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ȘPjRJIUL CIVIC
— expresie de zi cu zi 

a responsabilității cetățenești
„A beneficia de drepturile oferite de orînduirea so

cialistă și a acționa cu răspundere pentru întărirea ei 
constituie două laturi ale democrației socialiste care se 
condiționează reciproc, asipurînd mersul înainte al pa
triei, împlinirea tuturor aspirațiilor celor ce muncesc, 
de bunăstare și fericire". 5

NICOLAE CEAUȘESCU

VILCEA : Produse 
exportate în avans

De ne fluxurile de fabricație a 
echipamentelor de ungere, cilin
drilor hidraulici si servovalvelor 
de la întreprinderea de echipa
ment hidraulic Rimnicu Vîlcea au 
ieșit zilele trecute ultimele loturi 
de produse destinate în acest an 
partenerilor de peste hotare. Răs- 
punzînd inflăcăratelor îndemnuri 
ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de a întări votul pentru pace cu 
exemplare fapte de muncă — ne 
spune inginerul Octavian Fota, di
rectorul întreprinderii — colectivul 
nostru raportează cu mîndrie pa
triotică îndeplinirea cu 38 de zile 
mai devreme a planului de export 
pe anul 1986. în acest mod au în
țeles si înțeleg oamenii muncii din 
tinăra noastră întreprindere să-și 
facă datoria, să participe la Întă
rirea relațiilor de înțelegere și 
colaborare cu toate statele lumii. 
(Ion Stanciu).

Una din aleile Șantieru
lui naval din Galati. Citim 
la „Gazeta inovatorului și 
inventatorului" : „Procesul 
de producție reclamă de 
urgentă rezolvarea urmă
toarelor probleme"... în 
dreptul fiecăreia dintre... 
dilemele tehnice, invitația 
la aflarea soluției celei mai 
bune, si nominalizarea pre
miilor ce vor recompensă 
pe competitori.

Lucru nou. incitant. 
ne-am spus în sinea noas
tră. Și am mers cu gîndul 
și mai departe : să se fi 
ajuns cumva aici la o... 
criză de soluții în descifra
rea importantelor probleme 
ale proceselor de produc
ție 7 Răspunsul vine 
prompt din partea tovară
șului Victor Ștefan, secre
tarul comitetului de partid 
pe șantier :

— Nu despre aceasta 
este vorba. Deși sîntem 
conștienti că mai avem 
încă multe de făcut pentru 
a pune în mișcare întregul 
potential al inteligentei 
tehnice de care dispune 
colectivul nostru. Prin ini
țiativa care v-a retinut 
atenția, noi ne-am propus 
să antrenăm și mai activ, 
într-o competiție creatoare, 
in afara sarcinilor de pro
ducție. pe toți cei care au 
un cuvînt de spus pe 
tărîmul modernizării, al 
inovării în producție, cu 
rezultate cit mai bune în 
domeniul creșterii produc
tivității muncii, al eficien
tei economice. Iar formula 
de a pune pe „tapet" toc
mai punctele fierbinți, de 
a enumera, de a face in
ventarul problemelor teh
nice de actualitate țintește

să orienteze fluxul creator 
către ceea ce ne preocupă 
din plin în această etapă. 
Mai direct spus, ne-ar in
teresa, desigur, și inventa
rea unui... perpetuum mo
bile. dar ce ne ard acum 
sint tehnologiile după care 
construim nave, moderni
zarea lor.

Reținem de pe panoul

— Soluția oferită initial 
de proiectant — afirmă Ion 
Ciurescu — era dificilă și 
scumpă. Am simțit că se 
poate mai bine, mai ieftin. 
Cum insă 7 iată întrebarea 
de la care pleci atunci cînd 
dorești să perfecționezi. 
S-au cristalizat în timp 
diverse variante. Care insă 
trebuiau să treacă proba de

/</©/ noi 
în „banca de idei" 
a șantierului naval

gazetei un nume : Ion 
Ciurescu. Subinginer in 
cadrul secției de proiectare 
tehnologii a șantierului. 
Răspunzînd invitației pen
tru rezolvarea unor proble
me tehnice de actualitate. 
Ion Ciurescu, împreună cu 
cîțiva colegi din cadrul 
secției amintite, cu două 
mici colective de la atelie
rul de sculărie și de la 
tubulatură au conceput și 
realizat : „Procedeul de fa
bricație a serpentinelor de 
la instalația de încălzire 
tancuri-marfă la petrolie
rul de 35 000 tdw".

— Prin ce se distinge 
formula tehnică la care ați 
făcut apel ?

foc a practicii. Deci au 
urmat, firesc, multe încer
cări in laboratorul pentru 
rezistenta la coroziune a 
materialelor: S-a modificat 
documentația, au fost în
locuite în final armăturile 
propuse de proiectant.

— Cind v-ați dat seama 
că sînteti pe drumul bun 7

— Cînd am reușit să 
obținem parametrii ceruti 
la bancurile de îndoire a 
țevilor. Am reușit, dar nu 
fără ajutorul lui Constantin 
Grigore. muncitor, al mais
trului Ion Chiriloiu. de la 
sculărie. precum și al mun
citorului Enache Chiriloiu 
Si al maistrului Costică 
Popa, de la tubulatură.

— în ce se concretizează 
acest efort 7

— în economisirea unei
importante cantități de 
materiale neferoase, eva
luată numai pentru o sin
gură navă la 300 000 lei. Si 
încă ceva : rezolvarea
noastră, ca și altele pe 
care le-ati văzut eviden
țiate și la gazeta de pe 
aleea șantierului, arată 
limpede că nu există loc de 
muncă unde să nu se 
poată îmbunătăți ceva. 
Oricum. în prezent, la noi 
în șantier auzi din ce în 
ce mai rar expresiile : „Nu 
merge !“, „Nu se poate !“.

— De obicei, oamenii 
dăruiți noului încheie un 
lucru și deschid alt front 
de bătălie pentru afirma
rea ideilor valoroase.

— Evident. Eu și colegii 
mei ayem deschis un ase
menea front. Esțe vorba 
despre niște module com
plete de agregat necesare 
instalațiilor sanitare pe 
tipuri de nave în funcție 
de numărul echipajului la 
bord, astfel incit să poată 
fi executate de întreprin
deri specializate și apoi 
montate direct pe navă.

în dialogul nostru, sub- 
inginerul Ion Ciurescu 
argumenta și cît valorează 
soluția care și-a aflat deja 
o aplicare practică : 390 000 
de lei numai la o singură 
navă. Dar la cît se evalu
ează eficienta soluțiilor 
propuse prin „banca de 
idei" din șantier 7

Ștefan D1M1TRIU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

A fi bun cetățean — iată unul 
dintre dezideratele morale care ani
mă. în mod firesc, pe membrii so
cietății noastre socialiste. în aspira
ția de a se comporta în toate îm
prejurările conform trăsăturilor omu
lui nou. A fi bun cetățean consti-1 
tuie. în egală măsură, un deziderat 
social, deoarece viata obștească. în 
condițiile orînduirii noastre, con
cepută a se afirma si realiza pentru 
popor și prin popor, ar fi de neima
ginat fără participarea vie. activă — 
cu idei, opinii, fapte — a celor mai 
largi categorii de cetățeni, prezenti 
cu si din adînca lor convingere in 
agora clocotitoare a împlinirilor, do- 
vedindu-și elocvent si rodnic atitu
dinea înaintată, civismul lor exem
plar.

