolul funcțional al 
piesei, cu materialul prevăzut, pro
iectantul trebuie să aibă suficiente 
cunoștințe tehnologice pentru a-și 
„vizualiza**  piesa sub formă de se
mifabricat și apoi de produs finit, 
pentru a o așterne pe planșetă în 
așa fel incit să răspundă cerințelor 
impuse de funcționarea ei optimă in 
subansamblul din care va face 
parte.

Oricare piesă poate fi fabricată 
prin mai multe variante tehnologice. 
Variantele tehnologice trebuie ana
lizate mai intii din punct de vedere 
tehnic, pentru a se asigura calitatea 
funcțională a piesei. Dar in pro
ducție ne interesează și latura eco-
Prof. dr. Inq. Ioan DRAGAN 
rectorul Institutului politehnic, 
Cluj-Napoca
(Continuare în pag. a V-a)

fflW/C, INTEGRAL, DE BUNĂ CALITATE, 
așa trebuie realizat planul 

la producția fizică
AZI, DESPRE PRODUCȚIA DE ȚEVI (I)

Ne oprim, azi, în sondajul „Scânteii**,  asupra problemelor ce se ridică 
In producția de țevi. Un produs ce interesează in mod deosebit economia 
națională din cel puțin trei motive importante. întii pentru că țevile, de 
diferite sortimente, mărci și tipodimensiuni, sint necesare in aproape 
toate ramurile economiei : de la activitatea de investiții, la cea, de pro
ducție și pină la cea de întreținere și reparații ; in al doilea rind, este 
de menționat că țevile sint un produs solicitat la export, pentru care, in 
general, există piețe de desfacere avantajoase, deci trebuie făcut totul 
pentru onorarea exemplară a contractelor și îndeplinirea sarcinilor In 
acest domeniu ; in al treilea rind, țevile sint un produs de prelucrare me
talurgică avansată, care valorifică superior metalul, deci munca și resur
sele materiale și energetice pe care le încorporează ; astfel, producția de 
țevi aduce un spor însemnat de eficiență atât activității din metalurgie, 
cit Si din întreaga economie, contribuind la sporirea venitului național.

Concret iată ce arată un tur de orizont asupra stadiului îndeplinirii 
planului la fabricația de țevi în perioada care a trecut din acest an în 
cinci mari unități ale Centralei industriale de prelucrări metalurgice.

Creșteri importante, care 
arată cît de mari sînt 

rezervele interne
O primă constatare care se des

prinde din analizele efectuate la în
treprinderile de profil din București, 
Roman, Zimnicea, Iași și Zalău este 
aceea că în perioada care a trecut 
din acest an s-au înregistrat creș
teri importante ale producției de 
țevi, în condițiile unei preocupări 
susținute pentru diversificarea fa
bricației și asimilarea unor noi pro
duse necesare economiei naționale. 
Citeva dale sint edificatoare in 
această privință : dacă, pe ansam
blul unităților centralei, producția 
lizică de țevi a sporit cu 18.2 la sută, 
creșteri mai mari au înregistrat în
treprinderile din Roman — 23,1 la 
sută, din Zalău 79,5 la sută și din 
Zimnicea 55.8 la sută, la întreprin? 
derea de țevi „Republica**  din Capi
tală, una din principalele unități de 
profil, creșterea a fost de 14,6 la 
sută. Și mai semnificative decit spo
rurile absolute ale producției fizice 
sînt însă modificările de structură 
intervenite in fabricația de țevi, ca 
urmare a creșterilor mai accentuate 
la unele produse de ' valoare meta
lurgică ridicată, intens solicitate in 
ramuri prioritare ale economiei: la 
țevi trase la rece — 19 la sută, la 
burlane de tubaj — 24.7 la sută, la 
țevi cazane clasa a III-a — 69.4 la 
sută, la țevi din oțel inoxidabil pen
tru energetica nucleară — 130,7 la 
sută. în perioada care a trecut din 
acest an s-au fabricat din plin sor
timentele noi, de -produse tubulare, 
de complexitate mare și cu un grad 
ridicat de prelucrare asimilate in 
perioada anterioară, pe ansamblul 
centralei valoarea acestora ridieîn- 
du-se la aproape 3 miliarde ,lei. Pu
tem aminti aici țevile de dimensiuni 
mari realizate pe laminorul de 20 de

țoii de la Roman, țevile cu aripioare, 
țevile speciale pentru cazane energe
tice sau pentru energetica nucleară, 
materialul tubular pentru industria 
petrolieră realizat din mărci de oțe
luri utilizabile în medii corozive, țe
vile pentru forajul marin de mare 
adîncime, diferite țevi din oțeluri 
inoxidabile.

Am considerat necesare aceste 
precizări pentru a sublinia de la bun

Sondajul SCÎntCÎI 
in actualitatea 

economică

început saltul însemnat, deopotrivă 
cantitativ și calitativ, intervenit în 
fabricația de țevi. Se regăsește în 
aceste realizări efortul susținut al 
întregii metalurgii a țării, de la ac
tivitatea'de concepție Ia cea de fa
bricare a mărcilor de oțel superioare 
și pină Ia cea din unitățile producă
toare de țevi, în ceea ce privește 
producția propriu-zisă de material 
tubular, între factorii determinant 
se cuvine relevată in mod deosebit 
utilizarea mai bună a capacităților 
productive din unele întreprinderi. 
Astfel, indicele de utilizare a lami- 
noarelor de țevi a crescut în peri
oada care a trecut din acest an, 
comparativ cu cea corespunzătoare 
a anului precedent, cu 37 la sută la 
întreprinderea din Roman, cu 12.4 
la sută la „Republica" din Capitală 
și cu 9.1 la sută la întreprinderea 
din Zalău.

Reprezintă creșterile respective 
posibilitățile reale zde sporire pe 
această cale a producției de țevi și 
de realizare riguroasă a sarcinilor

de plan ? Fără îndoială că nu. Și în 
unele dintre întreprinderile amintite, 
și in altele, in care indicele de uti
lizare a laminoarelor nu a sporit in 
mod semnificativ, există importante 
rezerve de folosire mal bună a ca
pacităților de producție care pot fi 
puse in valoare prin eforturi susți
nute orientate spre organizarea su
perioară și modernizarea proceselor 
de fabricație, perfecționarea tehnolo
giilor, întărirea disciplinei in muncă, 
exploatarea, întreținerea și repara
rea corespunzătoare a agregatelor și 
instalațiilor.

0 cerință legică: planul 
poate fi considerat realizat, 

dacă se îndeplinește 
la fiecare sortiment 

în parte
Cu toate creșterile Ia producția fi

zică și producția-marfă înregistrate 
față de anul trecut, sondajul nostru 
a relevat că. în nici una din între
prinderile analizate, în perioada care 
a trecut din acest an, planul nu a 
fost realizat la toate sortimentele. 
De exemplu, la „Republica" sint 
restanțe la țevi din oțel inox, țevi 
de extracție și prăjini de foraj din 
oțel aliat ; la Roman : țevi conduc
te. țevi de extracție, burlane de tubaj, 
țevi din oțel inox ; la Zimnicea sint 
rămineri in urmă la ambele sorti
mente principal^ de fabricație ; la 
Zalău s-a indepliriit planul la export, 
dar nu s-au onorat unele obligații 
contractuale față de anumiți benefi
ciari din tară ș.a.m.d.

Implicațiile economice ale unei 
asemenea stări de lucruri sint mari. 
Practic, restanțele se referă la pro
duse metalurgice de primă necesi
tate pentru economie, fără de care 
unele lucrări de investiții nu au pu
tut fi realizate în ritmul prevăzut, 
anumite instalații sau utilaje n-au 
putut' fi terminate la data stabilită, 
iar o serie de lucrări de reparații și 
întreținere nu s-au putut executa în 
condiții corespunzătoare. Cauzele ar 
putea fi grupate, în principal, in 
două categorii : este vorba, pe de o 
parte, de neajunsuri in aprovizio
narea ritmică și in structura nece
sară, îndeosebi cu semifabricate și, 
pe de altă parte, de neajunsuri in
terne care țin de organizarea și con
ducerea activității productive din 
unitățile respective.

CorneliM CARLAN
și corespondenții „Scinteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Țăndărei - odinioară una dintre comunele țării - este, tot mol mult, unul dintre reperele Industriale de pe harta patriei. Orașul - a cărui producție In
dustrială va ajunge in curind la două miliarde de lei anual - produce tot otit' zahăr cit România anilor *30. In fotografie : Citeva dintre cele 1 500 de apar

tamente construite in ultimii ani

Țăndărei... Una dintre 
acele localități din Bără
gan despre care odinioară 
se vorbea — cînd se vor
bea... — doar ca despre 
niște -comune mai mari. Și 
pe bună dreptate...

Ne vorbește unul dintre 
locuitorii virstnici ai res
pectivei așezări, Lazăr Vlă- 
dăreanu, om a cărui viață 
s-a împletit strîns cu a- 
ceea a localității :

— Eu, care cunosc Țăn- 
dăreii de mai bine de o 
jumătate de secol, pot să 
spun cu mina pe inimă, că 
mulți din cei care revin 
aici de la un an la altul 
nu-1 mai recunosc. Nu mă 
refer doar la industria pe 
care o are astăzi, și la care 
nici nu ne gîndeam, la 
blocurile ce s-au înălțat, 
ci, mai ales, la modul in 
care se prezintă întreaga 
așezare, toți oamenii săi. 
Fiecare casă, fiecare stradă 
este astăzi mai frumoasă ; 
mai frumoși sînt și oa
menii, mindri că tot ce s-a 
realizat aici este rezultatul 
muncii lor. La noi. aici, 
unde ceȚ din generația 
mea știau să mînuiască 
doar sapa și coarnele plu
gului; copiii și nepoții noș
tri, muncitori cu înaltă ca
lificare, maiștri și ingineri, 
s-au întors pe meleagurile 
natale.

iesc șî muncesc aici. Am 
revăzut Tăndăreii în pri
măvara majoratului său, 
într-un timp în care 
colectivele de oameni ai 
muncii au raportat reali
zarea și depășirea produc
ției industriale la toți in
dicatorii pe primul trimes
tru al anului 1986, un 
timp în care se turnau fun

Să căutăm și noi temeiu

• reportaje • însemnări •

eu început să producă în
treprinderea de industria
lizare a sfeclei de zahăr, 
fabrica de ulei din in și 
soia, întreprinderea de a- 
midon, glucoză și drojdie 
pentru panificație, centra
la termică, moderne ate
liere ale secției de indus
trie locală.

Vorbind despre platfor

rile mîndriei celor ce tră

lă cu cea a producției în
tregului județ Ialomița în 
1968.

Paralel cu investițiile in
dustriale, s-au construit 
peste 1 500 de apartamente. 
Noile ansambluri se înge
mănează armonios cu stră
zile ale căror case de con
strucție tradițională, in ma
rea lor majoritate înălțate

i

Verticale în Bărăgan
dațiile unor noi blocuri și 
edificii social-culturale — 
poștă, hotel și policlinică.

...Și am recapitulat tre
cutul său. Despre indus
trie la Țăndărei nu putem 
vorbi decit din anul 1963, 
cind a început să producă 
fabrica de cărămizi, cind 
valoarea producției indus
triale realizată era de 7 
milioane lei. De atunci au 
trecut mai bine de două 
decenii. In cei 23 de ani 
de industrie, dar mai ales 
din 1968, de cînd Țăndă- 
reii au accedat la rangul 
de oraș, pe harta econo
mică a așezării a apărut 
o puternică platformă a 
industriei alimentare. Rind 
pe rind s-au construit și

ma Industrială, nu putem 
omite faptul că ea a fost 
creată pentru punerea în 
valoare a produselor a- 
groalimentare realizate de 
unitățile agricole din a- 
ceastâ zonă. Astăzi, locali
tatea produce tot atît za
hăr cît România anilor '30.

De la 360 de oameni ai 
muncii în 1968, Țăndăreii 
numără astăzi aproape 
6 000. In nomenclatorul de 
profesii practicate aici au 
apărut peste 120 de noi 
meserii, localitatea avînd 
un tinăr, dar puternic de
tașament muncitoresc. As
tăzi, în 1986, producția in
dustrială a Țăndăreilor va 
ajunge la 2 miliarde de 
lei, valoare care este ega

în ultimele două decenii, 
poartă pecetea spiritului 
gospodăresc al oamenilor 
harnici, care știu să îmbi
ne frumosul cu utilul. Sni- 
talul din localitate a fost 
modernizat, s-a construit o 
bibliotecă, au fost inaugu
rate un club al tineretului 
și o grădină de vară. S-au 
construit peste 5 000 de me
tri pătrați de spații comer
ciale. Tăndăreii. este ora
șul pomilor fructiferi; ce
tățenii au plantat numai in 
ultimii cinci ani peste 
25 000 de caiși, cireși, vi
șini și piersici. Fiecare 
gospodărie este o adevă
rată grădină...

Cuvintele primarului a- 
cestei așezări, fiu al Țăn-

dăreilor, Alexandru Culi- 
na, sint edificatoare:

— Generația mea, gene
rația celor care ne-am 
născut sub «oarele lui 23 
August, are marea șansă 
de a se bucura de condi
țiile de muncă și de viață 
create de Partidul Comu
nist Român, condus de cel 
mai iubit fiu al poporului, 
ctitor de istorie și de țară 
nouă. Dacă producția in
dustrială în douăzeci de 
ani a crescut de aproape 
300 de ori și dacă întreaga 
populație a Țăndăreilor din 
1968 locuiește astăzi în a- 
partamentele construite în 
ultimii zece ani. dacă in 
localitatea unde erau 300 
de căruțe și două trăsuri 
copiii și nepoții țăranilor 
sînt proprietarii unui nu
măr de aproape 500 da 
autoturisme, dacă aproa
pe 50 la sută din oa
menii muncii de pe plat
forma industrială au fost 
pregătiți in cadrul liceu
lui agroindustrial, dacă 
pe vechile locuri unde se 
duceau gunoaiele astăzi se 
întinde un parc cu o zonă 
de agrement de aproape 5 
hectare — toate acestea 
constituie argumente ale 
marilor prefaceri pe care 
le datorăm acestei epoci. 
Și îndemnuri de a urca pe 
noi trepte ale calității 
muncii și a vieții.

Miha! V1ȘOHJ
corespondentul „Scinteii"
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angajate ferm în acțiunea de modernizare a producției
Cu anumite excepții nesemnificative, întreprinderile 

industriale din municipiul Buzău sint unități construite 
și extinse in decursul ultimelor două decenii. Dotarea 
lor a fost făcută la nivelul tehnicii de virf din perioada 
respectivă. Colectivele acestor unități sint formate din 
tineri, in bună parte cu pregătire medie și superioa
ră. Dar cerințele actualei etape a dezvoltării econo
mice a țării sint, după cum este binecunoscut; cu 
totul altele decit în urmă cu 10 sau 15 ani, un accent 
deosebit punindu-se acum pe laturile intensive, de 
eficiență ale dezvoltării economice. Tocmai de aceea, 
pentru unitățile industriale buzoiene, ca de altfel pen
tru întreprinderile din întreaga țară, perfecționarea

organizării șî modernizarea proceselor de producție 
reprezintă un imperativ de importanță majoră.

Mari răspunderi in acest sens revin, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., or
ganelor și organizațiilor de partid, care trebuie să fie 
„motorul" acestei acțiuni de mare importanță economi
că și politică, lată de ce, in articolul de față 
vom insista asupra unor aspecte referitoare la modul 
in care organizațiile de partid din aceste unități coor
donează și participă nemijlocit la înfăptuirea progra
melor de măsuri privind perfecționarea organizării și 
modernizarea producției.

Rezultate concludente 
care îndeamnă 
la perseverență

Chiar redate succint, credem că o 
serie de rezultate obținute pină a- 
cutn în această acțiune, într-o serie 
de întreprinderi, ilustrează hotărirea 
si răspunderea cu care s-a trecut la 
traducerea in viață a programelor de 
măsuri stabilite. Demne de mențio
nat sint măsurile aplicate la între
prinderea de geamuri : modernizarea 
si optimizarea unor fluxuri de pro
ducție. cum sint cele de la fabrica
rea geamului nereflectorizant pe o 
instalație industrială cu o capacita
te anuală de 300 mii metri pătrați ; 
optimizarea fluxului tehnologic la in
stalațiile de fabricare a oglinzilor, 
prin care au fost’ eliminate locurile 
înguste. Sau la întreprinderea de 
conlactoare: proiectarea și realizarea 
transformatoarelor de sudură prin 
puncte pentru liniile de matritat ca
roserii în industria automobilelor ; 
modernizări efectuate la mașinile de 
tăiat miezuri si de debitat, care au 
determinat creșterea de trei ori a 
randamentului lor ; construirea prin 
forte proprii a unei instalații de 
turnare a rășinilor in vid. De 
asemenea, rețin atenția măsuri
le aplicate la întreprinderea de 
timplărie metalică si produse din 
mase plastice pentru construcții : re- 
oroiectarea unor profile prin aplica
rea unor noi tehnologii, folosindu-se 
instalațiile din dotare ce au fost su
puse unor amplă modernizări ; rea
lizarea prin autodotare a unui nou 
calihj-or cu viteză de lucru sporită : 
asimilarea si introducerea în fabri
cație a unor profile special destina
te centralelor electrice nucleare. 
Sau cele luate la Filatura de 
lină pieptănată : reorganizarea sis
temului de transport al țevi
lor TW 29 la fazele de ring sl răsu
cit ; extinderea zonei de deservire a 
mașinilor de bobinat de la 16 Ia 32 
fuse pe om. prin mal buna organi
zare a locurilor de muncă.

0 fundamentare riguroasă 
a măsurilor

prin stimularea ideilor 
și soluțiilor valoroase

Pentru fundamentarea programului 
de măsuri privind perfectionarea or
ganizării si modernizarea producției.

„Banca de plante 
medicinale" de la Iași

Ideea s-a născut din necesitatea 
de a se inlocui treptat uneie me
dicamente de sinteză chimică cu 
medicamente din extracte vegetale. 
Necesitate întemeiată pe faptul că 
unele medicamente de sinteză chi
mică pot da. in anumite cazuri, 
reacții imprevizibile, nedorite. Pen
tru materializarea acestei idei era 
nevoie de un bogat fond biologic 
de plante medicinale. Așa a inceput 
colectarea din toată țara și din 
străinătate de material biologic din 
speciile de plante medicinale și a- 
romatice aflate in flora spontană 
sau cultivate. Așa s-au dezvoltat 
relații cu 64 de instituții cliTi 42 de 
țări care expediază pe adresa In
stitutului agronomic din Iași se
mințe culese de pe crestele Alpilor, 
de pe coasta Atlanticului sau a Pa
cificului, din cele mai diferite zone 
sub aspect ecologic și geografic. 
Inițiatorul acestei „bănci" de plan
te— prof. dr. ing. Constantin Mi- 
lică, de la catedra de fiziologie ve
getală a Institutului agronomic ie
șean — a fost și este susținut in 
demersurile sale de specialiști ai 
Grădinii botanice, ai Universității 
„Alexandru loan Duza", ai Institu
tului medico-farmaceutic, de pro
fesorul Emanoil Grigorescu și alți 
colegi care au Înțeles importanța 
deosebită a acțiunii.

Din discuția avută cu profesorul 
Constantin Milică am aflat că Mol
dova a beneficiat, de-a lungul se
colelor, de o bogată fitoterapie pen
tru tămăduirea unor boli fizice și 
psihice. Pină la inceputul secolului 
trecut, in afară de curțile domnești 
privilegiate, cei mai buni „medici" 
ai populației erau codrii, zăvoaiele 
și pajiștile de unde se recolta o 
mare diversitate de plante pentru 
tămăduirea multor afecțiuni, infec
ții, fracturi. Speciile de plante de 
peste hotare, care se pot adapta și 
aclimatiza la condițiile noastre, ne 
spune profesorul Constantin Milică, 
sint treptat extinse in cultură pen
tru a fi' studiate de specialiști in 
materie. Ele se adaugă celor din 
flora indigenă, cum sint lăcrimioa
ra, sinziana, leurda, arnica. genția- 
na, feciorica, siminocul etc. etc. 
Multe dintre acestea se găsesc in 
flora spontană, dar sînt și cultiva
te in paralel, pentru a le putea ur
mări randamentul productiv în 
cele trei ferme didactice ale Insti
tutului agronomic (Adamachi, Eză- 
reni și Rediu), împreună cu grupe 
de studenți. Apoi, prin Institu
tul medico-farmaceutic și prin ofi
ciile farmaceutice județene se veri
fică eficienta lor terapeutică. în 
perspectivă, vizăm să avem puncte 
de cultură și in zone premontane 
din județele Neamț și Bacău pentru 
specii adaptate la condiții de altitu
dine. De altfel, au fost semănate 
pină in prezent circa 300 de specii, 

Convorbirea noastră este între
ruptă de sosirea poștașului. Pe 
masa profesorului sint „descărca
te". dintr-un plic, pachete minus
cule care conțin semințe de plante 
venite de la diverse institute de 
peste hotare. Tn timp ce profesorul 
le examinează cu atenție, noi ne 
Îndreptăm spre vitrinele in care 
sînt expuse o serie de medicamente 
realizate pe bază de plante în co
laborare cu I.M.F., Oficiul farma

comitetul de partid de la întreprin
derea de geamuri a inițiat o largă 
acțiune de cunoaștere aprofundată a 
posibilităților tehnice si umane din 
fiecare secție, atelier si sector, de 
consultare largă a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii. Sugestiile 
si propunerile făcute au fost exami
nate prin prisma eficientei si a 
realismului lor. Elaborarea finală a 
programului a fost încredințată unui 
colectiv format din 21 de specialiști 
și cadre cu funcții de răspundere

IN. UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL 
BUZĂU

din Întreprindere si cinci specialiști 
din organele centrale. Acest colectiv 
a avut atribuția de a analiza critic 
întregul sistem actual de organiza
re a proceselor de producție, de a 
stabili măsuri si a iniția acțiuni pen
tru creșterea productivității muncii, 
reducerea costurilor de producție si. 
în primul rind, a consumurilor ma
teriale si energetice, ridicarea nive
lului tehnic si calitativ al produse
lor. întărirea ordinii si disciplinei 
tehnologice si de producție, sporirea 
spiritului de răspundere al cadrelor 
de conducere etc.

Pe coordonatele acestor obiective a 
fost structurată si activitatea poli- 
tico-organizatorioă desfășurată de 
comitetul de partid, de organizații
le de bază si de birourile acestora — 
incenind cu stabilirea tematicilor 
plenarelor si adunărilor de partid, si 
continuind cu planurile de muncă ale 
comisiilor pe probleme, repartizarea 
sarcinilor de partid, orientarea dis
cuțiilor individuale, legarea învătâ- 
mintului politico-ideologic, a propa
gandei vizuale si a altor forme și 
metode specifice muncii de partid de 
aspectele concrete ale acțiunii de mo
dernizare a producției.

De altfel, întreprinderea de 
geamuri din Buzău, datorită rezul
tatelor remarcabile obținute, se află 
printre unitățile economice eta
lon din țară care vor trebui 
să constituie adevărate laboratoare 
ale conceperii si aplicării celor mai 
ingenioase si mai eficiente soluții de 
ridicare a nivelului tehnic al pro
ducției siîmbunătățire a ..parametri-, 
lor tehnici al produselor, de reor
ganizare a producției pe principiile 
dezvoltării Intensive, de perfecționa
re a aplicării acordului global.

ceutic și întreprinderea de antibio
tice — Iași, medicamente intrate 
de acum in consumul curent : „sep- 
tazulen" pentru boli respiratorii, 
„biologal" și „bilochol" pentru a- 
fecțiuni ale bilei, „litinex" pentru 
litiază; „corebrodil" pentru siste
mul nervos etc. In alte vitrine sint 
expuse o diversitate de uleiuri e- 
terice, multe din acestea fiind pro
duse special, de doi ani incoace, 
pentru laboratorul „Plantavorel" 
din Piatra Neamț. Pe mese se află 
numeroase dosare cu numele plan
telor in latină și cu tot felul de 
indici ciudați pentru necunoscători, 
6tiduțe de diverse forme și mărimi 
cu esențele diferitelor plante, cite
va concentrate de parfumuri natu
rale, citeva formule de condi
mente...

Reluăm discuția și aflăm că în
tre profesor și foștii studenți există 
o strinsă colaborare in ideea orga
nizării unor puncte de producție a 
plantelor medicinale și aromatice 
in toate județele Moldovei. Scopul? 
Realizarea unor centre de cultură 
cu plante și aclimatizarea acestora 
pentru condiții de cimpie și mun
te. în zone din județele Neamț, Ba
cău, Vrancea și Suceava s-au pre
gătit terenuri pentru introducerea 
in cultură a acestora.