Desigur, calitatea de bun cetățean 
poate fi definită din multiple un
ghiuri de vedere — al legii, al mo
ralei. al prestigiului între cetățeni — 
insă există un element esențial care 
constituie „seva", esența profilului 
cetățenesc. E ceea ce numim înde
obște spiritul civic. O caracteristică 
de pronunțată actualitate.

O elocventă expresie a acestui . 
civism, a participării vii, active, a 
cetățenilor la viața social-politică 
a țării a oonstituit-o reoentul refe
rendum național in problemele 
dezarmării. Atît luările de poziție 
anterioare, declarațiile și interven
țiile în adunările publice, apoi masi
va participare la referendum si op
țiunea unanim exprimată — iată o 
elocventă manifestare a unei înalte 
și responsabile conștiințe cetățenești, 
a unei ferme angajări a tuturor ce
tățenilor țării în sprijinul orientări
lor fundamentale ale politicii Româ
niei socialiste pe arena mondială.

Ne aflăm într-un moment decisiv 
al actualului cincinal, etapă hotări- 
toare pe calea înaintării patriei noas
tre spre niveluri mai înalte de dez
voltare economică si socială. Avin- 
tul activității creatoare a întregului 
popor cuprinde si munca depusă 
pentru înflorirea tuturor localități
lor. pentru ridicarea gradului lor de 
civilizație Si modernitate.' Totodată, 
domeniile legate nemijlocit de viata 
cetățenilor — si care implică, prin 
aceasta, prezenta si participarea lor 
activă, manifestarea pregnantă a 
spiritului civic — cunosc. în prezent, 
influenta puternic stimulatoare a 
transpunerii în fapt a principiilor 
autoconducerii si autogospodăririi în 
profil teritorial, a generalizării auto
finanțării unităților administrativ- 
teritoriale si aplicării noilor regle
mentări legale în această privință. 
Un climat superior, calitativ nou. de 
ordine si disciplină, de muncă stă
ruitoare si eficientă se instaurează 
in fiecare domeniu de activitate. 
Toate acestea converg în a consacra 
pregnanta actualitate a spiritului 
civic, cerința ca el să se manifeste 
tot mai larg si tot mai puternic, în 
comportarea cetățenească de zi cu zi, 
în conlucrarea continuă dintre lo
cuitori și organele și organismele 
locale ale democrației socialiste, in 
activitatea edilitară, gospodărească, 
în întreaga viată materială si spiri
tuală a tuturor localităților.

Ca formă importantă de manifes
tare a spiritului de responsabilitate, 
deci a personalității omului înaintat, 
cu un înalt grad al conștiinței și o 
deplină înțelegere a cerințelor si po
sibilităților sociate, prin spiritul ci
vic se afirmă, în planul larg al vie
ții cetățenești, modul unitar, ne de
plin armonizat cu interesele obștești.

de a înțelege, respecta si promova 
cerințele ordinii șî disciplinei, parti
ciparea largă Ia păstrarea, gospodă
rirea și înflorirea zestrei edilitare, 
la întreținerea unui climat de viață 
civilizat, intransigenta fată de res
pectarea normelor de conviețuire 
socialistă, de comportare în zonele 
vieții în comun.

Corespunzător concepției revolu
ționare. materialist-dialectice. despre 
muncă si viată, cu cît creste gradul 
de libertate a-omului în diferitele 
orînduiri sociale cunoscute de isto
rie. cu atît crește si responsabilita
tea sa. Implicit, se poate afirma, cu 
deplin temei, că si spiritul civic — 
expresie pregnantă a conștiinței so
cialiste — se dezvoltă în condițiile 
orinduirii noastre socialiste în rit
mul intens ce caracterizează lărgirea 
si adincirea democrației muncito
rești revoluționare. Identificarea tot 
mai pronunțată a intereselor fiecă
rui cetățean cu interesele si direc
țiile dezvoltării localităților a con
dus spre afirmarea tot mai puterni
că a conștiinței și experienței, fap
tei și inițiativei cetățenești in viața 
materială si spirituală a fiecărui 
oraș sau comună. Astăzi ar fi de
neconceput realizarea numeroaselor 
obiective care conferă chip nou., ra
dical schimbat, tuturor așezărilor 
patriei. înscrise pregnant ne orbita , 
civilizației socialiste, fără partici
parea largă a celor ce beneficiază 
de ele. a locuitorilor, de la dezba
terea schitelor si soluțiilor de siste
matizare pină la darea în folosință 
a fiecărui obiectiv, de la săparea 
temeliilor pină la activitatea curen-

Serqiu ANDON
(Continuare in pag. a V-a)

CONLUCRARE OPTIMĂ 
în interesul conducerii optime 

a întreprinderilor
Se spune adeseori, și pe bună 

dreptate : „Directorul X este un 
om capabil, dar are și o echipă de 
colaboratori pe măsura lui". Sau : 
„Păcat că directorul Y are colabo
ratori buni, dar nu știe să obțină 
maximum de eficientă de la ei". 
Ori : „Directorul Z n-a știut să-și 
formeze echipa de colaboratori si a 
eșuat". Sint aceste afirmații fără 
acoperire 7 Au sau nu au ele o legă
tură indisolubilă cu realitatea con
cretă din întreprinderi 7

în contextul dezvoltării autocon- 
duoerii muncitorești și autogestiunii. 
fundamentarea cît mai riguroasă a 
actului de conducere — așa cum 
a subliniat încă o dată secretarul 
general al partidului la recenta ple
nară a C.C. al 
P.C.R. — axarea 
acestuia pe for
me democratice 
de oonlucrare și 
participare la în
deplinirea sarci
nilor și obiecti
velor întreprin
derii se înscrie 
în cerințele obli
gatorii pentru a- 
sigurarea unei 
conduceri efi
ciente. Cerințe 
care presupun cel puțin două con
diții indispensabile. Pe de o par
te. asigurarea bazei materiale ne
cesare desfășurării normale a pro
ducției. Pe de alta, optimizarea 
conducerii, și în primul rind a 
raporturilor dintre cadrele de con
ducere și colaboratori prin dispa
riția barierelor rigide, artificiale, de 
la șef la subordonat, prin stabilirea 
unor relații bazate pe stimularea 
efectivă a capacității de muncă si 
inițiativă la toate eșaloanele proce
sului de producție. Sistemul conduce
rii colective, care armonizează și tre
buie să armonizeze răspunderea di
rectorului. ca factor important al de
ciziei. cu a echipei de colaboratori 
formată din ceilalți specialiști si re
prezentanți ai oamenilor muncii în 
colectivul de oonducere. constituie 
un cadru optim pentru materializa
rea acestor cerințe.

Evident, realizarea unul aseme
nea mod de a conduce intr-o „echipă 
largă" nu se produoe de la sine, ori- 
cît de bine intenționat ar fi un di
rector. oricîte indicații și recoman
dări ar primi la instalarea sa in a- 
oeastă funcție. Că este așa ne-o de
monstrează următorul micro-sondaj 
cu tema : Ce reguli obligatorii apli
cați, ca director, in relațiile cu co
laboratorii pentru a face cit mai efi
ciente aceste relații 7

Ing. loan Simion, directorul între
prinderii de piese auto Sibiu, de 
peste 12 ani conducător al aoestei 
unități : „Toate regulile pe care m-a 
Învățat experiența practică, de la

STIL DE MUNCĂ MODERN, 
EFICIENT IN CONDUCEREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE

cele vizind relațiile apropiate cu, co
laboratorii pină la oele vizind exi
gența și controlul asupra activității 
desfășurate de aoestia".