Cu același interes sint cercetate 
și plantele aromatice din țară și 
din străinătate în vederea valori
ficării lor complexe în industria 
alimentară, in cosmetică și parfu
merie. In acest scop, au fost tes
tate circa 100 de specii cu valori
ficări multiple. „Moldaromul" — 
de exemplu — produs numai din 
plante aromatice din Moldova, în 
trei variante, s-a dovedit a fi un 
excedent condiment și un suplini
tor de calitate al piperului. De 
asemenea, tot ca rezultat al cer
cetării bazate pe plante aromatice 
s-au realizat două parfumuri na
turale care pot inlocui produsele de 
sinteză chimică aduse din import. 
Este vorba de „Fortis" pentru băr
bați și „Gențiana" pentru femei. 
Speranța profesorului, a colabora
torilor săi, stă in faptul că, intr-o 
bună zi, sectorul de producție se 
va extinde cu cultura plantelor 
aromatice, Iar zonele colinare vor 
căpăta... parfum și culoare. Iată un 
argument care susține doleanța 
profesorului ; există o plantă oco
lită de șobolani — lavandula agus- 
ti folia — perenă circa 20 de ani. De 
ce nu s-ar cultiva în jurul com
plexelor zootehnice ? Dincolo de 
îndepărtarea șobolanilor, de îm
prospătarea aerului din jurul aces
tor ferme, planta poate fi folosită 
în industria cosmetică, iar uleiul 
eteric ar putea intra in componen
ța unor medicamente.

Sintetizind datele, „banca de 
plante medicinale" și aromatice 
poate deveni un veritabil dispece
rat cu multiple ramificații și. prin 
intermediul institutelor specialiiate, 
a unor unități industriale, ea iși 
poate dovedi eficiența. In fond, 
toate realizările de pină acum (me
dicamentele amintite, condimente
le. parfumurile) sint in folosul 
nostru, al sănătății oamenilor.

Marta CUIBUȘ 
Manole CORCACI

Aspecte similare se desprind si din 
activitatea celorlalte organizații de 
partid din întreprinderile amintite, 
firește cu un accent mai mult sau 
mai puțin pronunțat pe unele din 
laturile activității politico-organiza- 
torice. ale formelor si metodelor fo
losite. Bunăoară, la întreprinderea de 
timplărie metalică, marea maiorita- 
te a cadrelor din conducerea unită
ții. începînd cu directorul, sint im
plicate direct în găsirea si aplicarea 
de soluții tehnice menite să accele

reze procesul de modernizare a pro
ducției. Comitetul de partid de 
la Filatura de lină pieptănată a 
inițiat elaborarea de către un 
colectiv al activului de partid a 
unui studiu referitor la strategia de 
dezvoltare a întreprinderii în cinci
nalul 1986—1990, studiu menit să duca 
la depistarea si valorificarea tuturor 
posibilităților de înnoire si moder
nizare a producției, de utilizare in
tensivă a capacităților de producție 
si de ridicare a calității produselor. 
Comitetul de partid de la întreprin
derea de contactoare a spriiinit ini
țiativa de a transforma cabinetul teh
nic, dintr-un punct static de infor
mare si documentare, intr-un labora
tor al ideilor, in cadrul căruia mun
citorii. inginerii si tehnicienii iși 
confruntă sugestiile și propunerile 
lor. si le Îmbogățesc reciproc si. după 
ce au fost pe deplin cristalizate, le 
prezintă consiliului oamenilor muncii 
pentru aplicarea lor neintirziată.

Opinii, aprecieri, 
exigențe superioare

Gheorghe Prcdoiu. secretar al co
mitetului de partid de la întreprin-

De bună seamă, această acțiune de mare importanță economică și 
politică solicită și va solicita in continuare, într-o măsură crescindă, o 
largă desfășurare de forțe. Organizațiile de partid din cele patru intre- 
prinderi buzoiene sint pe deplin convinse de acest lucru. Și sint totodată 
hotărite ca, prin eliminarea neajunsurilor din activitatea lor, prin îmbu
nătățirea permanentă a stilului și metodelor lor de muncă, să-și spo
rească forța și capacitatea-.! de .mobilizare a energiiJor..<;reatoare ale- tutu
ror comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru aplicarea riguroasă, 
la termen, a măsurilor stabilite, astfel ca această acțiune să dea rezul
tate cit mai bune pe planul creșterii producției și al ridicării, pe toate 
căile, a eficienței economice.

Constantin VARVARA

O nouă și modernă unitate comercială în municipiul Petroșani - magazinul 
universal Foto : Gh. Vințilă

AUTOAPROVIZIONAREA-ÎN EXPERIENȚE Șl INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI 
pădure" alimentează cantina din întreprindere„Ferma din...

Revenim asupra unuia din aspec
tele concrete ale autogospodâririi te
ritoriale : cum sint aplicate progra
mele de autoaprovizionare cu carne 
și legume provenite din secțiile- 
anexă ale unităților care dispun de 
cantine ? De la început o precizare : 
ca:urmare ă orientărilor de partid 
crearea de asemenea secții-anexă 
s-a extins tot mai mult. Un număr 
însemnat de întreprinderi, instituții, 
unități de alimentație publică, școli 
cultivă — pe locurile date în folo
sință de consiliile populare, pe alte 
suprafețe de teren — legumele ne
cesare cantinelor proprii. La fel, 
s-a extins creșterea animalelor — 
păsări, porci, iepuri — în respecti
vele secții-anexă, folosindu-se cu 
prioritate, drept hrană, produse și 
resturi vegetale din grădinile de le
gume, reziduurile menajere de la 
cantină.

De la Direcția comercială jude
țeană Dîmbovița — care, in colabo
rare cu conducerile administrative 
ale unităților economice și institu
țiilor din județ, coordonează activi
tatea secțiilor anexă — aflăm că, 
pornindu-se in activitatea acestora 
aproape de la zero, s-a ajuns, in 
prezent,-să se crească anual 6 000— 
7 000 dc porci, peste 30 000 păsări, 
2 000—3 000 de iepuri, 150 de oi, 
40 vaci cu lapte, realizindu-se 
anual peste 500 tone carne. In a- 
celași timp, pe cele 80 ha teren de 
incintă (al intreprinderilor) se pro
duc peste 480 tone de legume și 
cartofi, 35 tone sfeclă și peste 40 
tone de furaje verzi.

Unele secții anexă sint mai mici, 
și acestea fiind însă rentabile. Așa 
este cea de la Spitalul de aduiți din 
Tirgoviște, un model de secție, in 
care sint crescuți anual, numai cu 
resturi menajere. 20—25 de porci. 
Asemenea secții „mici", dar care 
aduc profituri substanțiale, au fost 
organizate în număr destul de mare 
in județ — peste 150 la începutul 
anului 1986; ele ființează pe lingă 
cooperativele de producție, achiziții 

derea de geamuri : ..Faptul că între
prinderea noastră a fost desemnată 
să devină unitate etalon pentru ju
dețul nostru si pentru întreprinderi
le de geamuri din Centrala indus
triei sticlei si ceramicii fine consti
tuie un motiv de mindrie pentru În
tregul colectiv, dar in aceeași mă
sură reprezintă o obligație de mare 
răspundere in ridicarea activității e- 
conomice la cote superioare de ca
litate si eficientă. La recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceausescu arăta că proble
mele economice sint probleme esen
țiale ale activității de Partid.. Din 
perspectiva acestui imperativ este 
nevoie ca organizația noastră de 
partid sâ-si perfecționeze neîncetat 
stilul si metodele de mUncă. să dea 
dovadă de mai multă mobilitate in 
gindire si de o mai mare operativi
tate in acțiunile de finalizare a mă
surilor stabilite".

Gheorghe Scolari, secretar al co
mitetului de partid de la întreprih- 
derea de contactoare : ..Pe bună 
dreptate se afirmă că perfectionarea 
organizării si modernizarea produc
ției impun mutații profunde, struc
turale nu numii de ordin tehnic, ci 
si pe planul relațiilor de muncă din 
cadrul fiecărui colectiv. Asimilarea 
unor produse cu un inalt grad de 
complexitate, robotizarea si ciberne- 
tizarea producției vor crea posibili
tăți nebănuite de afirmare a perso
nalității umane, de stimulare a crea
tivității. a gindirii".

Dumitra Solomon, secretară a co
mitetului de partid de la Filatura 
de lină pieptănată: ..Indiscutabil, 
perfecționarea organizării producției 
si modernizarea ei presupun afirma
rea unui puternic ' spirit critic, in 
sensul cerut de secretarul ge
neral' al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asta înseamnă" a 
analiza cu maximă rigoare posibili
tățile existente, a contura bine o- 
biectivele si a dovedi spirit de dis- 
cernămint în alegerea căilor și mij
loacelor de Înfăptuire neintirziată a 
lor".

Grigore Manea, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea de timplărie metalică: 
..Perfecționarea organizării si moder
nizarea producției constituie o ne
cesitate vitală pentru economia noas
tră in această etapă a dezvoltării ei 
intensive. A înțelege această nece
sitate si a acționa în deplină cu
noștință de cauză reprezintă în mo
mentul de fată una din principale
le sarcini ale activității politico-or- 
ganizatorice desfășurate de organele 
si organizațiile de partid".

și desfacere a mărfurilor, pe lingă 
C.A.P.-uri, S.M.A.-uri etc.

Alte unități, 20—25 la număr, au 
reușit să-și cultive cu furaje întinse 
suprafețe de terenuri, creindu-și o 
solidă bază pentru asigurarea hranei 
unui număr sporit de animale. Una 
dintre aceste unități, cu experiență 
deosebit de bună in organizarea sec
țiilor anexă, este întreprinderea co
mercială mixtă de stat din orașul 
Moreni. Avînd un număr apreciabil 
de animale — crește in prezent 350 
de porci, la un preț de cost*  de numai 
22 lei kg de carne — ne vom -opri 

— Din experiența județului Dîmbovița privind producția 
de legume și carne în cadrul gospodăriilor-anexă —

mai pe larg asupra activității sale. 
Cum a fost ea înființată ?

...'Cit vedeai cu ochii — numai pă
dure bătrină de stejar șl fag. Prac
tic, puteai lua jirul și ghinda cu fă
rașul. Și toate acestea, la o aruncă
tură de băț <1*  incinta întreprinderii 
respective. Și încă ceva.,- în pădure 
se mai aflau și două construcții 
vechi — un fost grajd comunal șl un 
fost depozit de sare părăsite, 
într-o zi, la Îndemnul comitetului 
de partid și cu aprobarea consiliului 
popular orășenesc, numeroși lucră
tori din întreprindere au pus mina 
pe lopeți. pe topoare și ferăstraie 
și, ajutați și de alți muncitori de 
la întreprinderii^ vecine, au curățat 
in jurul celor două construcții, au 
îngrijit locul, au reparat clădirile și 
căile de acces, iar animalele procu
rate au început să ia masa în pă
dure... pe gratis !

Bineînțeles, secția anexă n-a avut 
de la început 350 de porci, îngrășați 
anual, cit are acum. Cind numărul 
animalelor a depășit 100 de capete, 
pădurea nu le mai putea hrăni sin
gură. Și oricum, ghinda nu putea 
să-i hrănească Întregul an. Chiar

Din noua urbanistică a municipiului Alexandria : blocuri confortabile de locuințe, magazine spațioase
Foto : S. Cristian

PE FIRUL RELAȚIEI DINTRE CETĂȚEAN Șl INSTITUȚIE

De ce să se ajungă și să se rezolve la primărie 
ce se poate soluționa in întreprindere?

• întreprinderea este ca o familie în care se 
împletesc strîns problemele oamenilor și ale 
producției O Receptivitate afișată, dar frec

vent nerespectată

în cadrul sistemului nostru democratic, cetățeanului îi sint deschise 
toate porțile spre a se adresa autorităților, de la cele locale pină la cele 
măi înalte foruri din stat. Este un drept consfințit prin Iepe, de care 
oamenii se folosesc din plin, in cadrul neîntreruptelor și trainicelor 
relații dintre stat și cetățean. Nu puține probleme majore privind mersul 
treburilor in întreprinderi economice, in viata socială au fost bine solu
ționate tocmai datorită acestui strins . dialog. Curajul de a scoate' la 
iveală neajunsuri a dus, in nenumărate cazuri, la elaborarea unor mă
suri cu caracter mai larg. După cum este firesc insă, o bună parte din 
cei ce se adresează autorităților au de rezolvat probleme personale. 
„Acestea sint uneori destul de complicate, citeodată mai dificil de re
zolvat, ne spunea directorul unei întreprinderi. Dar ele trebuie rezolvate. 
Căci rezultatele bune in producție se obțin numai intr-un climat bun 
de muncă".

Faptul că circa trei sferturi din problemele ce-i aduc pe cetățeni la 
primăria municipiului sint de competenta unităților in care lucrează 
— și unde se și rezolvă pină la urmă — ne-a determinat să întreprin
dem o investigație prin citeva întreprinderi timișorene, pentru a vedea 
cum e organizată activitatea de rezolvare a problemelor și sesizărilor 
oamenilor muncii. >

Timpul „sacrificat" — un 
timp cîștigat. Ne vorbe?te ingi
nerul Gheorghe Tirpe, directorul 
uneia dintre modernele unități ale 
industriei bănățene — întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat : 
„Noi constituim o familie și, ca in 
orice familie, problemele sint de tot 
felul. Și, de multe ori. toate au im
portanță. Trebuie să ai răbdare 
pentru toate dacă vrei să păstrezi 
.climatul de Încredere și întrajuto
rare intre oameni — condiția muh- 
cii de calitate,' a creativității. La: 
noi, 80 la sută din personalul mun
citor are studii medii. Dispunem de 
565 de specialiști cu studii superi
oare. Iar 65 la sută din angajații 
noștri sint femei.

Și dacă ne bizuim pe munca lor 
este absolut obligatoriu să venim in 
întîmpinarea cerințelor specifice. 
Astfel, pe baza rezultatelor obținute 
in producție, conform legii, din fon
durile realizate am construit 232 de 
apartamente. Cu blocul aflat in con
strucție vor fi, in acest an — 8. 
Avem creșă și grădiniță pentru 
copii, 600 de locuri in căminele de 
nefamiliști, un loc de agrement cu 
o cabană unde oamenii iși petrec 
timpul liber. Nu putem afirma insă 
că am făcut totul și nu mai e nimic 
de rezolvat. Chiar ieri am avut zi 
de audiențe. Am primit 49 de per
soane. Majoritatea au fost femei și 
mai toate aveau nevoie de sprijin 
în calitatea lor de mame : un loc 
la creșă. un program corelat între 
soți, pentru ca totdeauna unul să 
fie acasă, o locuință mai încăpă
toare. Firește, sint probleme a căror 
rezolvare ne stă in putere".

Șl la întreprinderea de autoturis
me se acordă mare atenție tuturor 
problemelor personale ale oameni
lor. Tovarășa Veronica Marinescu, 
secretar adjunct al comitetului de 

apelind la alte întreprinderi — 
pentru borhot la fabrica de bere (50 
de tone anual), pentru cartofi degra
dați la I.L.F. — balanța intre con
sumul zilnic și posibilități tot nu 
s-a schimbat prea mult. Trebuia gă
sită o soluție.

Alături de Moreni se' află o plan
tație tinără de pomi fructiferi — 
ferma Țuicani. între cele două uni
tăți socialiste a inceput de curind o 
colaborare rodnică. Cei din Țuicani 
au oferit lucrătorilor de la I.C.M.S. 
cit pămînt vor din plantația lor, 
pentru a cultivă, printre rîndurile 

de pomi, sfeclă, cartofi, cu o sin
gură condiție : să nu le strice pomii. 
Și pentru incdput, întreprinderea a 
luat în , folosință 2 ha. „Ne ajunge 
această suprafață, spunea Nae Va- 
leriu, directorul întreprinderii, nu 
pentru 350 de porci, ci pentru 500, 
la ciți dorim să ajungem în 1986. 
Nu e greu. Adăposturile amenajate 
de muncitorii orașului — în sistem 
gospodăresc, din materiale refolosi- 
bile — sint destul de încăpătoare, iar 
îngrijirea animalelor e asigurată 
(prin rotație) de lucrătorii noștri. 
Muncim cu aceeași tragere de inimă 
și în grădina de sfeclă. în schimb, 
tot orașul mănincă carne proaspătă 
cumpărată de la magazinele „Gos
podina", carne obținută în... „ferma 
pădurii" (unde a fost amenajat și un 
mic „abator"). Astfel, avem acum 
condiții optime și pentru înfăptuirea 
Programului privind dezvoltarea 
producției de preparate culinare in
tre 1986—1990.

Consiliul popular orășenesc, por
nind de la succesele obținute de lu
crătorii întreprinderii comerciale 
mixte. 1-a acordat acesteia o nouă 
suprafață de ,teren, de citeva mii 

partid, ne spunea că tocmai se ana
lizase intr-o plenară felul in care 
se rezolvă sesizările și cererile oa
menilor muncii. „în afara audiențe
lor care se acordă in cabinet de 
către toți factorii de decizie, in 
zilele și la orele stabilite, am luat 
inițiativa de a merge și noi la locul 
de muncă, in căminele de nefami
liști, la cantină pentru a sta de 
vorbă cu oamenii și a-i „provoca", 
dacă se poate spune astfel, pentru 
a pune întrebări pe care să le eluci
dăm pe loc. Faptul că problemele 
cele mai arzătoare, cum este repar
tizarea, locuințelor, , șe rezolvă la 
lumina ' zilei și după criterii cunos
cute de toată lumea (la criteriile 
stabilite de lege am adăugat de 
comun acord un punctaj ce reflectă 
contribuția in producție și în acti
vitatea obștească) pu dă naștere la 
reclamații pe la alte foruri, nu-i 
pune pe oameni Inutil pe drumuri".

De prisos să arătăm că din aceste 
unități nu vin scrisori și nici oa
meni in audiență la municipiu sau 
la județ.

O obligație tratată... fa
cultativ. Sînt’ in scbimb> între
prinderi unde degeaba sînt afișate 
orele de audiență, pentru că ele nu 
se respectă. La I.A.E.M., directorul 
primise, intr-o singură zi, 49 de 
persoane. La întreprinderea de mo- 
rărit și panificație, in tot anul tre
cut, au fost audiați 62. în primele 
trei luni — doar 6. Aceasta, in con
dițiile în care, după cum afirmă to
varășul Roch Benedict, secretar ad
junct a! comitetului de partid, „sîn- 
tem un fel de campioni ai reclama- 
țiilpr. chiar dacă multe din ele nu 
s-au confirmat. în unele locuri nu 
există un climat de muncă bun, deși 
au toșt schimbați o serie de oameni", 
îl întrebăm pe directorul acestei 

de metri pătrați ; întreprinderea ur
mează să se decidă cum s-o folo
sească : să organizeze o crescătorie 
de păsări sau una de iepuri ?

De remarcat că nici pentru „ferma 
din pădure", nici pentru fermele care 
vor urma nu a fost încadrat nici un 
lucrător in plus. Nimeni nu sa ocu
pă in mod special de plantat sfeclă, 
de adunat roadele, de săpat, toată 
lumea pune umărul atunci cind e 
nevoie. Toți se simt datori să lu
creze pentru consolidarea propriei 
lor gospodării.

In final am schimbat citeva cu
vinte și cu Gheorghe Trandafirescu, 
directorul direcției comerciale jude
țene, care a relatat :

— Gospodăriile sau secțiile anexă 
de pe lingă cantinele muncitorești 
din județul nostru — fie că sînt 
profilate pe creșterea animalelor, 
fie pe cultivarea legumelor — reu
șesc in momentul de față să asigure 
necesarul de hrană Ia consumurile 
colective în proporție de 40—50 la 
sută. Este un început bun. Tocmai 
de aceea în anul curent, la toate în
treprinderile, efectivele de animale 
vor spori după cum urmează : in 
județ vom crește, cu forțe proprii, 
cei puțin 8 000 capete de porci, 
45 000 de păsări, 3 000 de iepuri și 
350 de oi. Oamenii au căpătat ex
periență. Aceste practici sint utile nu 
numai pentru calitatea și costul mai 
scăzut al mesei de la cantine. Oa
menii care lucrează pentru „ferme" 
sînt, în general, lucrători care mun
cesc in spații închise; e, bineînțeles, 
sănătos și plăcut ca, după program, 
să lucrezi o oră, două in aer liber. 
O spun din experiență.

Ce am mai putea adăuga ? Suc
ces și producții mari in continuare I 
Iar cei care au — sau intenționează 
să organizeze — secții anexă ar 
putea ca, în drum spre Moreni, să 
se abată pe la „ferma din pădure". 
Vor avea ce vedea și reține ca ex
periență.

Gh. GRAURE 

unități, tovarășul Marin lordache, 
cum se explică faptul că a primit 
tn audiență doar două persoana in 
ianuarie și două in martie, „tre- 
cind" peste februarie, deși ar fi 
trebuit să primească, conform gra
ficului. in fiecare zi de marți.

— Uneori sintem prinși cu mun
ca, recunoaște el. și nu putem să 
ne ținem de grafie. Dar in secții 
stăm adesea de vorbă cu oamenii.

— Și unde consemnați ce vă spun 
ei, ca să puteți controla dacă s-au 
lua*  măsuri in consecință ?

De fapf, nicăieri. Și ce fel de au
diențe sint acestea „din mers" ? Cu 
asemenea sistem. întreprinderea Iși 
va păstra, desigur, „recordul". Iar 
cazul nu e singular.

— Pe toate ușile vezi afișat pro
gramul audientelor, ne spune tova
rășa Viorica Boivoreanu. secretar cu 
probleme sociale al comitetului ju
dețean de partid. în realitate, in 
multe întreprinderi nu se respectă. 
Azi am primit 38 de persoane și pe 
toți i-am intrebat dacă au fost in 
întreprindere cu problema respecti
vă, la director sau la altcineva. 
Mi-au răspuns, aproape invariabil, • 
că au încercat, dar in zadar... Secre
tarele spun ba că directorul a plecat 
la București, ba la centrală sau în 
altă parte. Fără îndoială, ne bucu
răm că oamenii vin cu atita încre
dere la noi. în cele mal multe ca
zuri, rezolvarea se află însă acolo, 
la întreprindere. Dar omul este pus 
pe drumuri.

Experiențele sînt bune, 
dar nu se generalizează de 
la sine. • intUnirile activiștilor 
de partid cu oamenii. In Întreprin
deri, ies la iveală situații ce — apa
rent — nu au motive.de tărăgănare. 
Și totuși... Tovarășul Ion Rotărescu, 
secretar al comitetului municipal de 
partid, ne relata citeva asemenea 
exemple. Un muncitor de la între
prinderea „Banatul" făcuse cerere 
de instalare a telefonului din... 1974.' 
Cu toate stăruințele lui nu obținuse 
aprobarea. în 12 ani, cererea... se 
pierduse. Firește că spsizarea a fost 
apoi imediat soluționată. La între
prinderea „Fructus" nu exista grijă 
pentru calificarea forței de muncă. 
Erau oameni cu vechime acolo, care, 
neavind o calificare, nu beneficiau 
de anumite drepturi acordate de 
lege. S-a trecut, de indată, la orga
nizarea unor cursuri de calificare 
pentru meseria de preparator de 
conserve.

într-un oraș mare ca Timișoara 
este firesc că unii cetățeni mai ridi
că probleme în legătură cu locuința. 
Se construiește mult, de altminteri 
suprafața pe persoană este superi
oară celei prevăzute prin lege, dar 
cereri continuă să existe. Familiile 
se înmulțesc și doresc un spațiu 
mai mare, alții vor să schimbe car
tierul, să se apropie de locul de 
muncă. în această privință prevede
rile legale sînt limpezi, tocmai pen
tru a elimina subiectivismul în 
aprecierea situațiilor. Din păcate 
insă, nu peste tot aceste prevederi 
sint explicate oamenilor, sau nu sint 
aplicate așa cum trebuie, ceea ce 
generează nemulțumiri ce ajung la 
primărie.

Iată ce ne spunea, în acest sens, 
Ion Ghilerdea, șeful sectorului de 
gospodărie comunală și locativă. 
„Pentru a face o repartiție cit mai 
echitabilă a locuințelor pe care le 
primim de la constructor in acest 
an, trebuia să primim, incă din oc
tombrie anul trecut, tabelele de 
priorități din întreprinderi. Regio
nala de căi ferate, Antrepriza de 
construcții căi ferate, cooperativa 
„Colortex", întreprinderea de moră- 
rit și panificație, deși au un număr 
mare de cereri de satisfăcut, au 
trimis tabele neconforme cu crite
riile stabilite de lege. De pildă, se 
omitea, in unele cazuri, vechimea : 
ori veniturile pe o persoană erau 
trecute la intimplare. fără adeve
rință. în general, am observat, in 
urma cercetării unor sesizări, că, în 
puține întreprinderi, stabilirea prio
rităților în acordarea locuinței se 
face după cuvenita vizită Ia domi
ciliu de către comisia socială a sin
dicatului. Cum am spus, am returnat 
o serie de liste spre a fi întocmite 
după lege, dar nu le-am mai primit 
puse la punct.nici pină astăzi".