Ing. Constantin Popeci, directorul 
întreprinderii de utilaj greu Craio
va : „Am propus colaboratorilor mei 
un stil de raporturi bazate pe plura
lul „noi". Nu spun niciodată „eu vă 
cer să îndepliniți următoarea sar
cină". ci „noi". Prin noi înțelegind 
întotdeauna conducerea coleptivă a 
unității. Nu accept răspunsurile de 
tipul „eu am găsit soluția x pentru 
rezolvarea problemei y“. Acel „eu" 
nu poate fi decît colectiv pentru că 
el exprimă esența autoconducerii 
muncitorești".

Ing. Paul Nichita. directorul ge
neral al Centra
lei .tutunului : 
„Cred că esențial 
este să cunoști 
și să recunoști 
calitățile și cu
noștințele cola
boratorilor si în 
raport de ele să 
adopți anumite 
reguli de colabo
rare".

Sint suficien
te regulile amin
tite pentru a face 

cit mai eficiente raporturile dintre 
cadrele de conducere si colaboratori, 
cu alte cuvinte pentru a optimiza o 
componentă esențială a actului de 
conducere 7

Indiscutabil că nu. Interlocutorii 
noștri au adus în prim plan pe cele 
la care apelează mai frecvent și care 
și-au dovedit. în cazul lor. eficienta. 
Un răspuns care ar avea în vedere 
numai regulile amintite ar fi el în
suși. desigur, incomplet. Iată de ce 
am solicitat opinia unui reputat 
specialist în știința conducerii, dr. 
Ovidiu Nicolescu. de la Academia 
de studii economice din București, 
pe care l-am rugat să schițeze prin
cipalele reguli științifioe oe pot asi
gura o perfecționare continuă a ra
porturilor dintre cadrele de condu
cere și colaboratori în sistemul auto
conducerii muncitorești.

— Problema poate fi abordată 
pe plan teoretic mult, mai larg. Dar 
poate fi abordată si în maniera for
mulării unui număr de reguli obli
gatorii de care trebuie să tină sea
ma orioe oadru de conducere în re
lațiile cu colaboratorii. Adică sub 
forma așa-ziselor „decaloguri". chiar 
dacă — după cum vom vedea — e 
vorba de mai mult de zece reguli.

— Vă propunem, pentru o eficien
tă practică, varianta a doua.

Constantin PRIESCU

TIMIȘ : Noi capacități 
de producție

Colectivele de muncă din cadrul 
antreprizelor de construcții indus
triale din județul Timiș, care și-au 
depășit sarcinile de plan la zi în 
activitatea de construcții-montaj 
cu aproape 40 milioane lei, anunță 
punerea în funcțiune a unor impor
tante obiective de producție. Este 
vorba de noua turnătorie de la în
treprinderea metalurgică „Cioca
nul" Nădrag și instalația de apă 
oxigenată din cadrul Combinatului 
petrochimic „Solventul" Timișoara. 
In acest fel. numărul capacităților 
și obiectivelor noi racordate în 
acest an la circuitul economic al 
județului Timiș se ridică la 220. 
între acestea, se numără 25 de noi 
sonde de țiței la Schela de produc
ție petrolieră Șandra, instalațiile 
de prelucrat boabe de soia și de 
produs ulei vegetal rafinat la în
treprinderea de ulei Timișoara, 
noile capacități pentru fabricarea 
de echipamente la întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat și 
de fire de vigonie la întreprinderea 
textilă Timișoara. (Cezar Ioana).

(Continuare in pag. a V-a)

Șantierul naval din Galați. Nave noi, la cheiul de armare, care se vor desprinde in curind de țărm, pentru intiile lor călătorii pe întinsul apelor
Foto : Eugen Dichiseanu

Cum funcționează mecanismul
1

cooperării în procesul de realizare
a utilajelor energetice

Este de neconceput, atît din punct de vedere tehnic, cît și economic, 
ca o intreprindere industrială care realizează, de pildă, utilaje sau insta
lații complexe să-și execute în totalitate în secțiile proprii semifabri
catele, subansamblele, reperele necesare producției. Acest lucru este va
labil și la nivelul centralelor industriale, care pentru realizarea ritmică 
și integrală a sarcinilor planificate sînt nevoite să coopereze intre ele. 
Iată numai un singur exemplu dintre multe altele care se pot da 
în acest sens. La realizarea echipamentelor energetice — turbine, cazane, 
pompe și altele — alături de întreprinderile Centralei industriale de utilaj 
energetic din București participă o serie de alte unități industriale din 
cadrul altor centrale și ministere. Firesc și normal ar fi — ținind cont de 
însemnătatea realizării la termen a utilajelor energetice destinate centra
lelor electrice — ca această cooperare să se deruleze ritmic, conform con
tractelor încheiate, care au caracter de lege. Numai că, in realitate, de 
multe ori, lucrurile nu stau deloc așa. Se intimplă și nu de puține ori 
să apară în aprovizionare sincope nedorite, cu efecte păgubitoare, nu nu
mai intre unități industriale din ministere diferite, ci chiar intre unități 
din același minister, mai mult — din cadrul aceleiași centrale indus
triale. La toate aceste aspecte ne-am propus să ne referim in cadrul an
chetei noastre de astăzi, efectuată in cîteva unități din CENTRALA IN
DUSTRIALĂ DE UTILAJ ENERGETIC.

Obligațiile contractuale — riguros respectate de furnizori!
— Din diferite motive, planul la 

producția de utilaje energetice nu 
este realizat în totalitate — ne spune 
inginerul Emanoil Babici, directorul 
general al Centralei • industriale de 
utilaj energetic din București. Mari

De la începutul acestui an in municipiul Ploiești s-au mutat in casă nouă 
aproape 3 000 de oameni ai muncii. Pină la sfîrșitul anului încă 700 
urmează să-și primească casă nouă. In același timp, la parterul noilor 
și modernelor blocuri construite in acest prim an al actualului cincinal 
au fost realizate aproape 45 000 mp suprafață comercială, in mod deo
sebit în unități prestatoare de servicii, (loan Marinescu, corespondentul 

„Scînteii") Foto : D. Eugen

tilWR

restanțe se Înregistrează la ca- 
zanele energetice pe care le execută 
întreprinderea „Vulcan" București, la 
unele tipuri de pompe fabricate la 
întreprinderea de pompe „Aversa" 
din Capitală. O stare de lucruri cu 
totul și cu totul nemulțumitoare, 
care a fost analizată de consiliul oa
menilor muncii din cadrul centralei 
noastre, stabilindu-se o serie de mă
suri menite să ducă la recuperarea 
restanțelor la 
echipamente 
necesare pe 
electrice.

— Care sînt 
care le înregistrează centrala și in' 
special aceste două mari întreprin
deri 7

— în realizarea utilajelor energe
tice, care sînt destinate înfăptuirii 
unui program economic prioritar, se 
întîmpină mari greutăți în asigura
rea bazei tehnico-materiale. Avem 
grafice ferme, încheiate cu toți fur
nizorii, pe ministere, centrale și în
treprinderi, pe fiecare obiectiv ener
getic în parte, cu termene precise de 
livrare pe decade și zile. Dar ce fo
los dacă aceste grafice nu sînt res
pectate în totalitate 7 Or, este știut 
că fără cantitățile prevăzute de tablă, 
țeavă, electrozi de sudură, armături, 
motoare electrice, cărămizi refracta
re, rășini turanice, sau cu electrozi de 
grafit de slabă calitate nu ne putem 
realiza ritmic și integral sarcinile 
stabilite. In plus, trebuie spus că da
torită unei slabe preocupări pentru

unele subansamble și 
energetice stringent 
șantierele centralelor

cauzele restanțelor pe

supravegherea și întreținerea cores
punzătoare a unor utilaje și instala
ții din centrale electrice, in special 
la termocentralele Rovinari și Tur- 
ceni, numeroase subansamble deose
bit de complexe se uzează nepermis 
de repede, ceea ce duce la solicitări 
suplimentare de piese de schimb cu 
volum mare de manoperă și valoare 
foarte ridicată. Ia încărcarea peste 
posibilități a unor sectoare, secții și 
chiar întreprinderi din centrală.

— Ar fi fost posibil ca, prin efor
turi bine corelate ale întreprinderilor 
și centralei, restanțele înregistrate 
să fi fost dacă nu anulate, cel puțin 
diminuate 7 Avem în vedere în spe
cial cazul întreprinderii „Vulcan".

— Am căutat ca, de comun acord 
cu principalii furnizori, in cazul în
treprinderii „Vulcan", cu Combinatul 
siderurgic din Galați și întreprin
derea de țevi „Republica", să asigu
răm materialele necesare obiective
lor prioritare. Dar nici acest lucru nu 
l-am reușit în totalitate. Bunăoară, 
cazanul de 1 035 tone abur pe oră 
pentru grupul 7 de la Turceni este 
executat în proporție de 90 la sută. 
Și totuși el nu poate fi finalizat și 
montat din lipsa a 30 de tone de țea- 
vă de la „Republica". La fel cazanul 
de 520 tone abur pe oră pentru C.E.T. 
Craiova II nu poate fi montat din 
cauza neasigurării celor patru armă
turi de la întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște și datorită neli- 
vrării de către întreprinderea de țevi 
din Roman a circa 41 metri liniari de

Gheorqhe IONIȚA
(Continuare in pag. a Iii-a)

LA HIDROCENTRALA DE LA LEREȘTI 
A ÎNCEPUT ACUMULAREA APELOR

Destoinicii construc
tori ai brigăzii com
plexe de la Rîusor a- 
propie de sfîrsit lu
crările de execuție a 
hidrocentralei de la 
Lerești. a cărei putere 
instalată va fi de 19 
MW. Ei au încheiat, 
rind pe rind. cu suc
ces montajul la cen
trala electrică, pre
cum si construirea 
barajului hidrocentra
lei. înalt de 120 me-

tri. „Un 
important 
tii noastre 
le zile — ... 
nerul Dumitru Pușcă, 
șeful brigăzii — îl re
prezintă inoeperea a- 
cumulării apelor în 
lac. al cărui volum va 
fi de 68 milioane metri 
cubi. Printre fruntașii 
în muncă putem cita 
formația de mineri 
condusă de Gheorghe 
Iordache. cît si cea de

eveniment 
al activită- 
din ultime- 
arată ingi-

betonisti condusă de 
Ion Grigore. Construc
torii celor două for
mații fruntașe dau 
acum bătălia încheie
rii cu succes a ultime
lor lucrări de betona- 
re si injecție Ia cel 
de-al treilea obiectiv 
principal al hidrocen
tralei. galeria de a- 
ductiune. care măsoa
ră 5,6 km". (Gheorghe 
Cirstea).

MESAJUL 
DE PACE 

AL CĂRȚII
De cite ori se scrie, se tra

tează, se discută despre tihna 
lecturii îmi imaginez o sală de 
lectură dintr-o bibliotecă : se 
vorbește puțin și in șoaptă, e 
multă liniște, se aude numai, in 
răstimpuri, foșnetul filei în
toarse. Simți că zgomotul ar fi 
o impietate. Cind pomenește 
despre contemplarea estetică, un 
înțelept ca Tudor Vianu preci
zează necesitatea unei ambian
țe potrivite, pentru, ca gindul 
autorului să poată fi înțeles, în 
sensul comunicativității, de cel 
care citește. Dacă bibliotecile 
sint adevărate oaze de liniște, 
să nu uităm că ele sint alcătui
te din mii de cărți care îndeam
nă la studiu și meditație. S-a 
pus problema mesajului unei 
cărți in termeni mai subtili sau 
mai puțin subtili. Există insă, 
în mod sigur, un mesaj mai 
precis și mai cuprinzător al bi
bliotecii, al rafturilor de cărți, 
al cărții in genere, și acest me
saj încape perfect in cuvintul 
pace. Generații peste generații 
se-nțeleg intre ele cind își trec, 
de la un deceniu la altul, cărți
le de poezie semnate de Emi- 
nescu, Blaga, Arghezi, Barbu, 
Bacovia. Cărțile lor sint tot 
atltea punți de legătură intre 
colegi, intre virste, intre epoci.

E de ajuns să treci, cu gin
dul, prin miile de școli din 
România ca să observi cit de 
practic e fenomenul despre care 
vorbesc și ce importanță funda
mentală are el in procesul de 
educare a noilor promoții, a 
sutelor de mii de copii. Pentru 
fiecare dintre ei, literatură în
seamnă și pace, așa cum pace 
înseamnă și literatură. Alături 
de alte discipline, pagina lite
rară le dezvoltă sentimentul is
toriei, sentimentul limbii, ver
suri și personaje ii obișnuiesc 
cu ideea supremației vieții asu
pra morții și distrugerii, iar 
această supremație hrănește 
idealuri de bine, adevăr și fru
mos in continuitatea lor permanentă.

Cind Lucian Blaga spunea că o 
carte scrisă este ca o boală vin
decată. aducea o laudă sensului 
vital al scrierii și citirii unei 
■cărți. Vorbea cumva si despre 
pacea lumii? In mod sigur, da ! 
Referindu-se la sănătatea spiri
tuală, se referea, in mod impli
cit. la sănătatea ființei umane.

Există expresii de mare cir
culație, definitorii pentru mo
dul de a gindi al omului con
temporan. Cind se tipărește o 
carte se spune despre ea că „a 
văzut lumina tiparului", lumina 
și tiparul intilnindu-se intr-o 
metaforă benefică. Despre un 
om învățat, citit, se spune că 
este un om „luminat", pătruns 
de lumina, înțelegerea cărților.

Cind scriu aceste rinduri, mă 
gindesc la copilul care adoarme, 
seara, cu o carte in mină; el 
are nevoie de o noapte liniști
tă, să-și odihnească gindurile 
care cresc o dată cu el, să se 
poată bucura de șansa de a fi.

Asemenea ginduri se adună 
firesc, acum, cind România, la 
inițiativa președintelui ei, tova
rășul Nicolae Cgaușescu, a pro
pus lumii un nou și important 
demers de pace, legitimat cu 
demnitate națională prin re
ferendumul de la 23 noiembrie.