Constatările^ pozitive și critice, fă
cute impreună cu tovarășa Ecaterina 
Popeneciu, șeful sectorului infor
mare, scrisori și audiente al comite
tului municipal de partid, se regă
sesc, în cea mai mare parte, și in’ 
structura problemeior cu care vin 
oamenii . In audiență, la primarul 
municipiului, tovarășul Petru Moț. 
Am fost martori la o asemenea zi de • 
primire. Desigur, fiecare a fost 
ascultat cu răbdare și indrumat cu 
grijă (deși o mie de treburi il soli
citau pe primar in altă parte). Cite
va cazuri au fost rezolvate pe 
loc. Nu poți, totuși, să nu-ți pui 
întrebarea : cum se face că primul 
secretar al unui comitet municipal 
de partid, cu răspunderile unei lo
calități de proporțiile Timișoarei, iși 
respectă riguros programul de con
tacte cu publicul, in timp ce unii 
conducători de unități, cu răspun
deri mult mai limitate, nesocotesc 
acest program ? Experiența bună 
demonstrează că orice minut acordat 
unui om, atunci cind el are nevoie 
de un sfat, de un sprijin, șe În
toarce înzecit, prin eforturi sporite, 
printr-o muncă de calitate.

Rodica SERBAN

motive.de
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AGRICULTURA-LA NIVELUL
EXIGENȚELOR ACTUALULUI CINCINAL 

prin generalizarea experienței pozitive 
și perfecționarea activității la toate nivelurile! 

Rezultatele producției reflectă calitatea muncii
Tn biroul de contabilitate al coo

perativei agricole din Bucov, jude
țul Prahova, este un du-te-viho ne
întrerupt. Un delegat de la I.A.S. 
Pucheni și un locuitor din șat soli
cită cărămizi. Sint îndrumați spre 
tovarășa care se ocupă cu desface
rea produselor. Contabilul semnează 
alte documente privind livrarea to
matelor din sere, a produselor din 
sectorul zootehnic. Și astfel, in casa 
cooperativei agricole sau in contul 
de la bancă intră zilnic bani și iar 
bani. De altfel, este nimerit, să ară
tăm câ, la începutul lunii mai, coo
perativa agricolă din Bucov avea in 
cont la bancă 35 milioane lei, o sumă 
frumoasă pentru o unitate agricolă 
nu prea mare —; 2 000 hectare teren 
agricol, din care 1 600 hectare ara
bile — dar care a dezvoltat toate 
sectoarele de producție. „Ai marfă 
să vinzi, iei bani n-ai ce vmde. tri 
iei" — iși exprimă părerea Radu 
Toma. contâbilui-șef al cooperativei 
agricole. Da. de la Bucov se livrea
ză necontenit produse agricole și ale 
micii industrii. Iar banii’din bontul 
de la bancă sporesc.

Ajuns la acest punct ești îndem
nat să răsfoiești documentele care 
arată situația economico-financiară 
a cooperativei. Vom prezenta citeva 
din ele. Anul trecut, cooperativa 
agricolă din Bucov a livrat la fondul 
de stat. 1 497 tone griu, 274 tone orz, 
2 733 tone porumb, 1 456 tone cartofi 
timpurii și dă vară, 2 854 tone legu
me, 221 tone carne, 8 030 hectolitri 
lapte Și 325 000 bucăți ouă..Ca atare, 
au sporit veniturile cooperativei și a 
crescut nivelul retribuirii cooperato
rilor. în 1985. veniturile totale au în
sumat 72,5 milioane Iei, din care 
35,5 milioane din sectorul vegetal, 
aproape 10 milioane din zootehnie și 
27 milioane din activitățile industria
le. Fondul de retribuire al coopera
torilor a fost de 26 777 000 lei. Cum 
se realizează asemenea niveluri de 
producție și venituri 7 — iată o în
trebare pe care și-ar putea-o pune 
oricine iși propune să explice reali
zările acestei unități agricole. Cu 
atit mai mult cu cit comuna se află 
doar la cinci kilometri de Ploiești, 
oraș care, prin întreprinderile sale, 
poate atrage tot ce este forță de 
muncă din sat. Ba. mai mult, chiar 
in cadrul comunei există trei Între
prinderi republicane. Și totuși coo
perativa agricolă are o forță de 
muncă suficientă — 1 000 de oameni 
—- care-i permite să execute 'la timp 
toate lucrările agricole, să practice 
o legumicultură intensivă și, in plus.

să dezvolte activitățile industriale la 
un asemenea nivel care să .aducă, 
așa cum am mai arătat, venituri de 
milioane. „Oamenii ciștigă bine și, 
de aceea, rămin in sat și muncesc 
in cadrul cooperativei agricole — 
explică Mișcă T. Costică, președin
tele cooperativei. în cincinalul tre
cut, norma de muncă ă fost retribui
tă. in medie, cu 145 lei. Acești bani 
raportați la zilele lucrate depășesc ni
velul retribuției din unele întreprin
deri. Iar oamenii, adaugă președin
tele, pot lua banii la o dată fixă din 
lună ca la oricare întreprindere. Și 
atunci de ce să nu lucreze in sat, in 
cadrul cooperativei . agricole ? Dar 
cînd spun că muncesc, să știți că 
muncesc cu adevărat. La noi, o nor

și economiști cu diplomă, a găsit 
drumul cel mai bun pe care să avan
seze cooperativa și membrii ei, ast
fel incit să se obțină producții și 
venituri mari. „De la început •— 
spune președintele — mi-am dat 
seama că trebuie să desfășurăm 0 
activitate rentabilă. Cooperativa 
noastră nu are o specializare : toate 
ramurile sint bine dezvoltate. Este 
o cerință în agricultură de care este 
bine să ții seama. Ciștigi intr-o 
parte, dar natura te poate face să 
pierzi în alta. De aceea trebuie să 
compensezi. Iată de ce am dezvoltat 
de peste zece ori zootehnia, de ce 
acordăm o mare atenție activităților 
industriale. Oamenii trebuie să aibă 
de lucru în tot cursul anului. Și la

4
0 explicație a bilanțului activității productive 

de la C.A.P. Bucov - Prahova

mă de muncă se îndeplinește în 10 
ore. Auzi pe unii, din alte coopera
tive agricole, zicind : „fac două nor
me". Nu se poate. Aceștia sint din 
aceia care iși zic lor : mă duc la 
cimp, fac sau nu treabă, nu mă pri
vește. Or, pe noi ne privește cum 
muncește fiecare".

I-am văzut la lucru pe cooperato
rii din Bucov. Cei mai mulți se 
aflau la plantarea legumelor, alții la 
întreținerea culturilor. Poate in nici 
o localitate din județul Prahova nu 
intilnești la cimp sau în grădinile de 
legume atîția oameni, asemenea răs
pundere pentru calitatea lucrărilor. 
Atîta preocupare pentru bunul mers 
al activității în zootehnie, asemenea 
spirit de răspundere pentru gospo
dărirea întregii avuții, obștești. Ajun- 
gind la acest punct, se cuvine să 
descifrăm ce anume a contribuit și 
contribuie la bunul mers al activi
tății economice și financiare în ca
drul cooperativei agricole din Bucov. 
în primul rînd este vorba de iniția
tivele și simțul organizatoric de bun 
gospodar ale președintelui coopera
tivei, Mișcă T. Costică, Dacă a- 
ceastă unitate agricolă este o ade
vărată întreprindere model se dato
rează, în mare măsură, președintelui 
său aflat în funcție de la înființarea 
unității, care prin simțul său de ță
ran, Îmbinat cu noțiuni de inginerie 
agricolă și- calcule economice subti
le, ce depășesc pe multi specialiști

noi au. Avem o fabrică de cărămi
dă. tăbăcărie, atelier de tricotaje, 
brutărie, producem gogoși, ingheța- 
tă, pufuleți. Iată, acum noi încasăm 
bani din zootehnie, din legumicuitu- 
ră și din produsele obținute in sec
torul industrial. Avind bani in cont 
la bancă, noi nu luăm avansuri pen
tru produsele contractate. Cînd li
vrăm marfa, încasăm banii".

— Totuși, unele produse se obțin 
și se livrează mai tirziu. Ce se face 
ca să încasați bani cit mai timpu
riu 7

— în afară de o zootehnie care 
ne aduce venituri zi de zi, de acti
vitățile industriale, urmărim ca și in 
alte sectoare să încasăm bani cit 
mai devreme. Să vă dau un exem
plu. Noi livrăm de pe acum toma
te. Da, de două săptămîni avem roșii 
coapte. Le cultivăm în cele două 
hectare de seră. Am făcut calcule 
economice și am ajuns la concluzia 
că este mai rentabil să facem un. 
singur ciclu de producție. Am ince- 
put plantarea în seră la 15 ianuarie, 
iar la 1 februarie serele erau pline. 
Acum- le recoltăm, in timp ce alții 
așteaptă ca de acum înainte toma
tele să se coacă. în tot ce între
prinzi, este necesar să faci calcule 
economice din care să rezulte ce-i 
eficient pentru cooperativă. Iată, să 
vă mai dau un. exemplu. Noi. irigăm 
legumele numai pe brazdă, în timp 
ce alții cheltuiesc mult cu aspersiu-

nea. Tomatele timpurii nu numai- că 
le irigăm, dar le și întreținem prin 
lucrări speciale, astfel incit culegem 
roade pină toamna. Este eficient ? 
Fără .îndoială că da.

— Spuneați că, dezvoltind toate ra
murile de producție, pierderile de
terminate de condițiile climatice in
tr-un anumit sector pot fi acoperite 
mai ușor. Cum procedați, practic, in 
această privință ?

— în Valea Teleajenului, pe locul 
unei foste balastiere, unde tot pă- 
mintul era numai gropi, am tăcut 
lucrări de nivelare și am plantat 
viță de vie. în anii cu condiții cli
matice normale, aici realizăm chiar 
15 000 kg struguri la hectar. Datorită 
gerurilor mari din iarna trecută, via 
a degerat, iar recolta de struguri a 
fost mică. La noi. aplicarea acordu
lui global ține seama de această ca
racteristică a muncii in agricultu
ră : necesitatea de a compensa pier
derile dintr-un sector prin veniturile 
din altul. Dacă realizăm planul pe 
ansamblul cooperativei, și noi îl re
alizăm, fiecare cooperator primește 
o retribuție de bază de 85 lei pe 
norma de muncă. în sectorul său 
de activitate, cel care a depășit pro
ducția și veniturile este retribuit co
respunzător. Sint cooperatori care 
încasează cite 30 000—40 000 lei pe an. 
De aceea unii oameni care au lucrat 
in fabrici s-au reîntors in sat.

Dar și în sat, fie că lucrează la 
cimp. în sere sau ateliere tot indus
trie se poate numi. Pentru că, aici 
la- Bucov, cooperativa agricolă este 
o adevărată uzină. De cum ieși din 
sediul cooperativei — o clădire care 
seamănă mai degrabă cu o casă din- 
tr-o stațiune balneară — vezi con
centrate pe vreo 13 hectare toate 
acareturile unității : construcții zoo
tehnice, serele, centrala termică, a- 
telierele. Construcțiile vechi sint în
locuite și modernizate, incit tot pro
cesul tehnologic este in pas cu teh
nica nouă.

La încheierea acestei relatări se 
cuvine să subliniem faptul că pen
tru acest an cooperatorii din Bucov 
și-au prevăzut să obțină o produc
ție in valoare de 73 milioane lei ; 
producție pentru realizarea căreia 
muncesc acum cu indirjire, toți ca 
unul. Pentru că interesul lor este 
să producă mult, astfel ca să livteie 
cit mai multe produse agricole sta
tului, aceasta însemnîn'd ciștiguri 
sporite,’ Creșterea propriei lor Builă- 
stări. -L‘1- > ■ -

Joan HERTEG

Construcții trainice, ieftine, funcționale

Activitate susținută la întreprinderea mecanică din Timișoara pentru finalizarea unui nou lot de utilaje miniere 
Foto : S. Cristian

„ANALIZA-DEZBATERE“
— metodă eficientă de perfecționare 

a activității consiliilor oamenilor muncii
Cerința majoră formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la 

Plenara C'.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., de a se acționa mai eficient 
pentru perfecționarea activității consiliilor oamenilor muncii, ca una 
din principalele condiții ale dezvoltării intensive, calitative, a economiei 
noastre, a găsit și găsește numeroase materializări practice. Una dintre 
ele. cea prezentată de tovarășul Gheorghe Ciurez. pnm-secretar al Co
mitetului municipal de partid Tirgu Jiu, face obiectul rindurilor de față. 
Despre ce este vorba ?

întimplarea a făcut ca in această 
primăvară să asistăm la două dialo
guri pe aceeași temă. în primul caz. 
primarul unei comune situate la vreo 
25 km de Tirgoviște ii explica unui 
activist din conducerea consiliului 
popular județean de ce nu poate să 
Înceapă de mai mult timp o lucrare 
de investiții. Cauza era. după opinia 
lui. una singură : nici 6 unitate de 
construcții nu a acceptat să. o exe
cute. în ce-1 privește, bătuse pe la 
toate ușile acestora, insă mai toți 
constructorii erau angaiati în ridi
carea unor obiective incomparabil 
mai importante. în zone industriale 
si urbanistice compacte si de mari 
dimensiuni si. nu puteau dispersa 
forțele. Demersul de acum al pri
marului avea mai mult rostul de a 
obține ajutor in acest_ sens, dar i s-a 
răspuns clar, ca să înțeleagă odaia 
că merge pe un drum greșit, că cea 
mai bună soluție e aceea de a con
strui 
forțe 
bine

Al 
sală_ ______ ...___ . ......
timpul unei instruiri la care parti
cipau cadre din agricultură, cînd 
președintele unei cooperative agri
cole a fost întrebat de ce se tergi
versează construcția unui grajd, al 
cărui termen de dare in folosință a 
expirat de un an de zile. A urmat 
o justificare aidoma cu aceea a pri
marului. după care acesta a conchis : 
..Ce putem să facem in această si
tuație 7"

Multi dintre cei de fată ar fi fost 
în măsură să-i spună președintelui 
interpelat cum trebuie să procedeze

pentru a putea construi la timp, 
bine si economic grajdul, nrezentin- 
du-i propria lor experiență in aceas
tă privință. Dar părea greu de cre
zut că cel în • cauză nu a aflat des
pre asemenea realizări si despre ca
drul legal care le facilitează. Mal 
grav era fanț ii că nu se încumeta
se pină atunci să recurgă la aceaktă 
soluție. Oare nu trecuse el in anii 
din urmă ,prin Văleni-Dimbovita,

materiale si utilaje — pehtru ce 7 
Noi ne-am gospodărit cum am putut 
mai bine. Am utilizat materiale lo
cale si refolosibile. forță de muncă 
avem suficientă si mai ieftină, am 
lucrat, zic eu. si cu mai multă grijă 
pentru calitate. Iar pe deasupra, am 
înregistrat 
obiectiv se 
circa 25—30

Iată mai

economii : costul unui 
reduce in acest fel cu 

la sută.
multe amănunte despre

X

Experiențe privind realizarea în regie proprie 
a construcțiilor necesare unităților agricole, comunelor

cu forțele comunei. Că aceste 
sint suficiente, ~.... F: *
organizate, 
doilea dialog a 
cu citeva sute

numai să fie
avut loc într-o 
de oameni, in

Pucheni. Bezdead sau alte comune 
din iudet să vadă cum localități 
care au pornit, în urmă cu 20 de ani, 
de la un patrimoniu foarte sărac au 
la ora actuală scoli, grădinițe, maga
zine. cămine culturale, dispensare, 
obiective zootehnice, silozuri pentru 
fructe, poduri, aductiuni de. apă — 
toate construite în regie proprie 7 
Șantierul a fost nelipsit din peisajul 
acestor locuri. Cîtiva oameni de me
serie si multe ajutoare, insufletiti de 
exemplul primarilor si al deputat
ion care n-au ezitat să pună mina 
pe lopată, au durat edificii trainice.

— La noi nu s-a pus niciodată 
problema să apelăm la un construc
tor de la iudet — ne spune Virgil 
Vlăducă. primarul comunei Văleni- 
Dimbovita. N-ar fi avantajos nici 
pentru noi si nici pentru el. Vă dați 
seama : organizare de șantier, trans
porturi costisitoare de muncitori.

o altă experiență — cea a C.A.P. 
Mănești'. care si-a construit în vara 
anului trecut un grajd pentru 100 
de vaci. Valoarea întregii lucrări, 
conform proiectului, a fost de 1.3 
milioane lei. însă in final au- rămas 
necheltuiti 370 000 lei. Grajdul a fost 
gata in 3 luni si nu in 2 ani. cum 
s-a prevăzut inițial. Cum 7 Să-l as
cultăm pe președintele unității. 
Gheorghe Stoian :

— Construcția a 
pină in septembrie, 
vacile s-au aflat în 
Cînd ne-am apucat 
vizionarea
pregătiri erau de acum încheiate. îry 
medie, pe șantier au lucrat 8 oa
meni. dintre care numai unul a fost 
constructor de meserie. Asistența 
tehnică a fost acordată, periodic, de 
un specialist de la direcția agricolă

durat din 
in timDul 
tabăra de 
de lucru.

iulie 
cînd 

vară, 
apro-

cu materiale, celelalte

județeană, dar si de cadrele de con
ducere ale cooperativei. Am căutat 
să folosim elemente de construcție 
ușoare, rezistente și ieftine și să 
realizăm o construcție care să asigu
re condiții bune de cazare pentru 
animale. Si am reușit. Pereții sint 
din zidărie de cărămidă, stilpii de 
rezistentă din materiale refolosibile. 
iar acoperișul din două rinduri 
plăci din azbociment, intre care 
pus ca izolație vată minerală, 
gregatele minerale le-am luat 
prundul Dîmboviței, care este la 
nași de noi. Timplăria. în întregime, 
am făcut-o în atelierul de confec
ționat conteinere pentru fructe al 
unității. La instalația electrică, la cea 
de apă si la construcțiile metalice 
ne-au ajutat muncitorii calificați., si 
autorizat! de la secția noastră de 
mecanizare. Economiile obținute re
zultă de la materiale, de la manope
ră, care a fost de trei ori mai ief
tină decît.s-a prevăzut.

Este vorba, așadar, de 
a construi repede, bine 
obiective agrozootehnice 
dustriale de mai mică anvergură, lu
cru care este la îndemina fiecărui 
consiliu popular comunal. Iar cei din 
județul Dîmbovița, beneficiari de 
astfel de investiții, care nu au recurs 
la el au ajuns in postura primaru
lui si a președintelui de C.A.P. des
pre care am relatat la începutul a- 
cestor rinduri de a justifica mereu 
de ce o lucrare sau alta întirzie să 
fie finalizată.

(Urmare din pag. D
Iată, bunăoară, ce am reținut in 

legătură cu dificultățile în aprovi
zionarea tehnico-materială. Tovară
șul Constantin 'Giogu. directorul în
treprinderii de țevi „Republica" din 
Capitală ne-a relatat : „Din cauza 
nelivrării ritmice a semifabricatelor, 
in conformitate cu sortimentele de 
țevi pe care trebuie să le producem, 
s-a ajuns în situația că, adeseori, a 
trebuit să ne abatem'de la prograj 
mele de fabricație și de la cele refe
ritoare la lucrările de întreținere și 
reparații. De aceea, au. apărut și 
unele întreruperi neprevăzute in 
funcționarea unor instalații atunci 
rind aveam cea mai mare nevoie de 
ele și. in plus,, nici nu dispuneam de 
fot setul de piese de schimb necesar, 
de unde prelungirea duratei de imo
bilizare in reparații. întrucit capaci
tatea laminoarelor este bine stabili
tă. la un anumit program de fabri
cație, orice dereglări in ritmicitatea 
aprovizionării sipt de natură să di
minueze această capacitate, fără po
sibilități prea mari de recuperare. 
De aceea, facem un apel la furnizori 
să ne asigure ritmic, in structura 
sortimentală- stabilită, întreaga can
titate de țagle contractată".

Am redat punctul de vedere al di
rectorului intreprinderii „Republica", 
intrucit, intr-o formă sau alta, pro
blemele ridicate se pun in mod ase
mănător și in alte unități de profil :

• întreprinderea de țevi din Ro
man : printre furnizorii de țagle sau 
lingouri care nu și-au onorat con
tractele : combinatele siderurgice 
din Reșița, Tirgoviște, Cimpla Turzii

de 
am 
A- 
din 
doi

un mod de 
si economic 
si chiar in-

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii”

„Ne-am propus să inițiem — ne 
spune interlocutorul — un. șir de 
„analize-dezbatere" — o metodă cu 
mare eficiență, apreciem noi, asu
pra generalizării experienței, perfec
ționării nemijlocite a activității con
siliilor oamenilor muncii. Metoda 
constă în organizarea, prin rotație, 
a unor „analize-dezbatere" la unul 
din consiliile oamenilor muncii — 
fiecare are o experiență pozitivă, 
fiecare se confruntă cu anumite 
probleme mai deosebite — în pre
zența unor reprezentanți ai altor 
organe de conducere colectivă, de 
regulă secretarul comitetului de 
partid și directorul intreprinderii. 
Ele se desfășoară, așa cum o arată 
și denumirea, in două, etape. Prima 
o constituie analizarea in mod obiș
nuit de către consiliul oamenilor 
muncii, care are calitatea de gazdă, 
a problemelor înscrise pe ordinea de 
zi. A doua consta în „dezbaterea" de 
către invitați a modului în care s-a 
desfășurat analiza respectivă. Mâi 
exact, ea vizează relevarea meto
delor bune folosite, criticarea celor 
necorespunzătoare, dar mai ales 
oferirea de soluții de către „ochiul 
critic" din afară".

.Am participat la una din aceste 
„analize-dezbatere", care a avut loc 
nu de mult la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului. Ceea ce 
ne-a reținut în mod deosebit aten
ția a fost înțelegerea clară atit de 
către gazde, cit și de către oaspeți 
ă rațiunilor acestei acțiuni. Primul 
argupient îl constituie faptul (asu
pra >ceWi * de-al doilea: vom reveni) 
că problemele înscrise pe ordinea do 
zi a consiliului oamenilor muncii de 
la C.P.L. au fost prezentate și ana
lizate în mod obiectiv, cu împlini
rile și neîmplinirile lor, fără a fi 
influențate in Vreun fel de_ prezența 
„ochiului critic" din afară. Acest 
mod de abordare a oferit, de fapt, 
șansa reală de reușită a acțiunii la 
care ne referim.

Punctele înscrise la ordinea de zi 
a consiliului oamenilor muncii de ia 
Combinatul de industrializare a lem
nului atestă preocuparea organu
lui de conducere colectivă de aici 
de a aborda, in egală măsură, atit 
problemele curente ale activității de 
producție, cit și pe cele de perspec
tivă.

Fără a intra în amănunte, ne vom 
opri, pe scutt, la trei probleme le
gate de. stilul de . muncă al consiliu- 
lui-gazdă in pregătirea și desfășu
rarea analizei respective. Probleme 
care pot fi folositoare, așa cum de 
altfel s-a apreciat, și altor consilii. 
Subliniem în primul rind faptul că 
materialele au fost difuzate din timp 
tuturor membrilor consiliului oame
nilor muncii, ceea ce a permis — cu 
avantajele pozitive de rigoare — 
intrarea, direct în dezbateri. In al 
doilea rind, faptul — relevat și_ de 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de ia unitatea-gazdă. Aurică 
Olaru — că toate materialele ce au 
făcut obiectul analizei au fost ela
borate de către comisiile pe dome
nii in colaborare cu cadrele de con
ducere ale unității, care coordonează 
respectivele probleme. In al treilea 
rind, modul în care s-au definiti
vat deciziile adoptate cu această 
ocazie. Pentru fiecare din proble
mele analizate, președintele consiliu
lui oamenilor muncii a avui pregă
tit un proiect de decizie elaborat, 
cum preciza, pe baza consultării eu 
comisiile pe domenii și serviciile de 
specialitate.