Georqe A1BOIU
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Controlul de partid riguros, exigent
garantează înfăptuirea sarcinilor

utilaie. reorga- 
defalcarea bla
de venituri și 

echipă etc.) ; b)

unei produc- 
în valoare de

carea unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice. stabilite (privind realizarea 
unor Investiții în sectorul zootehnic, 
aprovizionarea la timp a unor locuri 
de muncă cu unele 
nizarea echipelor si 
nului de producție, 
cheltuieli pe fiecare
depășirea normelor de consum la 
unele materiale si la carburanți (ri
sipă de combustibil ca urmare a de
plasărilor în gol ale unor nave și u- 
tilaje, neajunsuri în folosirea unor 
unelte si materiale de pescuit, in 
utilizarea unor materiale de protec
ție. insuficienta preocupare pentru

comuniștii si In special, cei cu 
funcții de conducere în activitatea 
întreprinderii îsi îndeplineau răs
punderile. sarcinile încredințate în 
producție si pe linie de partid.

Dar chiar si atunci cînd se orga
niza controlul activității unor orga
nizații de bază, a unor ferme si bri
găzi. acesta se oprea deseori la ju
mătatea drumului, se rezuma, de 
cele mai multe ori. la constatarea, 
la fotografierea lucrurilor si nu ofe
rea soluții, măsuri pentru înlăturarea 
neaiunsurilor si rezolvarea efectivă 
a problemelor. Lipsa de exigentă, 
de fermitate a determinat ca dese-

cunoștință de

O OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ

în primul semestru al acestui an, 
după multi ani Ou bune rezultate 
care au situat întreprinderea de 
exploatare complexă a resurselor 
naturale ale Deltei Dunării din lo
calitatea Sfîntu Gheorghe printre 
fruntașii întrecerii socialiste, sarci
nile de Plan nu au fost îndeplinite 
integral. A fost înregistrată o re
stantă la productia-marfă de 3,2 
milioane lei. Dar iată că numai 
dună trei luni, la începutul lunii 
noiembrie, adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii consemnează re
cuperarea restantelor. îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe trei 
trimestre si realizarea 
tii-marfă suplimentare 
aproape 2 milioane lei.

în mod firesc, luind
o asemenea evoluție pozitivă, orici
ne este tentat ca prima .întrebare 
ne care o adresează celor în cauză 
să fie : cum ati reușit, ce anume 
a determinat acest reviriment ?

'— Totuși, pentru noi — ne răs
punde tehnicianul Iulian Lisov. se
cretarul comitetului de partid din 
întreprindere — lucrul cel mai im
portant a fost atunci, in iulie, să 
cunoaștem in primul rînd cauzele 
exacte care au determinat neinde- 
plinirea planului ne primul semes
tru. să vedem ce n-am făcut, unde 
am greșit, să scoatem la lumină ne
ajunsurile din munca noastră. De ce 
aceasta ? Pentru că numai pe aceas
tă bază puteam să desprindem învă
țămintele. concluziile necesare, nu
mai pe această bază puteam să ape
lăm la acele forme si metode ale 
muncii de partid care să ne ajute 
in mod operativ si eficient în mo
bilizarea tuturor forțelor colectivu
lui pentru reintrarea activității pe 
un făgaș normal.

Cum s-a procedat ? Ce concluzii 
au fost desprinse ?

încă în luna iulie a fost organi
zată o plenară comună a comitetu
lui de partid si consiliului oameni
lor muncii, care si-a propus să ana
lizeze in amănunțime cauzele rămî- 
nerilor în urmă in realizarea pla
nului si să stabilească direcțiile de 
acțiune. măsurile concrete ce tre
buiau luate. Plenara s-a desfășurat 
într-un mod oarecum aparte : fieca
re din cei prezenti. în frunte cu 
secretarul comitetului de partid 'si 
directoarea întreprinderii, a rapor
tat ce sarcini a avut și cum le-a 
îndeplinit. Analiza a decurs într-un 
spirit de Înaltă răspundere. Sigur, 
nerealizările din prima jumătate a 
anului au fost generate si de anu
mite cauze obiective. Este vorba de 
timpul nefavorabil din primele luni 
ale anului — viscole, zăpadă si ge
ruri mari — care a îngreunat acti
vitatea in unele sectoare și în spe
cial la 
stufului, 
iveală si 
du-le. ele

VIAȚA DE PARTID
la întreprinderea de exploatare complexă a resurselor naturale 

ale Deltei Dunării din localitatea Sfîntu Gheorghe

recoltarea 
a scos la

pescuit. - la
Dar analiza 
multe lipsuri. Sintetizîn- 
se refereau la : h) neapli-

recunerarea. reconditionarea si re- 
folosirea unor piese si subansamble 
etc.) ; c) slăbirea ordinii și discipli
nei (organizarea necorespunzătoare 
a muncii in unele brigăzi, creșterea 
numărului de absente nemotivate, 
deteriorarea unor utilaje datorită 
neglijentei si indisciplinei tehnolo
gice etc.).

Cum era de așteptat, pornind de 
la aceste stări de lucruri. în plenară 
s-au exprimat critici vehemente, dar 
si autocritici severe. „Vinovati sin- 
tem în primul rînd noi. comuniștii 
din conducerea întreprinderii — 
spunea atunci tovarășa Xenia Du
mitru. directoarea întreprinderii, 
membră a biroului comitetului de 
partid — pentru că. în virtutea re
zultatelor bune obținute in- anii 
anteriori, s-a creat în cadrul colec
tivului o anumită stare de automul- 
tumire. ba chiar s-a încetățenit ideea 
că. dacă intr-o lună sau alta, in
tr-un loc sau altul lucrurile nu merg 
prea bine, dispunem de forte ca să 
le îndreptăm ulterior. Ceea ce ne-a 
determinat ca uneori să ne rezumăm 
noi înșine doar la constatarea, la 
înregistrarea unor lipsuri, la îndru
mări generale pentru eliminarea lor, 
în loc să acționăm concret, efectiv 
pentru înlăturarea neîntîrziată si de
finitivă a neajunsurilor".

— De altfel, aceasta a fost atunci 
si concluzia principală a plenarei — 
precizează secretarul comitetului de 
partid.
mare măsură una 
sale principale 
trol asupra 
obiective, 
stabilite, 
membrii 
birourilor

ori acțiunea de control să nu aibă 
finalitate, să fie formală. Bunăoară, 
de mai multă vreme se constataseră 
neajunsuri in organizarea muncii, 
în starea de disciplină a colectivului 
fermei piscicole Perișoru. Cîtiva 
membri ai comitetului de partid au 
controlat activitatea desfășurată aici. 
Au constatat, printre altele. însem
nate nereguli, slaba activitate a or
ganizației de bază, lipsa de exigentă 
a șefului de fermă, dar măsuri con
crete. efective pentru îndreptarea 
lucrurilor nu au luat. Sau un alt 
exemplu. Biroul comitetului de 
partid stabilise împreună cu consi
liul oamenilor muncii ca. pentru 
bunul mers al activității echipelor, 
de lucru, să aibă loc o reorganizare 
a acestora si să se repartizeze pe* 
fiecare echipă sarcinile de producție 
ce îi revin pe întregul an. bugetul 
de venituri si cheltuieli pe care 
trebuie sâ-1 realizeze. S-a decis ca 
de aceasta să răspundă directorul 
tșhnic si contabilul-șef. Multă vre
me. biroul de partid a constatat că 
sarcina nu se îndeplinea. Dar nu a 
tras la răspundere pe cei vinovati. 
nu a luat măsuri pentru' înfăptui
rea ei.