Pe ansamblu, deci, o experiență 
bună privind modul in care consiliul 
oamenilor, muncii din unitatea-gaz- 
dă a analizat problematica înscrisă 
pe ordinea de zi. Ce-a văzut în plus

ochiul proaspăt, din afară, a! lnvi- 
taților 7 Ce concluzii și Învățăminte 
s-au desprins la punctul „dezbate-

Stil de muncă 
modem, eficient 

in conducerea 
activității 
economice

rea" ședinței C.O.M.'? Iată-le, pre
zentate pe scurt :

Ing. Ion Catană, directorul între
prinderii de articole tehnice din cau
ciuc și cauciuc regenerat : „Apre
ciez în mod deosebit inițiativa comi
tetului municipal de partid. Ce învă
țăminte am reținut pentru activitatea 
noastră viitoare 7 în primul rind, 
modul de pregătire a ședinței. Difu
zarea din timp a materialelor — lu
cru pe care noi nu-1 facem, ci le ex
punem, in plenul ședinței — prezintă, 
după cite mi-am dat seama, multiple 
avantaje —- legate atit de.încadra-' 
rea ședinței intr-un timp optim, cit 
și de pregătirea membrilor consiliu
lui oamenilor muncii pentru dezba
terea problemelor. Metoda elaborării 
de decizii pentru fiecare problemă 
analizată,. pe baza unui prpie.ct schi-... 
țat dinainte, o vom prelua și’.noii 

•Ce observații s-ar impune -aten
ției 7 Cei puțin două. Prima. Fap
tul că la atîtea probleme impor
tante înscrise pe ordinea de zi — 
chiar prea multe — a luat cuvintul 
doar un singur reprezentant al oa
menilor muncii, și acela la o proble
mă socială, arată că președintele 
consiliului oamenilor muncii, cele
lalte cadre de conducere trebuie să 
se ocupe mai mult de antrenarea 
acestora la dezbaterea problemelor 
autoconducerii muncitorești. Noi 
ne-am gindit — pentru că și la noi 
este evident acest fapt — să-i orien
tăm dinainte, cunoscindu-le capaci
tatea. asupra problemelor pe care 
trebuie să le discute. Pină se 
obișnuiesc, cum se spune, cu modul 
participativ de a conduce, de a dez
bate. A doua problemă. Analiza 
investițiilor să fie programată in 
prima lună a anului și ori de cite 
ori e nevoie pe parcurs. Dar la ea 
să participe și reprezentanți ai cen
tralei. Mi-am dat seama că multe 
din problemele de investiții discutate 
nu pot fi finalizate fără ajuțorul 
nemijlocit al Centralei. Nu știu dacă 
reprezentanții centralei au fost sau 
nu invitați la această ședință, dar 
prezenta lor era necesară."

Valeriu Andrei, secretarul comi
tetului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de utilaj minier : „Mai 
întii despre învățămintele desprin
se. Apreciezi modul competent,, co
legial, in care președintele consi
liului oamenilor muncii a condus 
ședința. Apreciez de asemenea me
toda de a-i solicita pe membrii con
siliului vizați in materiale ori in 
dezbateri să ia cuvintul .și să dea 
explicații. Este un mod eficient, pe 
care-1 vom aplica și noi, de a lămuri 
lucrurile pe loc. și nu după ședință. 
Ca observații, fără a mai dezvolta 
pe cele amintite, cred că ordinea de 
zi a fost prea încărcată — practic 
a fost o ordine de zi pentru două 
ședințe — ceea ce a făcut ca, spre 
sfirșit, să apară o notă de absență, 
de lipsă de interes față de proble
mele discutate".

Aurel Ciort, secretarul comitetu
lui de partid, președintele consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea de cărămidă refractară 
„Unirea" : „Am avut multe de în
vățat din această analiză-dezbatere. 
C.P.L. are un consiliu al oamenilor 
muncii puternic. Am o singură ob
servație : s-a manifestat o ,,anumită 
tendință de a „monopoliza* ’1 dezba
terile din partea unor cadre de con
ducere și șefi de secții. în parte 
poate îndreptățită, datorită comple
xității problemelor analizate, dar 
oarecum exagerată. Așa se explică 
poate și neparticiparea la discuții a 
reprezentanților oamenilor muncii".

Constantin Șandru, inginer-șef la 
întreprinderea de mașini-unelte 
pentru presare și forjare : „Apreciez 
și eu, ca toți ceilalți, utilitatea aces
tei inițiative. Intre altele ea creează 
și posibilitatea realizării unei co
laborări directe între consiliile oa
menilor muncii. Ideea exprimată 
aici. ca /wnVfliWăv noastră 
C.P.L. in executarea unor renarajli 
și chiar a unor utilaje, o vom- ana
liza cu toată atenția. Este necesar, 
însă — după cite mi-am dat seama 
și din obiectivele planului de mo
dernizare — ca organul de conducere 
colectivă de aici să organizeze acti
vitatea de autodotare la nivelul ce
rințelor. Nu poți să asiguri promo
varea progresului tehnic bazindu-te 
numai pe aportul altora".

Ce ar mai fi de adăugat 7
Nimic altceva decit faptul că ini

țiativa comitetului municipal de 
partid de a organiza o asemenea 
analiză-dezbatere a trecut cu bine 
..examenul vieții" prin însuși modul 
In care a fost apreciată, prin dialo
gul pe care l-a generat, prin efi
ciența concretă ne care a avut-o. 
Ceea ce înseamnă că ea trebuie con
tinuată aici. Și eventual, în măsura 
interesului pe care-1 prezintă, să fie 
preluată și in alte părți. Iar la ru
brica de față, așteptăm invitații 
vizind preocupările pentru perfec
ționarea stilului de muncă al orga
nelor de conducere colectivă și din 
alte locuri.

Constantin PRIESCU

Pseudo - letopiseț
Se scriu, pe bună dreptate, multe articole cu multe lucruri bune 

despre activitatea constructorilor. — care știu să construiască și bine, 
și repede. Dar citeodată se mai întimplă lucruri care, in loc de articol, 
merită — mai ales la rubrica de „Contraste**  — un hrisov, într-atit par 
de pe alte timpuri...

RITMIC, INTEGRAI, DE BUNĂ CAIITATE
și Combinatul de utilaj greu din 
Iași. Combinatul siderurgic din Hu
nedoara nu respectă structura sorti
mentală corespunzătoare programu
lui de fabricație.

Aici sint de semnalat și alte, 
neajunsuri, cum ar fi neintrarea în 
funcțiune la termenul prevăzut a 
unei noi capacități pentru diversifi
carea producției. Se așteaptă ineâ 
sosirea unor utilaje de la intreprin
derile de mașini-unelte din Suceava 
și Arad, precum și*  de la „Indepen
denta" din Sibiu.

• întreprinderea de țevi sudate 
din Zininicea : la secția de țevi su
date longitudinal s-au intimpinat di
ficultăți din cauza neprimirii unor 
cantități de bandă laminată de la 
Combinatul siderurgic din Galați.
• întreprinderea metalurgică din 

Iași. Un furnizor important, Combi
natul siderurgic din Galați, nu a li
vrat bramele prevăzute in reparti
țiile programate și nici cantitățile' 
stabilite de benzi laminate la cald. 
..Aceasta — opinează ing. Onofrei 
Parascan. directorul intreprinderii 
ieșene — pentru că la Galați nu sint 
posibilități de a se realiza cantitățile 
necesare de brame". Oare faptul 
respectiv nu se cunoștea in momen
tul in care s-au planificat condițiile 
de aprovizionare a intreprinderii 7 
Nu cumva astfel „s-a vîndut pielea 
ursului din pădure", contindu-se pe 
o resursă improbabilă 7 Iată că, din

această cauză, întreprinderea și-a 
descompletat stocurile de benzi la
minate la cald și de brame. ceea ce 
s-ar putea repercuta negativ asupra 
mersului în continuare al producției.

Mai multă atenție 
bunei organizări 

și disciplinei muncii !
Desigur, ponderea cauzelor care 

nu țin direct de activitatea între
prinderilor este importantă. Dar 
practica a demonstrat insemnătatea 
unor cauze de ordin intern, care fac, 
adeseori, ca și in condițiile unei 
bune aprovizionări planul să nu fie 
realizat. Ne referim, îndeosebi, la 
problemele legate de organizarea și 
disciplina producției. Succint, iată 
citeva aspecte concrete. Precizăm că 
am urmărit concomitent și măsurile 
ce se iau pentru înlăturarea neajun
surilor semnalate, consemnînd și 
unele angajamente în acest sens.

La întreprinderea de țevi din Za
lău. dintr-o insuficientă preocupare 
pentru menținerea in bună stare de 
funcționare, laminoarele de la tfă- 
gătoria la rece, profilate Dentru fa
bricarea unor țevi cu dlametre mici; 
nu au lucrat la capacitate ; de ase
menea. sarcinile din programele 
prioritare au venit cu intirziere și nu 
s-au putut rezolva operativ toate

problemele legate de fabricația res
pectivă. Iată însă că. dato
rită bunei aprovizionări cu mate
riale. in luna aprilie si in prima 
parte a lunii mai s-a lucrat bine, 
astfel incit planul s-a realizat in 
structura planificată și s-au recupe
rat in bună măsură restanțele din 
perioada anterioară.

în secția de țevi sudate elicoidal a 
întreprinderii de țevi din Zimnicea. 
neajunsurile țin exclusiv de abate
rile de la disciplina , tehnologică, 
precum și de slaba calitate a unor 
lucrări de revizii și reparații. După 
cum ne-a informat tovarășul Gheor
ghe Casapu, inginer.-șef al întreprin
derii, s-au luat următoarele măsuri: 
sancționarea celor vinovați de aba
teri și schimbarea conducătorilor la 
unele locuri de muncă ; instaurarea 
unei discipline severe in respectarea 
graficelor de revizii și reparații, por
nind de la pregătirea temeinică a 
acestora, inclusiv in privința asigu
rării din timp a pieselor de schimb;

perfecționarea pregătirii profesio
nale a întregului personal muncitor; 
întărirea ordinii și disciplinei la 
toate locurile de muncă și folosirea 
mai bună a timpului de lucru; și. în 
fine, instituirea unui sistem de ur
mărire zilnică, pe fiecare schimb, a 
intrărilor de bandă laminată la cald, 
a producției realizate și a nivelului 
calitativ al acestora.

Muncitorii și specialiștii cu care 
am discutat la Întreprinderea da 
țevi „Republica" din Capitală au in
sistat asupra necesității întăririi or
dinii și disciplinei la toate locurile 
de muncă. Astfel, o rezervă impor
tantă de sporire a producției o re
prezintă utilizarea mai bună a 
timpului. de lucru . al, personalului 
muncitor. Deși acest indicator a spo- 
,rit cu aproximativ 3 la sută față de 
aceeași perioadă, a anului precedent, 
se menține încă un număr ridicat 
de învoiri și absențe nemotivate. Se 
impun deci acțiuni mai energice, in
tervenții mai prompte din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
care, printr-o muncă politico-educa- 
tivă susținută, să determine instau
rarea unui climat desăvirșit de dis
ciplină la toate locurile de muncă.

Economia națională are nevoie de cantități din ce în ee mai mari de 
țevi, de bună calitate. De la această realitate trebuie să pornească colec
tivele de oameni ai muncii din unitățile analizate, organizațiile de partid 
în abordarea problemelor majore privitoare la realizarea producției fi
zice, la fiecare sortiment. Totodată, răspunderi ia această privință revin, 
deopotrivă, furnizorilor de semifabricate, precum și Centralei industriale 
de prelucrări metalurgice. Ministerului Industriei Metalurgice, altor mi
nistere de resort. In legătură cu aceste aspecte, vom reveni.

...Pe la leatul una 
mie nouă sute șapte
zeci si unu, cu vreo 
cin’șpe ani in urmă, 
in satul Dognecea. 
așezare cu oameni 
vrednici si iubitori de 
slovă, de prin părțile 
Caraș-Severinului, s-a 
dat sfară mare că va 
fi înălțată o scoală 
nouă si luminoasă.

$i, n-a trecut multă 
vreme, si a dat năva
lă oștire falnică de 
constructori, care, ba 
cintind, ba glumind, 
si-a ridicat tabără 
prin preajmă. Și-au 
suflecat flăcăii mine- 
cile si s-au pus să 
sape cu vlagă pămin- 
tul, de parcă ar fi Cău
tat niscai comori as
cunse in el. Dar. in
tr-o. bună zi — numai 
bună n-a fost ! — fără 
să lase vorbă si fără 
să lase școala gătată, 
si-au pierdut cu toții 
urma, plecind in pri
begie pe alte șantiere. 
Tare s-au mai amărît 
sătenii păzind un ase
menea pocinog.

Si, după ce au ținut 
sfat îndelungat. la 
ceas de taină, făcut-au 
carte către construc
tori, chemindu-i ne
greșit să se miluiască 
Si de scoală lor. N-au 
trecut preț mai mult 
de 3—4 ierni si intr-o 
altă bună zi de vară.' 
pe la ceasurile amie
zii, arătatu-s-a cu 
mare alai o ceată de 
constructori in solie. 
..Numai fețe înalte si 
simandicoase, a șoptit 
crainicul lor. Este 
chiar si directorul

nostru printre ei. Luați 
seama cum vă purtați. 
să nu-i miniați cum
va !" $i s-au asezăt 
cu toții in jilțuri, 
sub umbrar, că inlă- 
untru, in școala ne
terminată, n-aveau 
cum sta.

• Degrabă, dascălii cei 
înțelepți s-au gătit in 
straie de sărbătoare, 
ddus-au chiar si pline 
și sare să .omenească 
cum' se cuvine musa-

CONTRASTE

-firi atit de interesanți. 
Aceștia strimbat-au 
din nas cu trufie si 
cerut-au să fie ospă
tați in toată legea. 
Curs-a deci băutura, 
venit-au bucatele care 
mai de care mai alese 
si gustoase, n-au lipsit 
— spun cronicile — 
nici plocoanele. Apoi, 
a început gilceava, 
adică discuția. Nu 
s-au aruncat sudălmi 
sau vorbe de ocară, 
dară nici tratate nu 
s-au încheiat. Ba că 
nu se pot învoi să facă 
treabă pină la soroa
cele cerute, ba că e 
prea zgircită cheltu
iala, ba că n-au sigi
liile la ei. Așa că n-au 
făcut nici un legă- 
mint.

„Trlrțiiteți-ne ceva 
Zălog", au zis dascălii. 
,.Vă trimitem un sef 
de echipă mai voinic 
Si la minte așezat de- 
cit alții, care știe să

poruncească oameni
lor săi cum să mun
cească". grăit-au fetele, 
cele inalte. Si duse au 
fost. Că se-nserase si 
se făcuse răcoare, 'iar 
vinul se sfirșise și el.

A venit și voinicul, 
a măsurat cu un ochi 
viteaz lucrarea, apoi, 
scoțind niște sunete 
nearticulate, a sărit 
pe cal. că permisul de 
conducere tocmai ii 
fusese reținut, si nu 
s-a mai oprit din ga
lop pină nu s-a pier
dut in colbul zării.

Trecut-au ani si ani. 
au venit și alți voi
nici. chiar mai aprigi 
deciț primul, dar nici 
unul nu s-a încumetat 
la o treabă asa de grea 
Si p-aci ți-e drumul 
de parcă erau ferme - 
cați.

între timp, copiii de 
clasa intii au fost che
mați la alfabet, după 
ani au trecut la alte 
cărți, dar carte in 
școala cea nouă ni
meni n-a învățat.

Acum, după cin'spe 
ani, sătenii si-au cam 
luat nădejdile de la 
ea. li bintuie gindul 
s-o lase așa, neispră
vită, ca pisanie în pia
tră pentru urmașii lor. 
iar dacă betonul e 
trainic, și pentru ur
mașii urmașilor con
structorilor. Poate 
aceia vor isprăvi. Cit 
despre cei de azi, de 
ce să-i mai amărască? 
Dacă, nu i-au amărit 
alții mai mari și mai 
tari, n-o să-i răpună 
tocmai ei. Și au tre
cut școala in catastif 
pentru 'învățătură.

...Și acum, că am desfăcut pecețiJe pseudoletopisețului. așteptăm, o 
dată cu sătenii din Dognecea, răspunsul constructorilor.

Cristian ANTONESCU
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SUB SEMNUL 
IUBIRII DE ȚARĂ, 

DE PARTID
\Viguroasă demonstrație 

a militantismului structu
ral al liricii noastre, ma
siva antologie de versuri 
patriotice și revoluționare 
dedicată celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român, Cu. 
glas de aur te cint, tară • 

. (Editura Enunescui, con
firmă cu argumentele 
artistice ale trecutului de 
luptă și ale prezentului de 
faptă statornica iubire a 
poporului nostru pentru 
vatra strămoșească, atașa
mentul său perpetuu la- 
cauza libertății și a păcii, 
Încrederea nestrămutata in 
forța care l-a călăuzit 
„spre țărmul dreptății", al 
izbinzilor istorice și al 
construcțiilor temerare. 
Impresionante prin verbul 
înaripat, prin ardenta 
simțirii patriotice, prin 
indreptățitul mandat de 
conștiință incredințat co
muniștilor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „fiul de 
glorii multe, fiul.de trico
lor", cum expresiv îl nu
mește unul dintre autori, 
cele aproape trei sute de 
poeme inmănuncheate in 
volum compun un nobil și 
simfonic omagiu închinat 
țării, o frescă policromă a 
unei istorii care ne defi
nește sub semnul erois
mului.

Dinspre prezent spre 
trecut și, concomitent, din
spre trecut spre prezent, 
circulă in poeme mesajul 
generos al apartenenței 
definitive la „un pămint 
numit România", se mani
festă puternic „voința nea
mului" de a fi și a infăp- 
tui in libertate, unit și in
dependent, de a-și pune 
energiile sub lumina pu
ternică, radiind solidarita
te, a „luceafărului ființei 
românești". Impresionează 
apoi, în nu mai mică mă
sură, exemplara conver
gență a certitudinilor, a vi
selor și întrebărilor, a gîn- 
durilor și atitudinilor liri
ce. istoria e asumată și 
explorată liric din punctul 
de vedere al unei colecti
vități ce trăiește, pe de
plin conștientă de aceasta, 
momentul de zenit al în
delungatei sale existențe, 
e glorificată in stanțe im- 
nice, cu cadențe de jură
mânt,, sau de declarație pa
tetică. De la merituoșii 
precursori pașoptiști la 
Coșbuc, Macedonski. Goga, 
Duiliu Zamfirescu, la acea 
supremă întrupare a ge
niului poetic național care 
a fost Eminescu, șl pînă 
la poeți» contemporani ca 
Zaharia Stancu, Mihai Bc- 
niuc, Eugen Jebeleanu, 
loan Alexandru. Ion 
Gheorghe ori mai tinerii 
Adrian Popescu, Lucian 
Avramescu șl Mircea Flo
rin Șandru — ca să cităm 
doar cîteva din multele 
exemple oferite de această 
antologie — conținutul 
„poeziei de țară", atitudi
nile. înălțimea sufletească, 
mesajul sînt aceleași. Tim
pul n-a demonetizat trăi
rea lirică sub semnul pa
triei, dimpotrivă, i-a dat 
un relief artistic si politic 
mai ferm, scăldind ideea, 
chemarea mobilizatoare. în 
apele vii, pururi întineri
toare, ale emoției artistice.

Pentru poeții din Româ
nia (această carte stă 
mărturie !) patriotismul 
nu e un sentiment univoc, 
raportabil doar la trecut. 
Pentru ei istoria e vie, 
continuă, o dialectică infi
nită ce leagă străbunii de 
prezent, contemporaneita
tea de viitorul vizionar în
trezărit. Foarte bine se 
observă această relație în 
prima secțiune a antologi
ei, secțiune al cărei titlu 
îngemănează sensuri fun
damentale ale devenirii 
noastre naționale: Partidul, 
Ceaușescu, România. In
vestite cu valoarea de 
simbol, de îndemn și an
gajament de conștiință, 
aceste cuvinte rezumă în 
limbajul viguros al poe
ziei patriotice, revoluțio
nare, identitatea , noastră, 
modul nostru de a simți, 
de a ne situa in lume ca 
fii ai unei țări, ca ostași 
devotați ai unui partid, ca 
națiune credincioasă Ctito
rului, Omului politic care 
prin îndrăzneala, neodih-

na și vizionarismul lui ne 
exprimă pe toți. Poeții 
apoteozează „roșia dimi
neață" venită „din adîncul 
istoriei, de departe". Chiar 
cind e șoptit, cîntecul îm
prumută brusc vigoarea 
„glasului de. aur", sonori
tățile angajamentului su
prem, ardoarea jubilației, 
pulsația încrederii in 
cirmaciul ce conduce cu 
nună sigură și privire 
străbătătoare prin evi mer
sul nostru spre comunism : 
„Cu glas de aur vreau să 
te cint. / Cu glas de aur 
te cint, țară, / Cu glas de 
aur, de aur... // Sub un cer 
albastru, pe albastru 
ocean, / Corabia noastră 
aleargă-nainte. / Mindră 
aleargă-nainte,' / Spre vii
tor, spre comunism alear
gă... / / Prielnic e vintul. 
Meșter cirmaciul. / Mindră 
corabia... Meșter cirma
ciul". (Zaharia Stancu : 
Țara mea);

Istoria Tării și Istoria 
Partidului sînt celebrate 
qu aceeași inviforare a 
cuvintului, cu sentimentul 
legăturii indestructibile 
dintre idealurile dintot- 
deauna ale poporului și 
acelea ale comuniștilor, fiii 
săi cei mai de nădejde : 
„Din cind în cind ființa 
cea de brume / a țării- 
ncremenește-n stilpi de 
foc ; / e ca și cind insin- 
gerate mume / iși concen
trează in același loc / și 
zorile și-amurgul și lucra
rea / de jos prin care pa
tria iși ia / suind din mii 
de fețe-nfătișarea / Parti
dului învăluit de-o stea. /.../ 
Obrazul lui și demnitatea 
noastră /. sînt o plămadă 
unică : un zbor / de 
piscuri aspre, o privi- 
re-albastră / din riuri 
coborind spre marea lor". 
(Ștefan Aug. Doinaș : În
trupare). Demnitatea de a 
fi comunist și demnitatea 
de a fi român, de a fi în
colonat sub „steagul ome
niei" ridicat de partid pe 
culmi tot mai înalte se 
ingemănează din perspec
tiva unui lirism al simbo
lurilor unanime, al anga
jării etice și politice, al 
umanismului revoluționar: 
„A fi spadă omenirii, / 
Scut a fi intru dreptate, / 
A tocmi din cinste lege / 
Comunist Înseamnă a fi. / 
A răzbi la greu — ca 
unul, / Braț și gind — 
turn de cetate, / Comunist 
a fi înseamnă / Demn în
seamnă a trăi. / A rămîne 
om în toate / Om — ace
lași ! Totuși — altul / Mai 
cuprins în al lui cuget / 
Și-n simțire... Om mal, 
bun ! / Pentru-ai tăi și 
pentru tine / A dori me
reu înaltul... / Comunist a 
fi înseamnă / Vrednic fiu 
pe-un plai străbun". (Petre 
Ghelmez : Demnitate).

Cu o sobrietate voită, 
autorii tineri exprimă la
conic o credință veche, 
proprie poeților de aici 
dintotdeauna : „într-o sin
gură patrie te poți naște, / 
Suflet al meu adu-ți-o 
aminte /.../ O singură limbă 
ai pin’ la moarte. / Intre 
surori e una și mi-e dul
ce, / De care nimenea nu 
te desparte, / Cum din lo
cul vulcanic rouă / Din 
foc nu o mai poți smulge". 
(Adrian Popescu : Izvoare
le cu taină). Tot o indes
tructibilă legătură de su
flet, tot un mobilizator în
demn și model de conștiin
ță propune Horia Bădescu. 
Un poem scurt, dar greu 
de sensuri adinei, reține 
în imagini de frescă mo
numentală sacrul cortegiu 
al marilor bărbați ai nea- 
.mului. ale căror griji și 
vise stăruie peste veacuri 
în mintea și în ființa 
Omului chemat în fruntea 
partidului și a țării de 
memoria acestui pămînt 
încercat : „Patria, poporul, 
istoria ! / Pentru ele l-a 
chemat dintr-o casă de 
țară memoria / Acestui 
pămînt încercat. / Pentru 
ele nesomnul ochii lui i-a 
spălat, / / Pentru ele ușa 
lui e deschisă oriclnd / 
Pentru ele stă Omul cu 
oamenii-n rînd / Ele sînt 
casa lui, viața lui, gloria : / 
Patria, poporul, istoria !“ 
(De-a pururea gloria). 
Alt poet deâenehză cu fire 
de lumină portretui venerat

al Eroului pe care o na
țiune întreagă il urmează 
și îl iubește ca pe o exem
plară întruchipare a voin
ței noastre de a fi și a 
zidi statornic pe aceeași 
vatră, de a opune seisme
lor istoriei, semințiilor ră
tăcitoare, vinturilor des- 
țărării o neclintire de cre
mene, o legătură trainică 
cu glia : „N-am fost noi 
de vreun vint desțărați / 
Și aduși din deșarte cim- 
pii / De cind lumea ne 
știm în Carpați / Dăinuim 
și creștem aci. // Unde 
stăm, totdeauna vom sta, / 
Unde-am fost, vom rămi- 
ne-n vecii, / Noi avem ce 
pămint apăra 1 / Pe pă
mînt noi avem ce zidî47.../ 
Ni-i chezașul luminii su
prem, / Cel mai bun din 
ai patriei fii / Totdeauna 
în frunte îl vrem / Tot
deauna în juru-i Vom fi 1“ 
(Victor Tulbure : Cel mai

laud de atîta-nțelepciune / 
De-atita măiastră lucrare 
să te slăvesc : / Acest
bărbat este izbînda ta și a 
tuturor piscurilor cele din 
preajmă — / Tăria: și în
tregimea voastră au izbin- 
dit / Ați zămislit un bărbat 
cu demnitatea înălțimilor 
/.../ M-am dus in calea oa
menilor și le-am spus : / 
Slavă vouă, meritați de 
mult această izbindă. / 
V-ați ales un bărbat curajos 
cum și-l merită țara / Mă
sura și speranța voastră nu 
vor fi știrbite. / Ceaușescu 
este dreptul vostru, datoria 
voastră. către lume /.../ 
Ceaușescu este ceea ce nu 
i se mai poate lua poporu
lui, / Ceaușescu este unde-a 
ajiTfis poporul și nimeni 
nu-1 mai poate întoarce". 
(Ion Gheorghe : Acest
bărbat este o izbindă).

în emoționantele cuvinte: 
Partidul — Ceaușescu —
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bun din ai patriei fii). In 
alt poem se profileâză cu 
măreție statura Eroului 
care ne-a redat dreptul la 
istorie, mindria de a ne ce
lebra — uniți in libertate — 
vitejii și martirii : „Să ii 
cinstim eroii anonimi, / Pe 
cei cu nume scumpe să-i 
cinstim, // Acum cind ne-am 
unit in libertate, / Cind ini
ma în pieptul Țării bate, // 
Cind stă în fruntea ei, ales 
de noi, / Al neamului erou 
între eroi. // Glorie Iui! Și 
Țării glorie! / EI ne-a re
dat dreptul iarăși la isto
rie, // El ne-a redat vitejii 
și martirii, // El poartă-n 
ochi luminile Unirii". (Ion 
Brad : Uniți in libertate).

Glorificînd partidul ca pe 
o „desăvîrsită frumusețe" 
în ordinea morală a lumii, 
slăvind incandescența idea
lurilor comuniste, poe
ții omagiază în versuri ț 
ample, epopeice, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul care este ge
niala izbindă a naturii și a 
omeniei românești, pe omul 
care, identifieîndu-se cu 
riul, pu ramul, cu munții și 
apele țării, cu înfățișările 
simbolice ale puterii și 
dreptății, ne-a întărit min
dria de a fi cetățeni și pa
triot! români, adică fii ai 
unui stat pe seama căruia 
nu se vor mai face „în
voieli și treceri" : „M-am 
dus la apa apelor și-am 
strigat : / Mulțumesc ție 
maica apelor, ție fluviu- 
părinte / Și fiicelor voastre 
și feciorilor izvoare și 
riuri : / Acest bărbat este 
lucrarea voastră, / Acest 
bărbat este izbînda firii 
voastre /.../ De la el încolo 
nu se vor mai semna trata
tele de știrbire — / Numele 
voastre nu vor mai fi tre
cute pe hrisoave de-înstrăi- 
nare, /.../ M-am dus Ia mun
tele munților și i-am stri
gat : / Ascultă-mă să te

România poeții văd solida
ritatea de nedesfâcut din
tre Fiul cel mai iubit al ță
rii și Țară, dintre arhitectul 
clarvăzător al devenirii 
noastre comuniste și po
por, identificind cu vi
brantă și legitimă sa
tisfacție patriotică o esen
țială unitate de suflec 
și de faptă manifestată in 
toate ctitoriile acestui ev 
aprins. în aceste cuvinte, 
poeții țării, fără deosebire 
de vîrstă ori naționalitate, 
descoperă aripile de aur ale 
visului românesc, chezășia 
împlinirilor proprii acestui 
anotimp solar al construc
ției : „Căci tuturor in veci 
ne ești mindria / Și con
știința trează, luminind. / 
Partidul, Ceaușescu, Româ
nia / E tot ce-avem mai 
scump pe-acest pămint". 
(Alexandru Andrițoiu : 
Partidul, Ceaușescu, Româ
nia).

Pregătit, prevestit și fău
rit de o întreagă istorie, 
stegarul neînfricat al nă
zuinței românești, conducă
torul țării și al partidului 
ridică la treapta biruinței 
comuniste idealurile mile
nare ale poporului. Acesta 
este de altminteri sensul 
construcției lirice ridicate 
în cea de-a doua secțiune 
a antologiei, sugestiv inti
tulată La trecutu-ți mare, 
mare viitor. Sub lumina 
eternă a înfioratei urări 
eminesciene este durat din 
versuri tulburătoare un 
strălucit panteon liric al 
neamului, în care sint pre
zente marile figuri și mo
mente din istoria țării, de
venite în conștiința noastră 
tot atîtea simboluri ale 
nestinsei iubiri de patrie, 
de pace, de echitate națio
nală si socială, progres. 
Iancu Văcărescu, Vasile 
Cârlova, Grigore Alexan- 
drescu. Heliade Rădulescu.

Iosif Vulcan, Dimitrie Bo- 
lintineanu. Vasile Alecsan- 
dri. Mihai Eminescu. ge
niul . nepereche al poe
ziei naționale. George 
Coșbuc, Șt. O. Iosif, Aii 
Macedonski, Octavian Goga, 
Ion Pillat, Lucian Blaga, 
Aron Cotruș, Ion Barbu. 
Tudor Arghezi, alți scriitori 
din imediata noastră con
temporaneitate ca : Nichita 
Stănescu, Ion Horea. Marin 
Sorescu, Ghecft-ghe To- 
mozei. Eugen Jebeleanu, 
Adrian Păunescu, Nicolae 
Dragoș. Grigore Hagiu, Ni- 
culae Stoian. Ana Blandia- 
na. Horia Zilieru. Corneliu 
Sturzu. Paul Balahur, An- 
ghel Dumbrăveanu. Titus 
Vîjeu, Nicolae Dan Frunte- 
lată, Ovidiu Genaru, Da
niela Crăsnaru și mulți 
alții invocă, într-o suc
cesiune pilduitoare, stră
luciți antecesori ai erois
mului contemporan ca De- 
cebal, Gelu, Dragoș Vodă, 
Mircea cel Mare. Vlad 
Țepeș, Mihai Voievod Vi
teazul, Tudor Vladimirescu, 
Bălcescu, Avram Iancu, pe 
alți eterni păzitori ai solu
lui veșnic. Ei evocă — în 
strofe de bronz — momen
te decisive ale destinului 
național ca Unirea Princi
patelor, Războiul de Inde
pendență, învăpăiata răz
meriță din 1907, luptele 
pentru reîntregirea națio
nală purtate in timpul pri
mului război mondial. Ma
rea Unire de la Alba Iulia. 
făurirea — la 8 Mai 1921 
— a Partidului Comunist 
Român, epopeea luptei 
antifasciste, luminile acelui 
August eliberator, procla
marea Republicii, eveni
ment 'deschizător de eră 
nouă, socialistă.

înșiruiți in această nobilă 
■ suită a idealului, poeții iși 
asumă, mai conștienți decit 
oricind, condiția de tribun, 
de ostaș credincios al parti
dului și al. țării, in ale că
ror coloane puternice și 
entuziaste și-adaugă, ca o 
flamură vie, ființa și rosti
rea : „De eroi ne e pămîn- 
tul, cu eroi privirea simte, / 
Dincolo de mine însămi 
reprezint acest pămînt, / Cu 
o flamură de singe urmă
rită de cuvinte / Să mi se 
adune trupul intr-un gind 
in care sint, /..,/ Și cind 
vine viitorul și egal in noi 
există, / De coloana lui de 
lume leg un cintec de 
noroc, 7 Luminat pămînt 
eroic, patrie socialistă, / 
Românie, timp de aur, spa- 

. țiu cu cetăți de foc. // Ast
fel trupurile noastre ce prin 
naștere ni-s date / Și în 
Viață sînt hrănite de pă
mînt necontenit, / Sînt 
acele părți de țară și de 
suveranitate, / Date-n grija 
celor care de la timp le-au 
cucerit". (Constanța Buzea: 
Laudă României Socialiste).

Sub semnul laudei de 
tară, de limbă românească, 
impenetrabilul nostru „scut 
de etern", sub semnul veș
nicei legături cu „vatra fe
ricirii", sînt așezate poeme
le din secțiunea finală a 
cărții — Un pămint numit 
România. De la nobilele 
versuri testamentare ale 
Văcărescului la cele ale lui 
Panait Cerna, G. Călinescu, 
Geo Bogza, A. E. Baconski, 
Tudor George, Ion Brad, 
Vasile Nicolescu, Romulus 
Vulpescu, Lâszloffy Aladăr, 
Franz Liebhard ori la 
stihurile lui Mircea Florin 
Șandru și Mircea Dinescu 
poeții descoperă noi cuvin
te de omagiu, de emoțio
nantă și statornică închi
nare pentru „Casa eternă" 
a patriei, pentru limba 
noastră, pentru tot ceea ce 
învederează, sub raza pre
lungă. strălucitoare a poe
ziei, dăinuirea și ascensiu
nea noastră glorioasă, adi
că toate acele argumente 
care îndreptățesc pe orice 
poet adevărat al acestui 
pămînt să cînte „cu glas de 
aur“ patria, partidul, revo
luția, bărbatul care ne con
duce spre comunism.

• Cu glas de aur te 
cînt. tară. Antologie de 
versuri patriotice și re
voluționare. dedicată ce
lei de-a 65-a aniversări 
a Partidului Comunist 
Român. Editura Emi
nescu.

Interior Io Muzeul de istorie din Timișoara Foto : S. Cristian

Muzeul-factor activ de educație 
revoluționară

în ultima vreme apar tot mai des 
opinii, comentarii referitoare la rolul 
muzeului contemporan, la comple
xitatea și exigențele activității mu
zeografice, ceea ce dovedește inte
resul pe care îl prezintă această in
stituție in societatea contemporană. 
Departe de a mai fi un depozit de 
„rarități", muzeul din zilele noas
tre a devenit o instituție vie, dina
mică, angajată ferm în munca no
bilă de formare a conștiinței omu
lui nou, de promovare a creativității 
omului și, prin aceasta,- un instru
ment de progres.

Intr-adevăr, astăzi nu se mai poa
te concepe un muzeu în care cerce
tarea științifică să nu-și ocupe locul 
cuvenit, deoarece tocmai această 
constituie fundamentul activității 
cultural-educative. Muzeograful tre
buie să fie mai întîi cercetător in 
domeniul științific de profil, capabil 
de sinteze fără însă a simplifica, po
sesor al unor cunoștințe temeinice 
care să-i permită selecționarea din 
multitudinea de date și de obiecte 
pe acelea care, transferate in expo
ziție, ilustrează cel mai bine feno
menul dat.

Dar, pe lingă cercetarea fundamen
tală pe care o întreprinde în ramura 
de știință în care profesează, mu
zeograful face cercetare științifică 
aplicativă creînd știință pentru pu
blic prin intermediul obiectelor mu
zeale corect folosite și interpretate. 
Așadar, finalitatea activității de cer
cetare științifică o reprezintă acti
vitatea cultural-educativă pe care 
muzeul o desfășoară în rindul pu
blicului, atît în muzeu, în cadrul 
expoziției de bază, cît și in afara 
lui prin intermediul expozițiilor tem
porare și itinerante, conferințelor, 
expunerilor, brigăzilor științifice, 
simpozioanelor, meselor rotunde, ex
cursiilor tematice, proiecțiilor co
mentate, concursurilor gen „cine știe 
cîștigă" ș.a. Reiese că funcția cul
tural-educativă sau funcția de edu- 
cație-valorificare nu este o latură 
derivată, auxiliară, ci o funcție de 
bază cu caracter aplicativ, care în 
condițiile societății socialiste capătă 
noi dimensiuni. . -

Referindu-ne la muzeele de ști
ințele naturii, socotim că patru sint 
aspectele principale pe care acestea 
trebuie să le ilustreze pentru a răs
punde cerințelor plivind educația 
științifică și ecologică a maselor. In 
primul rînd. prezentarea naturii și a 
legilor ei, în care trebuie să-și gă
sească locul organizarea sistemică a

lumii vii, ecosistemul și problemele 
lui, circuitul materiei și fluxul de 
energie in cadrul ecosistemului, sta
bilitatea acestuia etc. Totul prezen
tat în așa fel incit vizitatorul' să 
realizeze că natura este guvernată 
de legi generale și obiective pe care 
omul poate să le cunoască și să ac
ționeze în concordanță cu ele. In al 
doilea rînd, prezentarea, relațiilor 
dintre om și natură în dezvoltarea 
istorică, inclusiv progresul foarte'ra
pid realizat in toate domeniile vieții 
materiale și spirituale în 'societatea 
contemporană. In al treilea rînd, tre
buie să se arate reversul acestui 
progres, implicînd posibilitatea de 
degradare a mediului amjaiant. în 
fine, trebuie să se aibă în vedere 
posibilitățile omului de diminuare a 
efectelor distructive asupra mediului 
prin prospecțiunea ecologică ce tre
buie să preceadă prospecțiunea eco
nomică și să indice măsurile de tra
tament preventiv, precum și prin 
•măsuri de reconstrucție ecologică.

Se cere manifestată mai multă 
atenție față de problemele prezen
tate și de ponderea lor, pentru a nu 
se crea, mai ales la tînăra generație, 
sentimentul neputinței în fața mer
sului inexorabil al mașinii economi
ce, neputință ce duce Ia resemnare 
sau la constatări sterile. Dimpotrivă, 
muzeul trebuie să dezvolte ța tineri 
dorința și capacitatea de a se inte
resa de problemele naturii și ale 
mediului înconjurător, de a participa 
activ la soluționarea lor.

Muzeul de științele naturii tre
buie să-1 determine pe vizitator Ia 
o poziție clară față de natură, în 
sensul că el nu trebuie să se con
sidere un observator detașat față de 
procesele și transformările care se 
petrec in natură, ci să fie o parte 
inseparabilă a mediului său, capabil 
să-și asume responsabilitățile ce-i 
revin pentru ca acesta să serveas
că la satisfacerea nevoilor cres- 
cînde ale dezvoltării, fără să aducă 
prejudicii naturii.

Atît in expoziție, cit șl in activi
tatea de ghidaj în muzeu trebuie să 
sâ evite exagerările pentru a nu se 
crea imaginea denaturată că pro
tecția naturii pe baze ecologice este 
în contradicție cu dezvoltarea eco
nomică și socială. Publicul trebuie 
să-și însușească ideea că protecția 
naturii și dezvoltarea nu sînt anta
goniste, ci, dimpotrivă, ele sînt laturi 
ale aceluiași proces, una condițio- 
nînd pe cealaltă, în sensul că pro
tecția naturii și a resurselor ei cre

ează baza dezvoltării, iar dezvoltarea 
creează baza materială pentru pro
tecția naturii.

Considerăm că este, de asemenea, 
absolut necesar ca atunci cind Se 
prezintă problemele de protecția na
turii în muzeu, indiferent de profil 
și' de spațiul afectat acestui scop, 
să nu se insiste numai asupra ocro
tirii diferitelor specii de plante și 
animale și nici chiar numai asupra 
luptei împotriva poluării. Problema 
trebuie pusă mult mai complex, in 
sensul protejării ecosistemelor și, in 
cadrul acestora, a protejării speci
ilor de viețuitoare, menținerii în 
stare de funcționare a mecanismelor 
de refacere a biosferei, protejării 
peisajului și a așezărilor umane 
etc.

Atît prin conținut, cît și prin ca
litatea artistică a obiectelor, foto
grafiilor și graficii, în general, mu
zeul de științele naturii trebuie să 
sădească în conștiința publicului dra
gostea de frumos și ideea că na
tura trebuie ocrotită nu numai pen
tru că este utilă, dar și pentru că 
este frumoasă. Este drept că numai 
din frumos omul nu poate trăi, dar 
fără frumos el nu poate trăi ome
nește. x

Muzeul trebuie să sădească în ini
mile oamenilor sentimentul că fie
care din noi avem o contribuție la 
degradarea mediului, fie ca factor 
de decizie, ca muncitor sau ca sim
plu vilegiaturist în munte sau în 
Deltă și că deci verbul „a polua" 
se conjugă ca toate verbele, adică 
nu numai el sau ei poluează, ci și 
eu sau noi poluăm. Muzeul de ști
ințele naturii, prin toată gama de 
mijloace și metode pe care le are la 
dispoziție, trebuie să-și aducă con
tribuția, alături, de ceilalți factori 
educaționali, la educația științifică 
și ecologică a maselor largi de oa
meni ai muncii. Și credem că nici 
un efort nu va fi prea mare în do
meniul educației ecologice, deoare
ce, așa cum spune tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Problema 
conservării naturii abordată în de
plina ei complexitate, cu toate im
plicațiile ei social-cconomice, precum 
și prin întreaga sa răspundere ști
ințifică, devine o problemă vitală a 
construirii societății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate".

Dr. Radu STANCU
directorul Muzeului județean Argeș

Creații majore, înaltă
măiestrie interpretativă

cativă exemplaritate, datorată re
gretatului nostru compozitor Liviu 
Glodeanu.

Scrisă in anul 1984 și prezentată 
pentru prima dată in apelași an Ia 
Timișoara, iar in noiembrie trecut 
la Festivalul internațional de mu
zică contemporană de la Metz 
(Franța), cea de-a IlI-a simfonie, 
„Cantos", de Ștefan Niculescu a 
cunoscut prima ei audiție bucu- 
reșteană la începutul lunii februa
rie, in studioul de pe strada Nu
ferilor, prin grija salutară a diri
jorului Iosif Conta, a clarinetistu
lui Aurelian Octav Popa, aflați in 
compania Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii române. încerca
re temerară și in același timp ma
nifestă, de a concilia, de a „armo
niza" spiritualitatea din vestul cu 
cea din estul bătrînului continent, 
simfonia „Cantos" pentru clarinet 
Și orchestră se așază, firesc, in

Partidul - continuatorul celor mai înaintate tradiții
(Urmare din pag. I)
te .ale fiecărei etape istorice. Efor
turile eroice depuse de partid pen
tru depășirea unor asemenea greu
tăți constituie un puternic argument 
pentru ideea că succesul luptei parti
dului revoluționar din fiecare tară 
iși are izvorul în adecvarea perma
nentă a telurilor și strategiei sale la 
realitățile respective, la condițiile 
fiecărui moment istoric, la tradițiile 
proprii poporului din ființa căruia 
s-a plămădit partidul, în aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale ale 
socialismului științific la împrejură
rile concrete, la condițiile reale în 
care se desfășoară activitatea ori
cărui partid comunist.

Cea de-a doua etapă a activității 
gloriosului nostru partid, inaugurată 
de eroica insurecție armată de la 23 
August 1944, este perioada în care, 
așa cum relevă tpvarășul 
Njcolae Ceaușescu. partidul comu
nist a avut rolul hotăritor în desfă
șurarea întregului proces revoluțio
nar început atunci în țara noastră. 
Ilustrind marea capacitate de crea
ție istorică a partidului, puterea de 
iradiere a obiectivelor luptei pe care 
o purta, încrederea pe care o dobin- 
dise în rindul milioanelor de oa
meni ai muncii, într-o peripadă 
scurtă după ieșirea din ilegalitate 
partidul și-a făurit organizații legale

în întreaga țară — spre partid aflu- 
ind mari mase de oameni ai muncii 
— a întărit colaborarea cu alte forțe 
democratice și progresiste, a desfă
șurat ample bătălii sociale, ca rezul
tat al acestora instaurîndu-se, la 6 
martie 1945, primul guvern cu ade
vărat democratic, muncitoresc, țără
nesc, fiind cucerită apoi, în perioa-^ 
da următoare, întreaga putere po- “ 
litică.

Analizînd evoluțiile petrecute în 
acei ani, temeiurile acelor împliniri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „unitatea clasei muncitoare, a 
forțelor sale politice, crearea parti
dului unic muncitoresc, precum și 
unitatea largă a tuturor forțelor 
antifasciste, democratice și patriotice 
au constituit factorii hotăritori pen
tru înfrîngerea reacțiunii, a încercă
rilor imperialiste de amestec în tre
burile interne, pentru trecerea la în
făptuirea revoluției socialiste în pa
tria noastră, la victoria socialismu
lui în România !“.

Din perspectiva anilor, experiența 
proprie în înfăptuirea unității de 
acțiune a forțelor vii, sănătoase ale 
națiunii dobîndește atributele unei 
lecții a Istoriei, mai actuală astăzi 
ca orieînd. „Partidul Comunist 
Român — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — consideră că 
ne aflăm într-o epocă istorică ho- 
tărîtoare pentru însăși existența

omenirii. De aceea trebuie să reflec
tăm cu toată răspunderea pe care o 
avem in fața partidelor, a clasei 
muncitoare, a popoarelor noastre, a 
întregii omeniri și să acționăm pen
tru depășirea divergențelor, pentru o 
reconciliere istorică între partidele 
clasei muncitoare, între comuniști, 
socialiști, social-democrați și alte 
forțe politice, pentru o nouă și mare 
unitate în diversitate ! Să redăm 
clasei muncitoare unitatea și senti
mentul forței sale in dezvoltarea so
cietății, in asigurarea păcii și cola
borării egale între toate națiunile 
lumii !“.

Prin ampla cuvintare rostită la 
Adunarea solemnă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul, poporul 
nostru au la îndemînă o remarcabilă 
sinteză a marilor înfăptuiri obținute 
de poporul român în anii socialismu
lui. S-a evidențiat puternica dezvol
tare economico-socială a țării, înflo
rirea științei, invățămîntului, artei și 
culturii, creșterea nivelului de trai 
material și spiritual, înnoirea orașe
lor și satelor patriei, unitatea strinsă 
a națiunii socialiste. Sînt înfăptuiri 
care atestă justețea liniei politice a 
partidului, faptul că el nu a avut și 
nu are țel mai înalt decit măreția, 
demnitatea. bunăstarea națiunii 
noastre. Aceste mărețe realizări so
cialiste stau, totodată, mărturie for
ței creatoare a unui popor liber, 
deplin stăpîn pe soarta sa. care își

făurește viața așa cum o dorește, 
faptul că numai orînduirea socialis
tă, lichidînd asuprirea și inegalitatea 
socială și națională, asigură o pu
ternică dezvoltare multilaterală a- 
tării, ridicarea bunăstării generale, 
apărarea independentei și suverani
tății poporului.

Iată de ce s-au gravat adine și au 
avut o vie rezonanță în inima comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, a întregii națiuni, 
atît cuvintele omagiale rostite ■ la 
adunarea solemnă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind din nou 
că partidul, comuniștii și-au făcut 
pe deplin datoria față de popor si 
patrie, față de cauza socialismului 
și comunismului, cit și aprecierile 
secretarului general al partidului că 
putem privi cu nestrămutată încre
dere viitorul. Aceasta întrucît : 
„Avem un program de largă per
spectivă, pînă in anul 2000. Avem un 
puternic partid revoluționar și, mai 
presus de toate, avem un minunat 
popor, care, în întreaga sa istorie 
milenară, nu s-a plecat niciodată in 
fața asupritorilor, a luptat și a dat 
cele mai mari sacrificii pentru a-și 
păstra ființa, pentru a-și apăra exis
tența, iar astăzi urmează cu încre
dere politica Partidului Comunist 
Român, care răspunde pe deplin in
tereselor vitale ale întregii națiuni, 
ale asigurării viitorului fericit *1  
patriei noastre !".