Au trecut de atunci, din iulie, mai 
bine de patru luni. In acest răstimp, 
in munca comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază, in activitatea 
colectivului întreprinderii a interve
nit cu adevărat un reviriment. Ce 
a determinat aceasta ? Așa cum a- 
mintea secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, ne baza 
învățămintelor desprinse din lipsu
rile si neajunsurile ce s-au mani
festat. a fost întocmit un amplu 
plan de măsuri. în care accentul 
principal a fost pus pe utilizarea 
unor diverse modalități de exerci
tare a controlului asupra activității 
comuniștilor, asupra modului in care 
aceștia isi îndeplinesc sarcinile în
credințate în producție și pe linie 
de partid. De la rapoartele prezen
tate în adunările generale de partid, 
informările unor cadre cu funcții de 
conducere în biroul comitetului de 
partid si 
analize 
exigente 
colective 
tuirea s __  . _ . ___
Esențial a fost insă faptul că in- 
treaga activitate de control n-a mai 
rămas doar prevăzută in planuri, pe 
hîrtie. ci a fost efectuată practic, 
permanent, cu înalt 
pundere comunistă.

Asa cum arată si 
ultima vreme a

i pînă la efectuarea unor 
riguroase. sistematice si
ale activității diverselor 

! de muncă pentru infăp-
sarcinilor ce le reveneau.

snirit de răs-
din 
de 

ex- 
na-

experiența 
____  ____ _ comitetului 
partid de la Întreprinderea de 
ploatare complexă a resurselor 
turale ale Deltei Dunării din loca
litatea Sfîntu Gheorghe. controlul 
îndeplinirii sarcinilor, a hotăririlor 
si măsurilor proprii stabilite trebuie 
să ocupe un loc deosebit de impor
tant in activitatea organelor si or
ganizațiilor 
sistematică, 
exigentă a 
permite ca 
mite stări _ .. __  _____ .
determine desprinderea de concluzii 
asupra cauzelor unor lipsuri si. im
plicit. luarea de măsuri eficiente 
care să contribuie efectiv la înlătu-. 
rarea neajunsurilor, la o mai puter
nică mobilizare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la înde- . 
plinirea lună de lună și în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan. .

de partid. Organizarea 
profundă, complexă și 
controlului de partid 
acesta să prevină ănu- 
de lucruri negative, să

Al. P1NTEA
N. AMIHULESEI

Secvențe din amplul proces, de. pregătire profesionala 
la nivelul exigențelor nqii ;-t‘aț'muncii^sii a: yietii v

Ca rezultat al politicii științifice 
a partidului' si statului nostru, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, al 
grijii permanente a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ridicarea 
continuă a calității vieții, comerțul 
socialist dispune astăzi de o pu
ternică si modernă bază materială. 
Rețeaua comercială este formată din 
peste 83 mii unități, cu o suprafa
ță de circa 10 milioane mp, rea
lizată in proporție de peste 70 la 
sută in ultimii 21 ani. Creșterea, în
noirea si diversificarea producției 
bunurilor de consum au asigurat spo
rirea continuă a fondului de măr
furi pus la dispoziția populației.

Fondul de mărfuri și baza ma
terială reprezintă cadrul obiectiv ne
cesar pentru o aprovizionare cores
punzătoare, factorul uman, lucrăto
rul din comerț, avind un rol deter
minant in asigurarea unei serviri 
civilizate a populației. Realitatea ne 
arată însă că, dincolo de progresele 
vizibile înregistrate, mai sint încă 
multe de făcut în această privință. Mai 
întilnim, din păcate, lucrători din 
comerț care consideră că este sufi
cient să cunoască denumirea 
prețul 
ar fi 
făcută 
strictă

cunoască denumirea sau 
produsului, că buna servire 
o concesie sau 
cumpărătorilor, 
și permanentă

Or,

„favoare" 
și nu o 
îndatorire 

profesională. Or, cerințele bunei 
serviri sînt norme obligatorii, 
care fac obiectul regulilor de comerț, 
statornicite prin lege (Legea nr. 
3/1972) care impune comportamen
tul civilizat, politicos, practicarea 
unui dialog comercial eficient, ca 
expresie a respectului fată de cum
părător.

Realitatea este că nu totdeauna a- 
ceste prevederi legale sînt cunoscu-

Un răspuns
în contextul atenției generale 

acordate realizării unei calități noi, 
superioare a muncii și vieții în toa
te domeniile — sarcină de căpetenie 
trasată de partid, stabilită prin do
cumentele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. — au fost publicate în „Scîn- 
teia" unele analize și anchete con
sacrate 
de larg 
acestea 
care se 
litatea noilor locuințe, in strinsă le
gătură cu ordinea și disciplina care 
trebuie să domnească pe șantiere.

în urma apariției unora dintre a- 
ceste articole, redacția a primit un 
răspuns larg, argumentat, convingă
tor, din partea COMITETULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI POPU
LAR AL MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI, sub semnătura tovarășului 
vicepreședinte N.icolae lordache, răs
puns din care cităm :

noii calități în activitățile 
interes public. Unele dintre 
s-au referit și la modul în 
urmărește și se asigură ca-

Confecții de sezon 
pentru copii

- subiect de bazâ în formele 
pregătire a lucrătorilor din comerț

Practic, biroul neglijase în 
i din îndatoririle 
activitatea de con- 

indeplinirii propriilor 
a măsurilor si sarcinilor 
asupra modului în care 

comitetului de partid, ai 
organizațiilor de bază, toți

la obiect

Orice pom de iarnă trebuie să 
aibă in iuru-i și daruri pentru 
copii. Ce surpriză poți face, de 
pildă, unei fetițe ? Iată, magazine
le comerțului de stat oferă o gamă 
variată de fulare și căciulite din 
bumbac cu PNA. de diverse mă
rimi. colorate in fel și chip. O în
treagă geometrie de desene atrac
tive te invită să le cumperi, ca și 
mânușile din lină sau melană. uhi 
sau cu modele.

Pe umerașe, rinduite ca la o per
manentă paradă a model. își aș
teaptă cumpărătorii o varietate de 
bluze, de fuste sau de rochițe din 
felurite stofe și diftină. Sint mo
derne. sint colorate, sint decorate 
cu tot felul de accesorii — capse, 
buzunare, fermoare. Și pentru că 
îmbrăcămintea ' matlasată e la 
modă, un costum-jachetă și panta
loni căptușiți sint binevenite. Pen
tru fetițele care mai au incă pină 
la descifrarea buchiei abecedaru
lui. se pot procura din raioanele 
specializate ale magazinelor comer
țului de stat o mulțime de modele 
de îmbrăcăminte — fuste și rochi
țe, jachete, decorate cu ursuleți și 
pisicuțe. căței și iepurași.

Pentru băieți, ca și pentru fetițe, 
aceleași magazine ale comerțului 
de stat din Capitală — „Materna”, 
„Trei ursuleți", „Tineretului", ra
ioanele specializate de la „Cocor", 
„Unirea". „Bucur-Obor" etc. — cit 
și din întreaga tară, sînt pregătite 
să facă față multiplelor cereri ale 
cumpărătorilor. Căciulite, fulare, 
mănuși tricotate, in culori uni sau 
cu desene, salopete matlasate din. 
materiale termoizolante. ciorapi.„Faptul ci ziarul „Scinteia" a 

abordat intr-o suită de articole 
unele probleme 
privind calita
tea unor blocuri 
executate in ul
timii ani in Ca
pitală a consti
tuit un real 
sprijin in acti
vitatea ce o des
fășurăm.