Fapt indiscutabil, readus in ac
tualitate cu aproape fiecare mani
festare a vieții noastre de concert, 
creația românească ocupă o pon
dere specială, deloc circumstanția
lă, in repertoriul instituțiilor noas
tre de concert, în programele so
liștilor noștri mai tineri sau mai 
maturi. Creația românească majo
ră in prestigioase realizări inter
pretative — iată o realitate a vieții 
noastre de concert și nu un dezi
derat. Aspectul ce se impune însă 
cu sporită insistență — in special 
în definirea programelor instituți
ilor noastre de concert — este ace
la al echilibrului eficace ce tre
buie stabilit între numărul prime
lor audiții și acela al reluărilor 
semnificative atît din creația com
pozitorilor contemporani, cît și din 
aceea a predecesorilor, începînd 
chiar cu capodoperele enesciene 
sau cu lucră
rile compozitori
lor înaintași.

Nu constituie 
pentru nimeni o 
noutate faptul că
în momentul • actual la noi se 
scrie în general mult și în gene
ral bine ; asistăm — cînd și 
cind — la nașterea unor verita
bile capodopere ; de aproape 30 de 
ani, generațiile actuale ale școlii 
componistice românești și-au cuce
rit o largă notorietate națională și 
internațională. Apare deci ca 
fiind firească presiunea pe care 
fluxul noilor lucrări o exercită in 
vederea unei grabnice programări. 
Multe dintre acestea rămîn — pe 
drept sau pe nedrept — la nivelul 
primei și, în același timp, al ulti
mei audiții. Organizatorilor vieții 
de concert le revine, astfel, o spe
cială responsabilitate atît în ceea 
ce privește organizarea concertelor 
de muzică contemporană (circuitul 
așa-numitelor „concerte-dezbatere", 
organizate de Radioteleviziunea 
română ztu participarea orchestrei 
simfonice, rămîne de o capitală 
importantă în promovarea valori
lor componistice ale diferitelor ge
nerații de creatori), cit și în pri
vința stabilirii reluărilor, mai ales 
a celor pe care Le putem numi ca 
fiind semnificativei Căci numai re
luările, necesitatea revenirii la 
opera muzicală de artă, conferă 
acesteia adevărata viabilitate în 
viața muzicală de cortcert.

în sensul ideilor anterior expu
se sint de menționat în ultima vre
me — atît la Filarmonica bucu- 
reșteană, cît și în concertele Or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii române — prime-audiții 
simfonice și camerale pe care de 
pe acum le putem aprecia ca fiind 
de o deosebită valoare în contex
tul componistic actual, lucrări da
torate unor maeștri cum Sînt Ște
fan Niculescu, Cornel Țăranu, Mi
riam Marbe ; să menționăm, în 
același sens, o reluare de semnifi

tr-un spațiu de cultură sud-est eu
ropean, avînd la bază cîntarea bi
zantină de bogată și seculară tra
diție din țara noastră. Este meri
tul dirijorului Iosif Conta de a fi 
luminat aici expresia imnică a 
conceptului melodic privit în sen
sul lui cel mai larg, mai cuprin
zător, de la gindirea monodică la 
cea heterofonă ; este meritul mi
nunatului muzician clarinetist care 
este A. O. Popa de a fi conferit 
evoluției solistice — în special în 
cadența centrală a lucrării — acel 
inefabil sentiment al unei expresii 
înseninate dar generoase, într-o 
creație de factură academică, de 
autentică consistență ideatic expre
sivă și soliditate a construcției.

Nu de mult, în aceeași sală și 
prin strădania aceluiași colectiv 
simfonic, dirijorul Ludovic Baci a 
prezentat o creație recentă a com
pozitorului clujean Cornel Țăranu, 
cea de-a III-a simfonie, lucrare ce 
continuă ideea de construcție in
tr-o singură parte, existentă și în 
simfoniile anterioare ale autorului. 
Și aici se poate vorbi de etalarea 
unei atitudini așa-zise academice 
ce tinde să permanentizeze ideea 
și, în oarecare măsură, spiritul for
mei de sonată bitematică, formă 
interpretată însă intr-un sens mai 
larg : construcția realizată în baza 
unor opoziții puternice, tensiunea 
dramatică de esență predominant 
lirică ce se reclamă direct unei fi
liații enesciene urmărită de com
pozitor cu admirabilă consecvență. 
Spirit constructiv de un infailibil 
profesionalism. Ludovic Baci rea
lizează aici un judicios echilibru al 
tempourilor, dozînd acel balans 
Intre rigoare și libertate, între sec
țiunile strict notate și momentele

de aleatorism, între generozitatea 
melodică și severitatea construcți
ilor polifonice, intr-un opus ce se 
conturează — conform considera
țiilor compozitorului însuși — ai
doma unor „forme incrustate, ase
menea unor porți maramureșene".

In fine, un recent opus al com
pozitoarei Miriam Marbe (prezen
tat la Ateneul Român de către ba
sul Teodor Ciurdea în compania 
pianistei Irina Gavrilovici) : ciclul 
de lieduri „Atîta liniște", realizat 
pe versuri de Lucian Blaga, care 
se reclamă tradiției mari a liedului 
romantic european, cele patru mo
mente ale acestuia definindu-se 
drept etape ale unei meditații poe
tice grave. Spectrul-larg al resur
selor vocale orientate de Teodor 
Ciurdea cu autentică sensibilitate 
in sensul unei „ziceri" poetice in
time, abia rostite, apoi întregul 
complex intonațional armonic al 

lucrării, în care 
partea pianului 
se implică cu un 
aspect timbral de 
mare rafinament 
gratie spiritului

lucid pe care îi probează, o dată 
in plus, pianista Irina Gavrilovici, 
constituie, împreună, componente 
ale unui opus de elevată vibrație 
poetică.

Tot la Ateneul Român, de aceas
tă dată la pupitrul filarmonicii 
bucureștene, evoltfția dirijorului 
Petre Sbârcea — mult prea rar 
programat în Capitală — readuce 
în discuție problema atît de spi
noasă, nesoluționată încă în mod 
echitabil, a prezenței in fața pri
mului colectiv simfonic al țării a 
forțelor dirijorale celor mai repre
zentative, în momentul actual, in 
viața noastră de concert.

In programul său : poemul sim
fonic „Pintea Viteazul", datorat 
compozitorului Liviu Glodeanu, 
pagină simfonică de mare densi
tate a literaturii noastre simfonice 
contemporane ; sensul poematic al 
acestui opus se definește in afara 
spiritului epic propriu-zis, in afara 
descriptivismului imagistic, a pito
rescului decorativ, ci, în primul 
rînd, în sensul spiritual al unui 
epos baladesc, pe care Glodeanu îl 
detaliază de la sobrietatea gîndu- 
lui și pînă la pulsul trepidant al 
susținerii actului eroic. Natură la 
rindul ei sobră, deosebit de echili
brată, dirijorul Petre Sbârcea se 
definește drept un veritabil con
structor al spațiilor sonore ; eveni
mentele discursului muzical apar 
judicios proportionate, cu o rigoa
re ce presupune. în egală măsură, 
un rafinat simț al Culorii timbrale. 
Reîntîlnirea cu muzica lui Glodea
nu apare, astfel, salutară, atît la 
nivelul interpreților, al dirijorului, 
al colectivului simfonic, cit și la 
acela al publicului larg.

Dumitru AVAKIAN

fiul.de
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

de participanții la manifestările consacrate omagierii 
a 50 de ani de la procesul comuniștilor și militanților 

antifasciști de la Brașov

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la adunarea solemnă organizată 

cu prilejul aniversării a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român 

— 8 mai 1986 —
EDITURA POLITICA

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Scriitorii — poeți, prozatori, dramaturgi, critici literari din intreaga tară 

— împreună cu oamenii muncii din județul Brașov, muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi, studenți. militari, participant* * la manifestările închinate 
omagierii a 50 de ani de la procesul comuniștilor și mililantilor antifasciști 
de la Brașov — omagiere ce are loc, printr-o semnificativă coincidentă, la 
scurtă vreme de la aniversarea gloriosului jubileu al partidului — animați 
de puternice sentimente de devotament fată de politica partidului nostru, 
de înaltă considerație și stimă fată de viata și activitatea dumneavoastră 
revoluționară, fată de marele exemplu pe care-1 reprezentau pentru 
partid și popor, vă adresăm respectuosul nostru omagiu, aleasa noastră pre
țuire, legămintul de a participa prin intreaga noastră activitate la împli
nirea mereu mai grandioasă, mai profundă și mai fermă a cutezătoarelor 
obiective de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre socia
liste, la înfăptuirea programelor istorice adoptate de Congresul al XIII-Iea 
al partidului.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Nu se știe niciodată (amînat 
din 26IV) — 19; (sala Atelier): Dl. 
Cehov e îndrăgostit — 19,30 (la ,,Da
nubiana") : Intre patru ochi (B) —
14,30.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
vocal-simfonic. Dirijor: Iosif Conta. 
Solist: Ion Voicu — 19; (sala Studio) : Recital de pian Sorin Petres
cu — 17,30.

în consens cu simțămintele și gindurile întregii țări, participantii la 
aceste vibrante manifestări au evocat cu profundă emoție momentele me
morabile din biografia eroică a partidului nostru, luminată de curajoasele 
dumneavoastră fapte revoluționare, intre care un loc distinct și pilduitor 
pentru un destin de mare comunist patriot l-a constituit modelul de com
portament revoluționar, atitudinea exemplară în cadrul procesului de la 
Brașov intentat tinerilor comuniști militanti antifasciști, demni purtători de 
cuvint ai poziției partidului nostru fată de gravele inechități sociale ale 
acelor vremuri, fată de pericolul crescînd al fascismului și revizionismului.

Pentru noi, toți scriitorii care am avut prilejul de a cunoaște locul in 
care s-a desfășurat procesul — mărturie peste vremuri a unui moment de 
amplă semnificație pentru istoria partidului nostru și pentru devenirea unui 
luminos destin de conducător comunist — s-a întipărit și mai puternic în 
conștiință modul in care dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ati transformat acest proces intentat adevărului și op
țiunilor supreme ale poporului intr-o condamnare fermă și curajoasă a 
nedreptăților sociale și abuzurilor judiciare, ati făcut să răsune răspicat 
cuvîntul partidului, glasul rațiunii și al combativității revoluționare, să se 
exprime prin cuvintul dumneavoastră însăși voința poporului de a păstra 
ființa patriei, de a apăra cu orice preț integritatea și suveranitatea na
țională.

înaltele trăsături politice, morale, revoluționare, ilustrate cu strălucire 
in acele momente dramatice prin poziția din timpul procesului, anticipate 
prin activitatea dumneavoastră revoluționară din anii care au precedat pro
cesul, aveau să cunoască o permanentă afirmare in toate marile momente 
care au hotărit destinul liber și socialist al României, care au făcut să 
triumfe justețea gindului partidului nostru.

Noi știm că prin poziția dumneavoastră curajoasă in timpul procesului, 
prin conduita politică ireproșabilă, prin atitudinile de protest care au de
pășit spațiul sălii tribunalului, devenind cunoscute in întreaga țară — mun
citorimea, poporul au găsit în sensul adine al încrederii și speranței temeiul 
acțiunilor unite, mai dîpze, mai neînfricate.

De atunci pină azi, prin tot ce ați făcut pentru partid, pentru țară, 
pentru independența și suveranitatea României, pentru victoria socialismu
lui, pentru pacea lumii, aceste cuvinte și-au păstrat, neschimbat, întregul 
lor adevăr, s-au amplificat în orizonturile întregii țări, au devenit adevă
rul nostru al tuturor, aî muncitorilor, țăranilor, creatorilor de artă și cul
tură, adevăr pe care-I rostim astăzi cu înaltă solemnitate : „Sîntem mîndri 
de conducătorul tării și al partidului, de marele patriot revoluționar, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Toate acestea au fost trăite și rostite într-o unanimă rezonantă a con
științelor. in cadrul entuziastelor manifestări prilejuite de omagierea a 50 
de ani de la procesul comuniștilor și militanților antifasciști de la Brașov, 
devenit o pagină glorioasă în istoria partidului și a țării, ingcmănîndu-se 
în urarea pe care — în semn de aleasă stimă și recunoștință, de devota
ment față de idealurile pe care le slujiți cu atîta neobosită dăruire și stră
lucire — v-o adresăm, din adincul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urarea de a conduce și pe mai departe cu aceeași clar
viziune, cu aceeași ardență patriotică și cutezanță revoluționară destinele 
partidului și poporului nostru, pentru ca România să se înalte mereu demnă 
și luminoasă, puternică, liberă, independentă între națiunile lumii.

Sub semnul gloriosului jubileu al 
partidului, în cadrul manifestărilor 
dedicate omagierii împlinirii a 
50 de ani de la procesul militanți
lor comuniști și antifasciști de la 
Brașov, în zilele de 13 și 14 mai 
s-au desfășurat în cele două mari 
centre muncitorești — Brașov și Fă
găraș — întîlniri cu reprezentanți 
prestigioși ăi literaturii din intreaga 
țară, la care au participat oameni 
al muncii din întreprinderi și insti
tuții, activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
elevi, studenți, militari.

Participants la această vibrantă 
manifestare au evocat cu profundă 
emoție momente memorabile din 
lupta eroică a Partidului Comunist 
Român, în ’care un loc distinct și 
pilduitor îl au atitudinea exempla
ră, modelul de comportament re
voluționar, de înflăcărat patriot, 
manifestate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la procesul de la 
Brașov, prefigurînd cu putere stră
lucitele trăsături ale personalității

ROMĂNIA-FILM prezintă:
Noi, cei din linia întîi

o producție a Casei de filme 5

Scenariul : Titus Popovici. Decorurile : Radu Cordova. Costumele : 
Gabriela Nicolaescu. Montajul : Gabriela Nasta. Coloana sonoră : A. Sa- 
lamanian. Muzica : Adrian Enescu. Imaginea : Nicolae Girardi. Regia : 
Sergiu Nicolaescu.

Cu : George Alexandru, Anda Onesa, Valentin Uritescu, fon Besoiu, 
Ștefan Iordache, Sergiu Nicolaescu, Mircea Albulescu. Silviu Stănculescu, 
Colea Răutu. Emil Hossu, Vladimir Găitan, Marian Culineac, Ion Simi- 
nie, Traian Costea, Vasile Muraru, Stelian Stancu.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București"

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 15 mai, ora 20 — 18 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va fi în ge
neral caldă, cu cerul schimbător. Pe 
alocuri, în majoritatea regiunilor vor 
cădea ploi, îndeosebi cu caracter de 

celui care astăzi conduce cu genia
lă clarviziune și aleasă înțelepciune 
destinele României.

Scriitorii oaspeți ai județului Bra
șov, ceilalți participant! la manifes
tare au relevat cu mîndrie patrioti
că marile realizări obținute în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" în jude
țul Brașov, ca pretutindeni in țară, 
aducînd cele mai calde mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
contribuția determinantă la ridica
rea economică și socială a acestor 
străvechi pămînturi românești.

Scriitorii și oamenii muncii pre- 
zenți la această emoționantă mani
festare, animați dfe profunde senti
mente de devotament față de poli
tica partidului, dind glas recu
noștinței fierbinți față de conducă
torul partidului și poporului, au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România.

averse, însoțite și de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime intre 20 șl 30 de grade, 
ușor mai coborite în regiunile nordice 
în a doua parte a intervalului. în 
București : Vremea va fi caldă, cu 
cerul schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 10 și 12 grade, iar 
cele maxime între 26 și 28 grade.

MEHEDINȚI :
100 vagoane marfă 

peste plan
De la începutul anului și pină 

în prezent, constructorii de vagoa
ne mehedințeni se situează în frun
tea întrecerii declanșate între colec
tivele de oameni ai muncii din ju
deț. în această modernă și repre
zentativă unitate a Mehedințiului, 
o atenție deosebită se acordă rea
lizării producției fizice. încă din 
faza de concepție se urmărește fa
bricarea unor vagoane cu consu
muri' de materii prime și mate
riale cit mai reduse și cu carac
teristici tehnice și funcționale la 
nivelul celor mai bune realizate pe 
plan mondial. Peste 350 de oameni 
ai muncii — ingineri, maiștri, teh
nicieni și muncitori cu înaltă cali
ficare — se află permanent an
gajați în ampla acțiune de extin
dere a progresului tehnic. Pînă 
acum s-au realizat peste prevede
rile do plan 100 vagoane marfă 
echivalente pe patru osii, de dife
rite tipuri. (Virgiliu Tătaru).

BRĂILA : Succese 
ale energeticienilor

Energeticienil întreprinderii E- 
Iectrocentrale Brăila raportează 
noi și însemnate succese in mun
că. De la începutul anului și pînă 
în prezent, pentru consumul pro
priu s-au economisit, față de plan, 
875 tone combustibil convențional, 
738 MWh energie electrică, im
portante cantități de piese de 
schimb și subansamble. Totodată, 
economiei naționale i-au fost fur
nizate suplimentar peste 200 000 
MWh energie electrică. De mențio
nat că sint întreprinse în conti
nuare măsuri eficiente vizind eco

tv
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de muncă, succese de prestigiu 
dedicate înaltului forum al țără
nimii, al Întregii noastre agricul
turi20,35 Epoca Nicolae Ceaușescu — timp al marilor înfăptuiri revoluționa
re. Invățămîntui românesc — un

INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri, în „Cupa României" 

la fotbal
Miercuri, in cadrul sferturilor de 

finală ale „Cupei României" la fot
bal, competiție ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei", s-au disputat 
pe terenuri neutre trei meciuri, în
cheiate cu următoarele rezultate :

Pitești : Dinamo — Universitatea 
Craiova 6—4 (după executarea lovi
turilor de Ia 11 m). După 90 de mi
nute de joc și disputarea prelungiri
lor regulamentare, scorul a fost egal: 
2—2. Au marcat : Movilă (min. 38, 
din penalti), Damaschin (min. 71), 
respectiv' Irimescu (min. 25) și Că- 
mâtaru (min. 30). Loviturile de la 
11 m au fost înscrise de Orae, Movi
lă, Andone, Moraru, respectiv Bicu 
și Irimescu.

Rm. Sărat : Victoria București — 
Oțelul Galați 1—0 (0—0). Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Iordache 
in ultimul minut de joc.

Alba Iulia : Jiul Petroșani — Chi
mia Rm. Vilcea 2—1 (1—1). Golu
rile au fost înscrise de Vancea (min. 
42 și min. 75), respectiv Bica 
(min. 41).

Echipele Dinamo București, Victo
ria București și Jiul Petroșani s-au 
calificat pentru semifinalele compe
tiției. . ,

Meciul dintre formațiile bucurește- 
ne Steaua și Progresul Vulcan este 
programat astăzi, cu incepere de la 
ora 17,00, pe stadionul „23 August" 
din Capitală.
• Începind de astăzi și pină du

minică, la bazinul Dinamo din Ca
pitală se va desfășura ultimul tur
neu pentru locurile 1—6 al campio
natului republican de polo pe apă. 
Joi, in prima zi, sint programate, de 
la ora 16,00, meciurile Steaua Bucu
rești — Voința Cluj-Napoca ; Crișul 
Oradea — Progresul București și 
Dinamo București — Rapid Bucu
rești. Partida decisivă dintre prime
le două clasate, Dinamo și Crișul, 
urmînd să aibă loc duminică dimi
neață.

în prezent. în clasament primul 
loc este ocupat de Dinamo — 55 
puncte, urmată de Crișul — 54 
puncte, Rapid — 35 puncte, Steaua 
— 33 puncte. Progresul — 22 puncte 
și Voința Cluj-Napoca — 20 puncte.

• Campionatele mondiale de box 
de la Reno (Nevada) au continuat 
eu meciuri din sferturile de finală. 
La categoria semiușoară, Adolfo 
Horta (Cuba) l-a întrecut la puncte, 

nomisirea materiilor prime, mate
rialelor și energiei electrice. (Can- 
diano Priceputul.

TURDA : Livrări 
suplimentare la export
Colectivul Combinatului de lianți 

și materiale refractare din mu
nicipiul Turda a înscris, în aceste 
zile, pe graficele Întrecerii socia
liste, noi realizări de prestigiu. în 
urma acțiunilor întreprinse pentru 
mai buna organizare a activității 
pe întregul flux de fabricație și a 
asigurării funcționării utilajelor și 
instalațiilor la parametri supe
riori, s-a reușit ca, de Ia începutul 
anului și pină acum, să se fabrice 
și să se livreze peste prevederi 
50 000 tone ciment și 5 000 tone 
var. în primele zile ale lunii mai 
au fost expediate, partenerilor ex
terni, în plus față de sarcinile de 
plan, mai bine de 500 tone ciment 
de bună calitate. (Marin Oprea).

SATU MARE :
Apartamente mai multe 
pentru oamenii muncii
Colectivul Antreprizei de con- 

strucții-montaj Satu 'Mare acțio
nează cu însuflețire pentru reali
zarea la termen și în. condiții de 
înaltă eficiență și calitate a sarci
nilor ce le revin. El a reușit să 
predea „la cheie" oamenilor mun
cii un număr mai mare de apar
tamente decît prevederile planului 
pentru această perioadă a anului. 
Cele mai multe, apartamente s-au 
dat in folosință în noul și marele 
cartier „Unio" din Satu Mare, pre
cum și în cartierul „Mihai Vitea
zul" din orașul Cărei. (Octav Gru- 
meza).

învățămînt revoluționar, rod al 
politicii P.C.R. Documentar (color) 

20,55 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii. ‘ Selecțiuni din Concertul 
orchestrei simfonice a Radiotele- viziunii. Dirijor, Paul Popescu. Iși 
dau concursul tineri laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României" șl ai unor concursuri 
internaționale21,30 Experiența înaintată — Inițiative, 
eficiență • Cercul calității — reportaj /

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului 

cu 3—2, pe Daniel Măeran (Româ
nia), decizie apreciată ca injustă de 
către corespondentul sportiv al a- 
genției France Presse, întrucit, ara
tă acesta, boxerul român a fost 
mai activ în toate cele trei reprize 
și a punctat' mai mult. Alte rezul
tate : categoria semimuscă : Luis 
Rolon (Porto Rico) b.p. Ramazan 
Gyul (Turcia) ; categoria ușoară : 
Vasili Șișov (U.R.S.S.) b.p. Eduardo 
Correa (Cuba) ; Mirko Puzovici (Iu
goslavia) b.p. Alex Kunzler 
(R.F.G.) ; la categoria supergrea, 
Teofilo Stevenson (Cuba) 1-a invins 
prin KO in prima repriză pe Petar 
Stoimenov (Bulgaria).

VĂ INFORMĂM DESPRE: Produse de înaltă tehnicitate din... ceramică
De la ulciorul de argilă pînă la 

desăvirșita îmbinare intre cele pa
tru elemente ale naturii — apa ae
rul, pămintul și focul ■— care plă
mădesc, de fapt, ceramica, de-a 
lungul mileniilor lutul moale a cu
noscut in mina omului, și datorită 
inteligenței sale creatoare, o fan
tastică evoluție. Firește, nu orice 
lut și nu printr-o îmbinare în- 
timplătoare.

FIBRA CERAMICA — MAI RE
ZISTENTĂ DECÎT OTELUL. Pe la 
sfirșitul anilor ’40, a apărut un nou 
material de construcție — fibra ce
ramică. Dar abia in ultimul dece
niu acest produs a stirnit un larg 
interes pe plan mondial. Ascensiu
nea rapidă și-o datorează crizei 
energetice și de combustibil, posi
bilităților pe care le oferă pentru 
reducerea costurilor materiilor pri
me și a energiei. Extrem de fină 
(diametru de 2—4 microni), cu lun
gimea firiilui de pînă la 250 mm, 
mătăsoasă, aceftstă „vată", cu den
sitate și conductivitate termică 
scăzute, rezistentă Ia șoc, nu arde. 
Ea mai are extraordinara proprie
tate care se numește refractari ta te 
sau rezistență la temperaturi foar
te ridicate, de 800—1 400 grade. 
Nici un oțel refrăctar nu rezistă la 
o asemenea temperatură. Mai întîi 
timid, apoi tot mai decis, fibra 
ceramică a pătruns în noi dome
nii, extinzîndu-și aria utilizării de 
la siderurgie și industriile navală, 
aeronautică și aerospațială pină la 
centrale atomoelectrice și. bine
înțeles. industria materialelor de

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru al Norvegiei, doamna Gro 
Hariem Brundtland. cu prilejul nu
mirii sale în această funcție. în tele
gramă se exprimă convingerea că 
bunele relații de prietenie si colabo
rare dintre România și Norvegia se 
vob dezvolta in continuare. în folosul 
popoarelor român și norvegian, al 
cauzei păcii, destinderii si înțelegerii 
în' Europa si in lume.

Cronica zilei
La București au început, miercuri, 

lucrările celei de-a IX-a sesiilni a 
Comitetului economic mixt româno- 
japonez.

Delegațiile, conduse de președin
ții celor două părți în comitet — 
Iulian Bituleanu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și 
Zenji Umeda, președintele firmei 
„Kawasaki Heavy Industries, Ltd." — 
analizează evoluția și stadiul actual 
al relațiilor economice dintre Româ
nia și Japonia, căile și modalitățile 
de intensificare a schimburilor re
ciproce de mărfuri, de promovare, 
în continuare, a cooperării econo
mice și tehnice bilaterale și pe terțe 
piețe.

La deschiderea lucrărilor a fost de 
față Masanari Ozaki, ambasadorul 
Japoniei la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel, ambasadorul acestei 
țări la București, Yosef Govrin, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte miniștri, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor ministere și insti
tuții centrale, personalități ale vieții 
cultural-științifice, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

★
Cu prilejul încheierii misiunii 

sale în țara noastră, ambasadorul 
Republicii Filipine, Mario C. Be- 
lisario, a oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră.

★
Grupul de cadre și cursant! ai 

Colegiului Național al Apărării din 
Thailanda, care în perioada 7—13 
mai a.c. ne-a vizitat tara, a părăsit 
miercuri Capitala.

Pe timpul cit s-au aflat in Româ
nia, oaspeții au fost primiți și au 
făcut vizite la Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Afacerilor Ex
terne, Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Institutul de Economie Mon
dială, precum și la unele obiective 
economice și turistice.

★
La Muzeul județean Gorj din Tg.. 

Jiu, a fost deschisă, miercuri, o 
expoziție canadiană de grafică, ma
nifestare înscrisă în cadrul schimbu
rilor culturale dintre țara noastră 
și Canada.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai Consiliului popular mu
nicipal și ai Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

A luat parte Jacques Simard, am
basadorul Canadei la București.

★
Cu prilejul aniversării a 30 de ani 

de la inaugurarea liniei aeriene Ber
lin — București, reprezentanta com
paniei aeriene „Interflug" a Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești a oferit, miercuri, un cocteil. 
Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor și ai companiei ae
riene „TAROM", ziariști. Au luat 
parte Herbert Plaschke, ambasadorul 
R. D. Germane la București, mem- 

, bri ai ambasadei.
★

Sub auspiciile Ministerului Turis
mului și Asociației bulgare pentru 
turism și odihnă, miercuri s-a des
chis. la Casa de cultură a sindica
telor dfti Constanta, expoziția foto- 
documentară „Bulgaria vă invită !“. 
Cu același prilej, a fost prezenta
tă o gală de filme documentare și a 
avut 'loc o conferință de presă.

(Agerpres)

construcții. Prelucrată, ea se me
tamorfozează în foi (pîsle), benzi, 
plăci, tuburi (cochilii), hirtie. Fără 
să fie limitativă, iată lista unor 
aplicații : înlocuitor al materiale
lor refractare în cuptoarele pentru 
tratament termic ; material pentru 
etanșarea rosturilor de dilafație în 
furnale și cuptoare ; pentru pro
tecția cablurilor electrice expuse la 
temperaturi foarte ridicate : con
fecționarea conductelor de aer 
cald, a filtrelor de gaze și lichide 
la temperaturi înalte; pentru amor
tizarea zgomotului...

în cîteva din aceste ipostaze am 
întîlnit-o și noi la Institutul de 
cercetare și proiectare pentru in
dustria materialelor de construcții 
din Capitală— I.C.P.M.C., unde se 
acționează perseverent pentru adu
cerea la îndeplinire a prevederilor 
programelor prioritare elaborate 
sub directa îndrumare și conducere 
a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind reducerea consumurilor 
materiale și de energie, crearea de 
noi materiale cu calități superi
oare, creșterea productivității mun
cii. Institutul bucureștean, care a 
preluat cu puțini ani în urmă stu
diul fibrei ceramice și care a reu
șit să o producă după o concepție 
originală, cu utilaje și tehnologii 
proprii, realizează. în prezent 
intr-o stație de microproducție, 
pentru prima dată în țară, fibră 
ceramică. Acest nou material este 
utilizat în industriile constructoare 
de mașini, chimică, siderurgică. 
Stația de microproducție a adus

Din partea Comisiei de partid si de stat 
pentru supravegherea si controlul 

calității mediului înconjurător
Din măsurătorile efectuate pe în

treg teritoriul țării, a rezultat că, în 
zilele de 13—14 mai a.c., radioactivi
tatea a continuat să scadă in toate 
zonele afectate, inclusiv în munici
piul București, apropiindu-se de li
mitele normale și nu prezintă pe
ricol pentru sănătatea populației.

OMUL, TEHNICA MODERNA SI EXIGENTELE 
PERFECȚIONĂRII PREGĂTIRII PHOTESIONALE

(Urmare din pag. I)
nomicâ. în consecință, se va opta 
pentru aqea variantă tehnologică in 
care cele dopa laturi se armonizează.

Forma și dimensiunile unei piese 
sint dictate în primul rînd de rolul 
ei funcțional. în afară însă de aces
ta, la stabilirea formei unei piese 
trebuie ținut seama și de posibili
tățile de execuție. In multe situații, 
mici modificări de formă „funcțio
nală" antrenează simplificări în teh
nologia de fabricație. Acest aspect 
este posibil, cu precădere, la piese
le turnate și matrițate. Reușește 
oare proiectantul unei mașini, al 
unui aparat să rezolve toate aceste 
cerințe ? Nu întotdeauna. Unele din 
aceste cerințe se rezolvă pe parcurs, 
de către participanții. la producție. 
Dacă in secțiile de prelucrare, este 
cunoscut bine rolul funcțional al 
pieselor ce se execută, oamenii 
muncii de aici pot avea substanția
le contribuții la îmbunătățirea aces
tora, la ridicarea calității lor func
ționale și tehnologice, la realizarea 
lor în condiții economice mai avan
tajoase.

Toate produsele care se fabrică 
devin obiecte pentru folosința oa
menilor, fie că ele sint mijloace de 
producție, aparate sau ustensile de 
uz casnic. Produsele industriale 
participă astăzi în tot mai mare mă
sură la crearea ambianței în care 
oamenii muncesc și trăiesc. Cu cit 
această ambianță este mai plăcută, 
mai atrăgătoare, cu atît omul lu
crează mai destins, mai satisfăcut și 
cu o mai mare productivitate și efi
ciență. Ambianța plăcută și satis
facția in muncă sint date de acele 
produse industriale care au, pe lingă 
calități funcționale ridicate, și cali
tăți estetice corespunzătoare. Deci, 
pe lingă forma funcțională și cea 
tehnologică, piesele componente ale 
unor produse industriale trebuie să 
aibă și o formă estetică. Prin ur
mare, corelarea armonioasă și efi
cientă a formei funcționale cu cea 
tehnologică și estetică, în cazul unei 
piese sau al unui produs, cere o pre
gătire complexă a specialiștilor che
mați să le proiecteze și execute, in 
măsură să satisfacă această dublă 
exigență.

Mai mult ca oricînd, astăzi, cali
tatea estetică a produselor trebuie 
să fie egală celei funcționale și, în 
unele cazuri, chiar să primeze, Cum
părătorul afetual nu „se mulțumește 
numai cu lucruri utile, ci și frumoa
se, atrăgătoare. De asemenea, să nu 
uităm că produsele industriale ro
mânești nu sint cumpărate numai 
de concetățeni (față de care trebuie 
să avem tot respectul cuvenit), ci și 
de oameni sau firme din multe țări 
ale lumii. De aceea, nu putem fi in
diferenți la ce nivel calitativ și — 
implicit — la ce prețuri vindem pro
dusele. Deci, îmbinarea tehnicii cu 
arta constituie un imperativ real.

Participantul la producție trebuie ’ 
să fie mereu preocupat de moderni
zarea produselor, a mașinilor și in
stalațiilor la care lucrează, a tehno
logiei de fabricație, pentru a realiza 
produse mai bune, mai ieftine și 
mai frumoase. Participantul la pro
ducție ideal trebuie să fie un con
tinuu inovator, să aibă o pregătire 
care să-i permită să analizeze, să 
investigheze, să propună modificări 

-ce se pot solda cu îmbunătățiri efec
tive. Pentru a fi mereu un creator, 
participantul la producție trebuie să 
se perfecționeze continuu, atît prin 
forme organizate, cit și prin studiu 
individual.

în cuvintarea rostită la Congresul 
științei și învățămîntului, secretarul 

utilizatorilor fibrei ceramice mari 
economii valutare. Să nu uităm că 
la cuptoarele clasice de forjă și 
tratament termic se folosește mult 
metal, iar zidăria are un metru 
grosime. în cuptoarele căptușite cu 
fibră ceramică,’ zidăria cintărește 
de două ori mai puțin, cantitatea 
de metal incorporată — de trei 
ori mai mică, iar consumul de 
combustibil este de aproape trei 
ori mai redus. Ușoare, puțind lua 
forme diferite, fibrele ceramice 
acumulează o cantitate foarte mică 
de căldură, astfel că admit între
ruperea unor procese, care se pot 
face și discontinuu. De aici și po
sibilități mai bune de reparații 
ale cuptoarelor. în loc de o lună, 
o reparație se reduce la 1—2 zile 
și necesită mină de lucru mai 
puțin calificată. în acest an, colec
tivul institutului este puternic an
gajat in înfăptuirea obiectivelor 
puse in fața cercetării științifice de 
recentul Congres al științei și in- 
vățămîntului, între care și punerea 
la punct a tehnologiei de prelu
crare a fibrei ceramice și de obți
nere a unor produse noi, deosebit 
de necesare economiei naționale.

CERAMICA TEHNICA — UN 
DOMENIU DE VlRF AL CERCE
TĂRII. între vaporoasa fibră ce
ramică și cuțitul unui strung de 
o extremă duritate nu pare să fie 
nici o asemănare. Dar realitatea 
contrazice aparențele, pentru că și 
cuțitul de strung poate fi un pro
dus ceramic. Am văzut in același 
institut cuțite rombice, pătrate, ro

Legumele și fructele ' pot fi con
sumate, după o atentă spălare.

Evoluția radioactivității este con
trolată permanent de stațiile și la
boratoarele de specialitate și va fi 
adusă in continuare la cunoștința 
populației, pină la încadrarea ei in 
limitele admise.

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea printre 
altele că „omenirea se află într-o 
asemenea etapă a dezvoltării în care 
știința reprezintă cea mai puternică 
forjă a progresului economic și so
cial". Astăzi, știința a devenit, așa
dar, un puternic stimulent al forțe
lor de producție, un important fac
tor de dinamizare a organizării și 
optimizării întregului proces de pro
ducție. Așa se explică de ce între 
dezvoltarea științei și cea a tehnicii 
există o intimă corelare, influențîn- 
du-se' reciproc. Tot în strînsă inter
dependență se găsesc nivelul de 
dezvoltare a științei și tehnicii și cel 
al perfecționării profesionale, pe de 
altă parte. Avem deci nevoie de tot 
mai mulți oameni care să fie in sta
re să folosească știința pentru pro
gresul producției. Trebuie avut în 
vedere însă faptul că dezvoltarea 
științei constituie un proces revolu
ționar. La dezvoltarea științei un 
aport deosebit revine cadrelor tine
re. Tineretul este animat, prin spe
cificul vîrstei, de dorința de a crea 
ceva mai bun, mai frumos și mai 
util, de a participa cu o „cotă" me
reu crescindă la progresul economic 
și social al țării. Tineretul este acela 
care se adaptează mai ușor la ce
rințele rîoi, la schimbările revolu
ționare. Investigarea, inventivitatea, 
descoperirea a ceva nou sint însu
șiri proprii acestei vîrste, prin ex
celență creative, și ele trebuie mai 
bine exploatate. Trebuie, de aseme
nea, avut în vedere că îmbinarea 
elanului tineresc cu experiența spe
cialiștilor mai în vîrstă, cu cea a 
marilor meșteri care s-au format in 
timp în atelierele de proiectare și in 
secțiile de producție, duce la sinteze 
remarcabile in știință sau în tehni
că, în intreaga viață social-econo- 
mică și culturală.

Actualul plan cincinal pune In 
fața oamenilor de știință, a cercetă
torilor, proiectanților, cadrelor di
dactice din invățămîntui tehnic, a 
specialiștilor din producție sar
cini noi, de mare importanță pen
tru . dezvoltarea viitoare a țării. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită la Congresul științei și învă
țămîntului, cercetarea științifică tre
buie să aibă un fol esențial in dez
voltarea bazei proprii de materii 
prime, materiale și energie, in fa
bricarea de noi mașini și utilaje 
multifuncționale, care să ducă la re
ducerea consumului energetic și de 
materiale și la creșterea productivi
tății muncii, în dezvoltarea electro
nicii și microelectronicii, a automa
tizării și robotizării producției etc. 
Toate aceste cerințe ridică noi pro
bleme, care trebuie rezolvate prin 
utilizarea în tot mai , mare măsură 
a noilor descoperiri din știință și 
tehnică, descoperiri ce trebuie cu
noscute și aplicate de către tot mal 
mulți participant la producție.

Pe baza experienței de pină acum 
a Institutului politehnic din Cluj- 
Napoca s-a putut constata că în ace
le domenii în care au lucrat colec
tive mixte, compuse din cadre di
dactice, cercetători și specialiști din 
producție, s-au obținut rezultate mai 
bune in cercetare, de un mai mare 
interes economic și care au fost mai 
rapid fructificate în producție. A- 
preciem deci că, alături de perfec
ționarea profesională, unirea efortu
rilor și buna colaborare a specialiș
tilor din cercetare, învățămint și in
dustrie asigură ridicarea calității 
muncii la cote tot mai Înalte, pre
cum și utilizarea cu mai mare efi
ciență a rezultatelor, obținute prin 
studii și cercetări comune. .

tunde. triunghiulare, de diferite cu
lori. cu dimensiuni de circa un cen
timetru pătrat. Aceste cuțite sint 
printre primele produse din catego
ria ceramicii tehnice realizate in in
stitut. Prin ea, specialiștii înțeleg o 
sumedenie de produse ceramice cu 
calități speciale : duritate deose- • 
bită, rezistență la abraziune. coro
ziune, compresiune, șoc termic, 
I.C.P.M.C. a abordat cercetarea cî- 
torva din infinita gamă de produse 
ee se pot obține din ceramica teh
nică. Printre acestea — plăcuțele 
ceramice pentru operații de așchie- 
re, realizate în colaborare cu In
stitutul politehnic, întreprinderea 
de mecanică fină și „Neferal" din 
București. Ele au fost testate și se 
utilizează, “deocamdată, la aseme
nea mari consumatori din industria 
constructoare de mașini cum sint 
întreprinderile „23 August" din 
București, „Tractorul" și „Hidro
mecanica" din Brașov, unde reduc 
importul de cuțite așchietoare fo
losite la prelucrarea metalului. 
De asemenea, a fost concepută și 
realizată ceramica tehnică super- 
aiuminoasă destinată instalațiilor 
de obținere a amoniacului. Sint 
pic-se carp se prezintă sub formă 
de sfere mici, cu diametrul de 
50 mm, și se produc in instalații 
proprii de microproducție. Tot pen
tru industria chimică, institutul a 
conceput și produs, reducînd im
portul. suporți ceramici pentru ca
talizatori. ce se disting prin ran
damente bune și durabilitate.

Gabriela BONDOC

cinema
• Noi, cei din linia întîi : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30.
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 12,30:15,45; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9;
12,15; 15,30; 18,'30.
• Al patrulea gard, lîngă debarca
der : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19. GRIVIȚA (17 08 58) — 9:11 ; 
13; 15; 17; 19. MIORIȚA (14 27 14) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA (47 46 75) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Clipa de răgaz : LIRA (31 71 71) — 

15; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19.• Colierul de turcoaze : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.• Ciuleandra : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.• Din prea multă dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
VIITORUL (10 67 40) - 15; 17; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.• Grăbeste-te încet : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.• Vise și fantezie : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ

RUL : (15 87 67) — 8,30; 12; 15,45;
19,30.• Program special pentru copii — 
9; 11; 13; 17. Operațiunea „Cutia vio
rii*  — 15; 19 : DOINA (16 35 38).• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Cîteva zile din viața lui Oblomov î 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15: 18.• Pacea — victorie a rațiunii ; CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,30; 19,45.
• Declarație de dragoste: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
9 Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Șeherezada : GIULEȘTI (17 55 46)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19. AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 16; 19.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 12,15; 15,30; 18,>30. VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15; 18,15. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 18,15.
• Cobra se întoarce : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Superman : PACEA (71 30 85) —15 ; 18.
• Ultimul mohican : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.

teatre
• Opera Română (13 18 57): Peer Gynt — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Menajeria de sticlă— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani— 17,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60):
• Avea două pistoale cu ochi albi și negri — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru): Pădurea — 18,30;
(sala Studio): EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 14 72 34): Amadeus — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 

se" (sala Savoy, 15 56 78): Tempo, tempo... și ceai — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini, Ia izvoare — 18. .
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): Un tinăr printre alții — 9; Vrăjito
rul din Oz — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77): Aventurile lui Plum- 
Plum — 10; (sala Cosmonauților, 11 12 04): Nu vorbiți în timpul spectacolului — 15.
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Eunucul — 19.
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Pentru o economie mondială eliberată 
de cursa înarmărilor"
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ți tele Unite, între care 15 laureați ai 
■ Premiului Nobei, au remis Casei 
\ Albe un document în care anun

ță că nu vor participa la progra
mul „Inițiativa de apărare strategi
că", cunoscut și sub numele de 
„războiul stelelor", transmite agen
ția United Press International. Pre- 
zentînd, într-o conferință de pre
să, poziția oamenilor de știință, 
George Brown, membru democrat 
al Camerei Reprezentanților, a a- 
rătat că acest grup masiv, din care 
fac parte cunoscuți specialiști din 
ramurile de vîrf ale industriei a- 
mericane, nu are în nici un fel 
încredere in programul S.D.I., care 
este periculos, costisitor și nereali
zabil din punct de vedere tehnic. 
Realizarea lui ar însemna numai 
escaladarea cursei armelor nuclea
re și o nouă- competiție în con-

DUBLIN 14 (Agerpres). — La 
Dublin s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua Conferințe sindicale 
mondiale, desfășurată sub deviza 
..Pentru o economie mondială eli
berată de cursa înarmărilor". Au 
participat delegați din peste 130 de 
uniuni sindicale din țări de pe toa
te continentele, printre care și 
România.

în intervenții s-au evidențiat 
consecințele dăunătoare ale cursei 
Înarmărilor pentru întreaga ome
nire. mai ales pe plan economic si

social. subliniindu-se necesitatea 
edificării unei lumi fără arme nu
cleare și fără o competiție milita
ră. în ultima zi. participanții au 
adoptat o declarație finală prin 
care se angajează să facă tot ce 
le stă in putință pentru a preveni
izbucnirea unui război nuclear. Do- ț 
cumentul evidențiază că fondurile i 
devenite disponibile prin elimi- * 
narea cursei înarmărilor ar repre- i 
zenta o resursă considerabilă pen- < 
tru progresul economic al țărilor '
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6 500 oameni de

Manifestări consacrate împlinirii 
a 65 de ani de la făurirea P.C.R.

Peste hotare au avut loc noi manifestări consacrate împlinirii a 
65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român.

„Datoria externa a Americii Latine este generată 
de politica statelor capitaliste dezvoltate" 

— relevă un document al C.E.P.A.L.

Sesiunea Adunării 
Federale 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 14 (Agerpres). — La Pra

ga s-au încheiat lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R.S. Cehoslo
vace. Forul legislativ suprem a exa
minat raportul cu privire la execu
tarea bugetului de stat pe anul 1985, 
precum și o serie de probleme lega
te de acordurile și tratatele interna
ționale la care a aderat R.S.C. Cu 
această sesiune, informează agenția 
C.T.K., s-a încheiat ,mandatul depu- 
taților Adunării Federale, aleși in 
anul 1981.

Alegerile de deputat! în organul 
legislativ suprem se vor desfășura 
in zilele de 23 și 24 mai anul acesta.

rii noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în do
cumentele adoptate recent in cadrul 
Anului Internațional al Păcii de către 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității • Socialiste, 
Marea Adunare Națională, Con
gresul sindicatelor, organizațiile de 
tineret și femei.

Inițiativele românești au fo'st ur
mărite cu interes de parti cipanți, 
care au subliniat consecvența cu 
care țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează cu 
hotărire pentru dezarmare, pace și 
cooperare intre popoare.

Au participat senatori, membri ai 
asociațiilor culturale „Belgia-Româ- 
nia" și „Dacia", oameni de știință 
și cultură, ziariști.

RABAT 14 (Agerpres). — în cadrul 
unei, manifestări organizate de 
Partidul Progresului și Socialismu
lui din Maroc au fost prezentate 
semnificația istorică a creării Parti
dului Comunist Român, rolul său în 
lupta pentru dreptate socială, liber
tate și neatirnare, pentru indepen
dența patriei și apărarea suverani
tății naționale. Au fost înfățișate ma
rile realizări obținute de poporul ro
mân în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Luînd cuvîntul, secretarul gene
ral al Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, Aii Yata, a 
exprimat cea mai înaltă apreciere 
față de politica externă activă a 
României socialiste, evidențiind pre
țuirea de care se bucură în Maroc. 
Vorbitorul a subliniat raporturile de 
p.rie'tenie și cooperare dintre Parti
dul Progresului și Socialismului și 
Partidul Comunist Român, dintre 
popoarele și țările noastre.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 
Varșovia, in cadrul unei conferin
țe de presă, a fost reliefată semni
ficația istorică a acestui eveniment. 
Totodată, au fost prezentate înfăp
tuirile poporului nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
cu precădere în ultimele dece
nii, de cind se află tovarășul 
Nicolae Ceaușespu în fruntea parti
dului și a tării.

Au fost subliniate raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, re'lie- 
findu-se ( importanța hotăritoare 
pentru adincirea și intensifica
rea raporturilor româno-polone, a 
convorbirilor și înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Wojciecii 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone.

★
Cu același prilej a fost or

ganizată o expoziție de carte so- 
cial-politică românească. La loc 
de frunte s-au aflat operele tova? 
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

A fost prezentat, de asemenea, 
filmul „România — efigii contem
porane".

BRUXELLES 14 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o conferință 
de presă pe tema „Pacea — obiectiv 
fundamental al politicii externe 
românești", în cadrul căreia au 
fost prezentate propunerile ță

CARACAS 14 (Agerpres). — Da
toria externă a țărilor din America 
Latină, care depășește suma de 368 
miliarde dolari, se datofează exclu
siv politicii economice promovate de 
țările capitaliste dezvoltate față de 
statele din zonă, este concluzia unor 
recomandări prezentate de Comisia 
economică a O.N.U. pentru Ameri
ca Latină și zona caraibiană 
(C.E.P.A.L.) participanților la un 
seminar internațional în domeniul 
planificării și organizării economiei, 
ale cărui lucrări se desfășoară ia 
Caracas.

Statele dezvoltate, arată docu
mentul, sint oonfruntate, de cițiva 
ani. cu mari dificultăți economice 
pe care încearcă să le transfere pe 
umerii țărilor în curs de dezvolta
re. Pentru a obține profituri, ele 
au majorat prețurile la produsele

proprii de export și le-au micșorat 
pe cele ale materiilor prime impor
tate din țările in curs de dezvolta
re, La rindul lor, .băncile occidenta
le au mărit dobinzile la împrumutu
rile acordate, creindu-se în acest 
fel un cerc vicios din care este 
foarte greu să se găsească o ieșire : 
țările latino-americane au acumulat 
o datorie externă uriașă pe care nu 
o pot restitui din pricina relațiilor 
economice inechitabile și a doblnzi- 
lor înalte, arată documentul. In 
acest fel, datoria lor crește mai re
pede decit veniturile din export.

în document se subliniază nece
sitatea ca statele capitaliste indus
trializate să-și asume o parte din 
răspunderea pentru soluționarea 
problemei' datoriei și să practice un 
comerț reciproc avantajos cu țările 
in curs de dezvoltare.

în curs de dezvoltare.

știința din S.U.A
se pronunță contra militarizării Cosmosului

WASHINGTON 14 (Agerpres). - 
Peste 6 500 de oameni de știință 
și specialiști în tehnologie din Sta-
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l nua politica de asuprire economică ’ ș> socială a țărilor in curs de dez-

struirea de noi rachete balistic?. 
Programul „războiul stelelor" va 
încălca actualele acorduri privind 
controlul armamentelor și va face 
și mai dificile negocierile privind 
reducerea arsenalelor nucleare, a 
spui George Brown, care este unul 
din cei mai aprigi critici din S.U.A. 
oi acestui program militar, adaugă 
U.P.I.