Referitor la ar
ticolele: „Cu cit 
construim mai 
mult, cu atît să 
construim mai
bine" și „Cină muncește bine răs
punde cu fruntea sus", vă informăm 
că un colectiv format din cadre de 
specialitate s-a deplasat la blocu
rile menționate, analizind aspectele 
semnalate cu reprezentanții aso
ciațiilor de locatari.

Astfel, la blocurile 86 Văcărești 
și 36 Malcoci au fost identificate 
defecțiunile in sarcina constructo
rului, luîndu-se măsuri operative 
pentru remedierea acestora. Ca ur
mare, la blocul 36 Malcoci, după 
terminarea remedierilor, asociația 
de locatari a semnat procesul-ver- 
bal de recepție finală, iar la blo
cul 86 Văcărești s-au executat o 
parte din remedieri, urmind ca ce
lelalte să se execute eșalonat.

In ceea ce privește deficiențele 
arătate in articolul „Cine muncește 
bine răspunde cu fruntea sus", vă 
informăm că acestea au făcut 
obiectul unor analize la nivelul co
mitetului de partid și al organului 
colectiv de conducere din Antre
priza de construcții-montaj nr. 5, 
stabilindu-se o serie de măsuri 
menite să ducă la creșterea 
preocupării și răspunderii factori
lor implicați in rezolvarea scriso
rilor și propunerilor oamenilor 
muncii, la înregistrarea corectă a 
tuturor sesizărilor, cit și la rezol
varea lor corespunzătoare. Astfel, 
au fost luate măsuri privind :
• analiza săptămânală de către 

conducerea antreprizei, cu oamenii 
muncii din cadrul serviciului pro
ducție și cu șefii brigăzilor com
plexe, a stadiului rezolvării sesiză
rilor ;
• analiza lunară, in cadrul bi

roului executiv al consiliului oa
menilor muncii din antrepriză, a 
modului de rezolvare a probleme
lor privind soluțiile adoptate, for
țele și mijloacele, stadiul lucrări
lor, calitatea execuției etc. cu dis
punerea măsurilor necesare ;

• înregistrarea într-un registru 
unic, la nivelul antreprizei, a tutu
ror sesizărilor in care să fie men-

pe baza con- 
atitudine mai 
observată la

ționate persoanele răspunzătoare și 
termenele de rezolvare.

Asigurindu-vă că articolele men
ționate constituie un ajutoo in per
fecționarea activității noastre, tal 
mulțumim pentru interesul con
stant pe care „Scinteia" il acordă 
soluționării unor probleme de bază 
ale construcției de locuințe in Ca
pitală".
Desigur, esențialul problemelor ri

dicate prin articolele respective 
constă nu numai in reintrarea in le
galitate și corectitudine intr-un caz 
ori altul, la un bloc sau altul, cu 
toate că, cel puțin, remedierea defi
ciențelor semnalate se impune ca o 
obligație de la sine înțeleasă. Esen
țialul este să se întărească efectiv 
spiritul de răspundere, climatul de 
muncă și exigență, conștiinciozitatea 
tuturor lucrătorilor din construcții, 
de la persoanele din conducerea an
treprizelor pină la muncitorul ne
calificat, incit să scadă — și chiar 
să dispară — cauzele de abateri, ne
mulțumirile beneficiarilor. Iar in 

măsura in care 
mai apar sesizări, 
să se manifeste, 
față de toate, o 
asemenea serio
zitate. incit să nu 
existe, practic, 
nici o diferență 
intre promptitu
dinea și calitatea 
remedierilor soli
citate, in mod 
justificat, direct 
șefului de briga
dă și a celor ce

rezultă din scrisori primite prin in
termediul organelor centrale.

Avind in vedere și aceste consi
derente. nu ne-am grăbit cu publi
carea răspunsului mai înainte citat. 
Cu alte cuvinte, ne-am gîndit la zi
cala „cu o floare nu se tace primă
vară", așa că am lăsat puțin să „vor
bească" și timpul.

Acum putem spune, 
statărilor faptice, că o 
responsabilă poate fi
unitățile cărora redacția le-a Înain
tat, in acest răstimp, spre rezolva
re, diferite sesizări ale cititorilor. 
Din această categorie fac parte, spre 
exemplu, semnalările referitoare la 
blocurile din aleea Miraj nr. 12 (sec
tor 3), str. cap. Luică nr. 35 A (sec
torul 4), intr. Bădeni nr. 14 (secto
rul 3) sau blocul M 183 din ansam
blul Mărgeanului (sectorul 5). Unele 
dintre ele implică lucrări cu termen 
mai lung, dar redacția și cititorii 
care i s-au adresat au fost asigurați 
că ele vor fi efectuate pină la sfir- 
șitul anului in curs. Sperăm că așa 
va fi si că realitatea va confirma 
angajamentele din răspuns.

Printr-o altă corespondență, Direc
ția generală pentru dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, social-cultu- 
rale și de administrație locativă 
București precizează următoarele :

Chiria plătită de locatari începe să 
fie datorată de la data comunicării 
prin care li s-a atribuit locuința ; 
întreprinderile de administrare a fon
dului locativ (I.C.R.A.L.) au primit 
dispoziție scrisă (adresa nr. 8 112 din 
4 iulie a.c.) „să nu mai pretindă 
chirii retroactiv de la cetățenii be
neficiari de locuințe, urmind să re
cupereze aceste chirii de la cel ce 
se fac vinovați de intirziere In re
partizare".

Așa da I
A. SERGHJ

Continuînd raidul nostru pe ur
mele unei scrisori (prima parte a 
raidului a fost publicată în ..Scin
teia" nr. 13 754). ne oprim asupra 
faptului că potențialul de inițiativă, 
spiritul de disciplină și de organi
zare ale constructorilor brașoveni se 
constituie ca o zestre ce trebuie mai 
bine fructificată. îmbogățită.

EXPERIENȚA POZITIVA - TE
ZAUR COMUN. Pe șantierele con
strucțiilor de locuințe din Brașov și 
Făgăraș. Rișnov si Săcele. Codlea și 
Zărnesti. precum și oe cele din alte 
localități ale județului, s-a acumulat 
de-a lungul timpului o excelentă ex
periență pozitivă. Ritmul construc
țiilor este tot mal ridicat : din cele 
peste 100 000 apartamente construite 
in anii socialismului, circa 25 000 au 
fost realizate in cincinalul trecut. 
Așezările județului întineresc, iți 
schimbă Înfățișarea, oferă locuitori
lor condiții tot mai bune de con
fort. Un singur cartier nou al Bra
șovului, „Steagul roșu", cuprinde tot 
atiția locuitori cîți avea întregul 0- 
raș in primii ani ai construcției so
cialiste : peste 80 000. I se adaugă 
cartierul „Tractorul" cu 30 000 locui
tori. cartierul „Gării" și altele. Este 
în plină construcție cartierul „Valea 
Cetății", așezat in spatele Timpei, 
in preajma pădurii, într-un cadru 
montan deosebit de pitoresc. Cele 
peste 5 000 de apartamente din „Va
lea Cetății", precum și dotările so- 
cial-edilitare de aici j sint grupate in 
ansambluri care îmbină armonios e- 
lementele arhitectonice tradiționale 
cu liniile noi, îndrăznețe, moderne, 
caracteristice zilelor noastre.