Programul american de militari
zare a spațiului cosmic denumit 
„Inițiativa de apărare strategică" 
(S.D.I.) nu va putea asigura un 
scut protector trainic împotriva unor 
rachete inamice, a declarat Kurt 
Gottfried, profesor de fizică la Uni
versitatea Corneli, directorul orga- , 
nizației obștești americane „Oame- * 
nii de știință îngrijorați". Intr-un 
articol semnat în „New York Times", 
el critică acest program, atit pe 
plan conceptual, cit și din punctul 
de vedere al fondurilor uriașe iro
site.

In favoarea denuclearizării și dezarmării 
Americii Latine

QUITO 14 (Agerpres). — tn ca
drul unei reuniuni a Comisiei sud- 
americane pentru pace, securitate 
regională și democrație, desfășura
tă la Quito, fostul președinte ai 
Ecuadorului, Osvaldo Hurtado, a 
fost primit in acest for regional — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Fondată la 8 aprilie 1986, comisia 
este alcătuită din reprezentanți de 
seamă ai vieții politice laltno-ame- 
ricane, intre care Carlos Andres 
Perez, fost președinte al Venezue- 
lei. Lydia Geiler, fostă președintă 
a Boliviei. Shridath Ramphal, fost 
ministru de externe al Guyanei, 
Adolfo Perez Esquivel și Gabriel

Garda Marquez, laureați ai Premiu
lui Nobel. Intre obiectivele acestui 
for regional pentru pace, securitate 
și democrație se numără, așa cum 
reiese din numele organizației, 
lupta pentru asigurarea unui cli
mat real de pace, securitate și 
cooperare in America Latină, pen
tru consolidarea proceselor națio
nale de transformări democratice, 
pentru echitate și dreptate socială, 
pentru trecerea la măsuri eficien
te in favoarea denude ar izării și 
dezarmării America Latine și solu
ționării tuturor controverselor in
ternaționale pe căi pașnice, prin 
dialog politic.

Simpozion Ia Universitatea din Lagos
.LAGOS 14 (Ager,preș). — Cu pri

lejul Anului Internațional al Păcii, 
la Universitatea din Lagos s-a des
fășurat un simpozion consacrat 
analizării principalelor direcții ale 
luptei mihtanților pentru pace din 
Nigeria. Atita vreme cit va conti-
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țvoltare, in lume nu poate fi în
făptuită pacea generală, au relevat 
participanții la simpozion. Este 
timpul să se treacă de la simplu 
retorică despre pace la măsuri
concrete in direcția dezarmării, a ț 
relevat lă simpozion prof. O. Ono- i 
ge, de la Universitatea din Lagos. ’

PRAGA: Pentru crearea în Europa a unor zone 

libere de arma chimică
PRAGA 14 (Agerpres). — La 

Praga s-a desfășurat intilnirea gru
pului de lucru cu privire la dezar
marea chimică, format din repre
zentanți ai Cehoslovaciei, R.D.G. și 
R.F.G. — informează agenția C.T.K. 
Au participat Vasil Bilak, membru 
al prezidiului, secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, Hermann 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G... Egon 
Bahr, membru al Prezidiului P.S.D. 
din R.F.G. S-a procedat la un 
schimb de păreri privind crearea in 
Europa de zone libere de arma chi
mică, subliniindu-se că se impune 
cu necesitate preintîmpinarea acu
mulării în continuare de arsenale 
chimice, a producției și amplasării

în unele state vest-europene de 
arme chimice binare.

în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Praga, reprezen
tanții P.C.C., P.S.U.G. și P.S.D. din 
R.F.G. au evidențiat că, avînd in 
vedere faptul că anul 1986 a fost 
proclamat Anul Internațional al 
Păcii, ar fi rațional să fie adoptați 
pași hotărîți pentru consolidarea 
reală a păcii, și nu in direcția creă
rii de noi tipuri de arme chimice, 
cum ar fi cele binare. S-a subliniat 
că a fost adresat un apel Belgiei, 
Luxemburgului, Olandei, R. P. Po
lone și R. P. Ungare de a se ală
tura inițiativei guvernelor din R. S. 
Cehoslovacă și R. D. Germană pri
vind crearea unei zone libere de 
arma chimică pe continentul nostru.

AMERICA CENTRALĂ 

0 nouă rundă de negocieri 
sub egida „Grupului 

de la Contadora“
CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager

pres). — Vineri, la Ciudad de 
Panama are loc o nouă rundă de 
negocieri, sub egida „Grupului de la 

■ Contadora", consacrate netezirii căii 
pentru semnarea, la 6 iunie, a Tra
tatului de pace, securitate și coope
rare in America Centrală. Partici- 
pănții, reprezentanți plenipotențiari 
ai țărilor din regiune, vor dezbate 
două probleme rămase în suspensie 
din cauza neîntrunirii consensului 
necesar pentru definitivarea și in
cluderea lor in tratatul amintit — 
cursa înarmărilor și manevrele mi
litare din regiune, precum și pre
zența in America Latină a consilie
rilor militari străini. Pentru rezol
varea acestor probleme este necesa
ră realizarea unor acorduri preala
bile privind adoptarea mecanisme
lor de control și verificare a aplică
rii prevederilor Tratatului de pace, 
securitate și cooperare în America 
Centrală.

Sesiunea Consiliului. Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice
MOSCOVA 14 (Agerpres), — La 

14 mai, la Moscova s-a deschis a 
14-a sesiune a Consiliului Organi
zației de Solidaritate a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.). Participă 
peste o sută de delegații, repre- 
zentind ’ forțe democratice de pe 
cele două continente, organizații in
ternaționale, precum și numeroși 
observatori.

Sesiunea se desfășoară sub devi
za „Pentru solidaritatea antiimpe-

rialistă, pace, dezvoltare și progres 
social". Pe agenda sesiunii se află 
probleme privind dezarmarea și 
dezvoltarea, lupta pentru pace, Îm
potriva pericolului unui război nu
clear, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, lupta de 
eliberare a popoarelor din sudul 
Africii,' situația din Orientul Mijlo
ciu și din Asia, relatează agenția 
T.A.S.S.

Regimul rasist de la Pretoria cunoaște fenomene de agonie

EDENTON: Declarații ale președintelui S.U.A.
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

în cadrul unei întilniri televizate 
cu tineri din cursul superior liceal 
in orașul Edenton din statul Caro
lina de Nord, președintele Ronald 
Reagan a declarat că Statele Unite 
nu vor declanșa niciodătă un război 
nuclear, transmite agenția Associa
ted Press. EI a afirmat că cel mai 
bun mijloc de evitare a unul război 
nuclear este de a se acționa în di
recția eliminării totale a armelor

nucleare. „în loc să trăim âub ame
nințarea că un nebun ar putea apă
sa pe buton, nu este oare mai re
zonabil să ne debarasăm de aceste 
arme ?“ — s-a întrebat el. în afară 
de aceasta, a spus vorbitorul, tre
buie „să eliminăm neîncrederea in 
relațiile dintre țări". '

Președintele Reagan a susținut 
însă, în .continuare, necesitatea rea
lizării programului american de înar
mare cosmică, cunoscut mai ales sub 
numele de „războiul stelelor".

FRANȚA3

Proceduri de legiferare 
urgentă

PARIS 14 (Agerpres) — Primul 
ministru, al Franței, Jacques Chirac, 
a hotărît să angajeze responsabilita
tea guvernului său, prin invocarea 
prevederilor articolului 49 din Con
stituție, în vederea adoptării proiec
tului de lege care îi va permite să 
legifereze prin ordonanțe, in dome
niile economic și social, informează 
agenția France Presse. Procedura 
prevăzută in articolul 49, paragraful 
3, permite scurtarea dezbaterilor și 
adoptarea unui text legislativ fără 
vot. Agenția Reuter apreciază că 
această decizie va duce la un vot de 
încredere în parlament, fiind de aș
teptat ca opoziția socialistă să intro
ducă o moțiune de cenzură.

Vorbind la o reuniune organizată 
de revista economică „L’Expansion" 
in fata unor conducători de între
prinderi, premierul francez a men
ționat că „un.tînăr de 25 de ani din 
trei este șomer". El a cerut partici- 
panților să răspundă imperativului 
major de a crea noi locuri de muncă.

LONDRA 14 (Agerpres) — Intr-un 
document dat publicității de Institu
tul internațional de studii strategice 
din Londra se apreciază că. in con
dițiile instabilității înregistrate in 
Republica Sud-Africană, aceasta a 
devenit o țară „la marginea ago
niei". informează agenția France 
Presse. Documentul evidențiază că 
situația în R.S.A. continuă să se de
terioreze., fără ca președintele 
regimului minoritar sud-african, 
P. Botha, să „cedeze presiunilor na
ționale și internaționale in favoarea 
unor reforme structurale și a asigu
rării participării populației de culoa

re la viața politică a țării". Dimpo
trivă. se arată in document, autorită
țile sud-africane au ales calea de a 
se „sprijini pe'forțele redutabile de 
care dispun" și care sînt, într-ade- 
văr, capabile, pe termen scurt, „să 
mențină suficientă ordine pentru ca 
instituțiile statale să poată func
ționa". Pe termen lung insă, se 
apreciază că o asemenea politică va 
determina o creștere a violentei în 
tară, astfel incit viitorii ani vor fi 
pentru autoritățile minoritare sud- 
africane „o perioadă de agonie 
crescindă".

Mozambicul denunță subvenționarea externă 
a forțelor contrarevoluționare

MAPUTO 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting care a avut 
loc in orașul Beira, președintele.Mo- 

' zambicului. Samora Machel. a con
damnat ajutoarele acordate de 
S.U.A. și țările occidentale grupă
rilor contrarevoluționare din Africa 
— transmite agenția T.A.S.S. El a 
subliniat că forțele imperialiste oc

cidentale doresc transformarea din 
nou a Mozambicului în colonie. Re
centa reuniune a Biroului Politic al 
C.C. al FRELIMO, a spus el, care 
a analizat situația economică și po
litică din țară, a stabilit că în Mo- 
zambic există toate condițiile pen
tru înfăptuirea cu succes a construc
ției naționale.

După primul scrutin al alegerilor prezidențiale din Austria

< i ■ î ' 'Realități revelatoare din țările capitalului

SĂRACII LUMII BOGATE
9 Ziarul suedez „Svenska Dagbladet” despre „noua sărăcime” sau 
realitatea tragică a celor 18 milioane de șomeri din Europa occi
dentală • „O dată cu slujba pierzi orice speranță de viitor” • Azi
lurile de noapte și „supele populare”, simple expediente care nu 
rezolvă nimic • Drama tinerilor care nu au avut niciodată de lucru

„Supele populare”, ca în timpul 
marii crize din 1929

în condițiile crizei economice, intr-un șir de țări ale Europei occi
dentale, cum ar fi Franța, R. F. Germania, Marea Britanie, Belgia, 
Olanda, al căror nivel de dezvoltare economică este considerat printre 
cele mai ridicate, devine tot mai evident un fenomen aparent paradoxal: 
creșterea numărului persoanelor care trăiesc la limita sărăciei 'sau 
chiar sub această lirțiită. Rîndurile șomerilor se lărgesc continuu, și-ou 
făcut din ncu apariția lungile cozi în fața birourilor de plasare, mii 
de oameni sînt privați de posibilitatea unui adăpost, procesul margina- 
lizării sociale este însoțit de asemenea tare cum ar fi alcoolismul, vio
lența, toxicomania.

Se adeverește astfel, încă o dată, cît de lipsjte de temei sînt pero
rațiile cu privire la „drepturile omului", despre care cercurile lumii 
occidentale fac atita caz, fără a reuși însă să asigure cetățenilor 
propriei țări drepturile cele mai elementare - de a beneficia de o 
slujbă, de un acoperiș deasupra capului, de a duce un trai decent.

Semnificative sint in acest sens dezvăluirile unui articol recent din 
ziarul suedez „SVENSKA DAGBLADET", sub titlul : „18 MILIOANE DE 
ȘOMERI IN EUROPA OCCIDENTALA".

Cerșetori în stațiile metroului din 
Paris ținind în mînă un bilețel pe 
care scrie „îmi este foame". La 
Bruxelles — anunțuri cu progra
mul cantinelor pentru șomeri. Per
soane în virstă din orașele brita
nice care au murit de frig pentru 
că nu au avut cu ce să plătească 
Încălzirea.

Dezbaterile privind acești săraci 
sau „noii săraci" ai Europei au

început in mod serios din toamna 
anului 1984. Ei nu beneficiază de 
ajutor de șomaj, ajutorul social nu 
le este suficient sau nu au primit 
niciodată un ajutor.

— „Noua sărăcime" a devenit un 
termen la modă, dar nu trebuie să 
uităm că săraci au existat întot
deauna. declară Marie-Pierre Lo- 
bet. secretar general al A.M.A.. o 
organizație pentru adăpostirea 6ă-

Așteptare zadarnică în fața oficiilor 
de plasare

racilor din BELGIA, finanțată in 
parte de stat. în parte prin donații 
particulare.

In iarna grea care a trecut, 
A.M.A. nu a avut paturi goale. 
Potrivit părerii iul Marie-Pierre 
Lobet, nu există nici o îndoială că 
cei care caută adăpost sint tot mai 
tineri.

— Eu ii impart pe cei săraci în 
trei categorii : in primul rind cei 
care o duc greu din punct de ve
dere economic, dar un salariu mi
nim ar fi suficient pentru a le re
zolva problema. A doua categorie 
o reprezintă cel care ajung fără 
slujbă, pierzînd deci posibilitatea 
unui salariu minim ; acești oameni 
riscă să fie nevoiți să se mută, 
să-și vindă lucrurile și așa mai de
parte. tn cele din urmă nu mai au 
nici un fel de statut social, și 
ajung astfel in categoria a treia. 
Sint cei fără casă, care au pierdut 
orice speranță de viitor. Cu cit 
trece mai mult timp, cu atit le este 
acestora mai greu să-și revină.

Acest lucru este confirmat și de 
Philippe Halin, responsabilul azi
lului Source, situat într-o casă 
veche dintr-un cartier din Bruxel
les, în prezent lăsat in paragină.

— Numai in Bruxelles sînt 60 000 
de șomeri și nu este deloc ușor 
pentru cei care ajung in această 
situație să găsească un loc de 
mutică, declară Philippe Halin. 
Chiar dacă reușesc să găsească 
ceva, sint numai munci ocazionale.

Cantinele pentru șomeri sînt din 
nou prezente în Europa occiden
tală. Una din inițiativele cele mai 
remarcabile din Franța și Belgia 
este aceea a lui Coluche. un vestit 
actor, participant și la viața poli
tică. La cantina patronată de el 
pot veni cei care vor să doneze din 
ce le prisosește — cîte o pungă 
de orez, o ladă de zarzavaturi sau 
altele.

Cu citva timp tn urmă, Coluche 
a venit personal la Liege. In ziua 
aceea s-au servit 300 de porții. 
Ingredientele au fost donate de o 
uniune a comercianților. Printre 
cei care au venit să mănince au 
fost pensionari, studenți străini, 
tineret. >

— Este mai ușor să cîștigi un 
milion pentru tine decit să aduni 
un milion pentru alții, afirmă Co
luche, care nu poate' înțelege de ce

VIENA 14 (Agerpres). — Rezulta
tele relativ slabe înregistrate de can
didatul Partidului Socialist la pri
mul tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale desfășurate la 4 mai 
in Austria reclamă reexaminarea 
riguroasă a liniei politice și reforme 
hotărîte în cadrul formațiunii de 
guvernămînt, a declarat cancelarul 
Fred Sinowatz, la un miting al 
partidului, organizat Ia Viena, in
formează agenția A.P.A. Intre mo
tivele de insatisfacție, care s-au sol
dat cu pierderea a șapte la sută 
din voturile exprimate în mod tra
dițional de electorat in favoarea so- - 
cialiștilor, Sinowatz a menționat di

ficultățile cu care sînt confruntate 
o serie de întreprinderi și care au 
dus ia anunțarea concedierii unui 
mare număr de muncitori, deficien
țele sistemului de asigurări sociale, 
alte probleme preocupante pentru 
societatea austriacă.

După cum se știe, în primul tur 
de scrutin. Kurt Waldheim, sprijinit 
de Partidul Populist, a obținut 49.64 
la sută din sufragiile exprimate, iar 
candidatul socialist, Kurt Steyer — 
43,67 la sută. Cea de-a doua con
fruntare electorală pentru funcția 
supremă in stat va avea loc la 8 
iunie.

ILE DE PRESA
e scurt

enormul surplus de alimente din 
cadrul țărilor Pieței comune nu 
poate fi dăruit celor nevoiași.

— Este greșit să lupți pentru a 
tninca pe gratis ; dimpotrivă, lupta 
trebuie dusă pentru a se asigura 
un salariu minim și pentru ca aju
torul social să fie majorat la un 
nivel corespunzător, declară Ma
rie-Pierre Lobet, care avertizează 
că, dacă nu se întreprind măsuri 
grabnice, o întreagă generație va 
fi in pericol.

Discuțiile în legătură cu pauperi
zarea se duc și în țara vecină, 
OLANDA, ca și în toate țările 
vest-europene. inclusiv in Suedia.

Ministerul Asigurărilor Sociale al 
Olandei a făcut o comparație între 
ajutorul social minim din diferite 
țări . șî a constatat că dacă se ia 
pentru Olanda nivelul de 100, în 
Anglia el este de 68, tn R.F.G. — 
68, in Franța — 43 sau 86 pentru 
persoanele care au depășit vîrsta 
de 55 de ani, în Belgia — de 75 și 
în Danemarca — de 83.

Este foarte greu să faci compa
rații juste — condițiile de pensio
nare, ajutorul de șomâj, ajutorul 
social, ajutorul pentru copii, pen
tru chirie și așa mai departe di
feră de la o țară la alta. Potrivit 
unui, observator, in FRANȚA unele 
persoane nici nu sint incluse in 
statistici, deoarece ele se referă 
numai la văduve, minori sau orfani.

Cheltuielile privind un sistem de 
ajutorare care ar asigura tuturor 
cetățenilor un anumit sta'ndard 
minim se ridică anual la zece mi
liarde franci intr-o Franță care

are 500 000—600 000 de persoane ca 
primesc ajutor ; un milion sint 
considerați săraci, iar 300 000 tră
iesc in condiții de mizerie. O rea
litate incredibilă pentru „cea de-a 
patra lume" este că la Paris exis
tă 15 000 persoane fără adăpost.

Statistica pentru R.F.G. este ur
mătoarea ts 200 000 persoane fără 
adăpost, 2,3 milioane de șomeri, 
un milion primesc ajutor. 500 000 
trăiesc în locuințe necorespunză
toare, iar 30—40 Ia sută ar avea 
drept la ajutor social, dar nu-1 pri
mesc. Cel mai greu o duc persoa
nele în virstă și femeile singure 
eu copii. în spatele acestor cifre 
se ascund, de asemenea, alcoolis
mul, subnutriția, problemele fami
liale.

In MAREA BRITANIE discuții
le se poartă mai mult in legă
tură cu șomajul decit cu sărăcia 
— 1.3 milioane de persoane nu au 
avut un loc de muncă mai bine 
de un an. Majoritatea șomerilor 
sînt in nordul țării, unde industria 
este foarte dezvoltată.

Nu există indicii că rata șoma
jului ar putea să scadă, cu. toate 
că lumea occidentală se află in cel 
de-al treilea an de „redresare" eco
nomică. Dimpotrivă, toate progno
zele pot fi rezumate astfel : „Se 
pare că rata ridicată a șomajului 
se va menține și chiar va crește."

Printre cele 18 milioane de șo
meri din Europa occidentală citeva 
milioane sint tineri care nu au 
avut niciodată de lucru si acesta 
reprezintă aspectul cel mâi îngri
jorător.

■ TRATATIVELE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. Tn 

I cadrul tratativelor sovieto-ameri- 
cane cu privire la armele nucleare 

I și cosmice, la Geneva a avut loc. 
I miercuri, ședința grupului de lucru 

in problema rachetelor strategice, 
I informează agenția T.A.S.S.

PRIMIRE. Zhao Ziyang, membru 
al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al 'C.C. aj. P.C. Chi- 

I nez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, l-a primit, la 

114 mai, pe ambasadorul U.R.S.S. 
in China, Oieg Troianovskl. In 
cursul convorbirii prietenești ce a 

. avut loc cu acest prilej r- anunță 
I agenția T.A.S.S. — s-a exprimat 
I satisfacția față de dezvoltarea, in 

ultimii ani, a relațiilor dintre cele 
Idouă țări în domeniile comercial, 

economic, tehnico-științific și cul
tural. De ambele părți a fost ex- 

■ primată năzuința extinderii pe 
mai departe a colaborării dintre 

I U.R.S.S. și R. P. Chineză.
I ÎNTREVEDERE chino-ame-
I RICANA. Premierul Consiliului de

Stat al R.P. Chineze. Zhao Ziyang, 
I a chemat guvernul Statelor Unite 
I să reducă restricțiile asupra trans

ferului de tehnologie către China 
— transmite agenția China Nouă. 
In cursul întrevederii avute la Bei
jing cu o delegație a firmei ..United 
Technologies Corporation" din 

I S.U.A.. condusă de foșlul secretar
d<N stat american Alexander Haig, 
și președintele corporației. Harry J. 

■ Grav, premierul Consiliului de Stat 
ai R.P. Chineze a sugerat imbina- 

I rea. de către cele două țări, a 
transferului de tehnologie eu coo- 

I perafea în producție și înființarea 
| de întreprinderi comune.
■ SPRE O NOUA CONSTITUȚIE A 

FILIPINELOR. La o conferință de 
presă ținută la Manila, președinte- 
Ie Filipinelor, Corazon Aquino, a 
indicat că în prezent se formează 

| comisia care urmează să înceapă 
de luna viitoare redactarea proiec- 

| tului noii constituții a tării. Po
trivit agențiilor France Presse si

1 Reuter, președintele a informat, că 
I trimiși oficiali au purtat negocieri 

cu reprezentanți ai P.C. Filipinez 
in vederea încheierii unui acord de 
încetare a focului. Totodată, ea a 

I relevat că guvernul intenționează 
să acorde o amnistie membrilor 
Noii Armate a Poporului, aripa 

I armată a P.C. Filipinez.

CONVORBIRI LA BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C. I 
al P.S.U.G., președintele Consiliu- I 
lui de Stat al R,D. Germane, l-a 
primit pe ministrul afacerilor ex- | 
terne al R.P. Ungare. Peter Var- I 
konyi. aflat în vizită oficială in
R. D.G.. anunță agenția A.D.N. S-a .
subliniat, cu acest prilej, necesita
tea de a se face totul pentru a I 
elimina pericolul unei catastrofe 
nucleare mondiale, pentru realiza- I 
rea unei cotituri spre mai bine în I 
raporturile internaționale prin efor- 1 
turtle unite ale țărilor socialiste. . 
ale tuturor forțelor iubitoare de 
pace. I

IN BRAZILIA A FOST ELABO- I 
RAT UN PLAN NAȚIONAL DE 
REFORMA AGRARA. In cadrul 
acestuia, relatează agenția T.A.S.S., < 
se prevede exproprierea, in anul 
1987, a. unei suprafețe de aproape ■ 
1 800 000 hectare de teren. In acest 
an, vor fi împroprietărite 43 000 I 
familii de țărani din totalul de 10 | 
milioane de familii care nu dispun 
deloc de pămint. i

CONDAMNARE. Agenția Taniug 
anunță că la capătul unui proces . 
care a durat o lună de zile în 
orașul Zagreb, criminalul de război | 
Andrija Artukovici a fost con
damnat la moarte. Fost ministry de | 
interne în stătu!' marionetă creat I 
de Germania nazistă și Italia 1 
fascistă în timpul celui de-al ■ 
doilea război mondial, extrădat de
S. U.A. in luna februarie, ei a fost I 
găsit vinovat de crime împotriva 
umanității și dreptului interna- I 
țional.

INSTITUTUL FEDERAL IU- i 
GOSLAV DE STATISTICĂ, citat 
de agenția Taniug, a anunțat că, • 
in aprilie, in comparație cu luna 
martie, prețurile cu amănuntul au I 
crescut în R.S.F. Iugoslavia cu 8,5 | 
la sută. In raport cu luna aprilie 
a anului trecut, creșterea a fost de i 
84,8 la sută. Costul vieții a crescut I 
in aprilie cu 7,5 la sută în corn- ‘ 
parație cu martie a.c. și cu 85,6 
la sută față de aprilie 1985.

POPULAȚIA EMIRATELOR 
ARABE UNITE a atins la sfirși- | 
tul anului trecut 1,6 milioana lo
cuitori, relevă datele unui recensă- ’ 
mint transmise de agenția Q.ți.A. . 
In 1985, totalul locuitorilor (in care I 
bărbații reprezintă 64,9 la sută) a 
crescut cu 9,2 la sută. ,
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