îl intîlnim pe șantier pe maistrul 
constructor Cezar Bujoreanu, secre
tar al organizației de bază nr. 11, 
exemplu de conștiinciozitate si disci
plină. executind împreună cu briga
da 302 lucrări de înaltă calitate. Iată, 
sus pe schele, echipele de 'zidari 
conduse de Simion Girbea, membru 
al biroului organizației de bază nr. 
10 și al consiliului oamenilor mun
cii. și de Ioan T6r<>. de asemenea 
membru al consiliului oamenilor 
muncii. Pe drept cuvint se spune 
despre zidarii din aceste echipe, des
pre comuniștii Gheorghe Tiron, Con
stantin Tănase, Mircea Cioabă. Con
stantin Filip și alții ca ei că au 
„miini de aur". I^tă-i și pe dulgherii 
din echipa condusă de comunistul 
Igyarto Iosif, adevărați promotori al 
noului ; din vara acestui an. ei au 
Început să construiască bazîndu-se

Totodată, ministerul va urmări 
ferm îmbunătățirea îndrumării și 
controlului activității de pregă
tire teoretică și practică a elevi
lor din școlile profesionale comer
ciale și liceele economice. In acest 
trimestru avem în vedere o anali
ză la cele 8 licee economice subor
donate Ministerului Comerțului In
terior a conținutului lecțiilor la 
disciplinele de specialitate și. în
deosebi. la cele nou introduse, pre
cum și a metodelor folosite de ca
drele didactice în procesul instruc- 
tiv-educativ. în colaborare cu Minis
terul Educației și învătămintului a- 
ceastă analiză se va extinde si la 
celelalte licee economice din subor- 
dinea consiliilor populare.

Factorul hotăritor al perfecționării 
învătămintului îl constituie ridi
carea nivelului pregătirii cadre
lor didactice — și de aceea vom 
organiza. prin A.S.E. București, 
programe de perfecționare a ca
drelor didactice . care predau dis
ciplinele de specialitate, precum 
si instruiri ale specialiștilor care răs
pund de pregătirea practică a ele
vilor în întreprinderile comerciale.

O atenție sporită se va acorda re
împrospătării cunoștințelor in ce 
privește buna servire și în cadrul 
formelor dc perfecționare profesio
nală. Acestea sint organizate pentru 
diferite categorii de lucrători, ince- 
pind cu cadrele de conducere, șefii 
de compartimente, economiști, șefi 
de unități Comerciale și vînzători. și 
vizează, pină la amănunt, aspectele 
concrete ale comportamentului perso
nalului de servire in relațiile cu 
populația, legislația si etica comer
cială. inclusiv practicile cotidiene — 
dialogul comercial, ținuta, mimica, 
mișcarea și limbajul comercial, au
tocontrolul în relațiile cu populația.

Pentru a spori eficiența acestor 
cursuri a fost elaborat un material 
didactic adecvat : sinteze tematice 
privind dialogul comercial si legis
lația comercială, lucrări distincte 
(„Trăsături de personalitate ale lu
crătorului din comerț"), culegeri de 
studii de caz (pe probleme de com
portament al personalului de la ser
vire în relațiile cu populația). Au 
fost realizate două filme avînd ca 
temă servirea publicului în sectorul 
de mărfuri industriale si sectorul a- 
limentar. in colaborare cu I.C.S. 
„Central" Unirea-București și I.C.S. 
Alimentara Satu Mare. Tot pe 
probleme de servire și compor
tament, în relațiile cu popu
lația, s-au realizat filme tip raid- 
auchetă in unitățile comerciale 
din 18 județe si municipiul Bucu
rești. care au fost prezentate lucră
torilor diri unități.

Cu toate acestea considerăm că 
s-a realizat puțin în direcția per
fecționării personalului muncitor in 
ce privește buna servire a popu
lației. în cursurile pe probleme de 
comportament a fost cuprins un nu
măr mic de lucrători ; materialul do
cumentar și de instruire este, incă, in
suficient. practica realizării filmelor- 
anchetă nu a fost continuată și în 
celelalte județe. Adăugăm la acestea 
manifestările de superficialitate cu 
care unele conduceri de întreprin
deri și comisii de pregătire, perfec
ționare. încadrare și promovare in 
muncă tratează aspectele privind 
servirea populației. Ceea ce se 
coroborează cu faptul că în unele 
unităti se trece cu ușurință peste 
abaterile semnalate, nu se iau mă
suri prompte pentru eradicarea ma
nifestărilor de încălcare a regulilor 
de comerț.

Iată de ce „buna servire" trebuie 
Invătată si reinvătată. zi de zi. de 
fiecare elev, de fiecare lucrător, pe 
băncile scolii si la locul de muncă.

te si. mai ales, bine însușite, temei
nic asimilate de toți lucrătorii din 
acest sector. Deși, trebuie arătat. Mi
nisterul Comerțului Interior, îm
preună cu organismele de speciali
tate ale consiliilor populare, au acțio
nat perseverent pentru formarea lu
crătorului comercial de tip nou. cu 
o înaltă conștiință si atitudine înain
tată. capabil să răspundă cerințelor 
politice, profesionale și etice ale a- 
cestei profesii. In acest sens, pre
ocupările, pe baza programului spe
cial adoptat de consiliul de condu
cere al ministerului nostru pentru 
cincinalul 1986—1990, s-au îndreptat 
atît în direcția îmbunătățirii conti
nue a conținutului învătămintului co
mercial. cit si spre o mai bună or
ganizare si desfășurare a activității 
de perfecționare.

Pentru perfecționarea Invățămin- 
tului, in liceele economice a fost 
luată. începind cu acest an. o mă
sură de mare importanță privind 
organizarea profilurilor distincte „e- 
conomic pentru comerț" si „eco
nomic pentru finanțe-contabilitate", 
creîndu-se astfel cadrul corespunză
tor pregătirii temeinice a elevilor, 
atît pentru meseriile din comerț, cit 
Si pentru funcțiile financiare din 
toate unitățile economice.

în scopul înlăturării carențelor 
existente și pentru îmbunătățirea 
planului de învățămînt al profilului 
„economic pentru comerț", s-au intro
dus două discipline noi. strict nece
sare pregătirii personalului comer
cial : organizarea și planificarea ac
tivității întreprinderilor comerciale și 
psihologie și etică, profesională. De 
asemenea, s-a majorat numărul de 
ore la disciplina de specialitate „Mer- 
ceologie și tehnica vinzării mărfu
rilor", s-a organizat pregătirea prac
tică a elevilor numai în unitățile 
comerciale, iar ponderea acesteia în 
totalul timpului afectat instruirii a 
crescut la 30 la sută, disciplinele de 
specialitate si pregătirea practică re- 
prezentind peste 45 la sută din fon
dul total de timp.

Noua disciplină 
tică profesională", 
da în 27 ore. la 
pentru comerț. în __ ..
permite, sure deosebire de trecut, o 
mai temeinică însușire a cunoștin-/ 
telor despre comportamentul oame
nilor în calitatea lor de consumatori 
si mijloacele de întîmpinare a ce
rerii acestora, de influențare a gus
tului lor. o creștere a competenței 
Si a conștiinței profesionale a vii
torilor lucrători din comerț.

în ce privește cunoașterea temei
nică. încă de pe băncile scolii, a le
gilor. a tuturor regulilor de comerț, 
inclusiv a celor care determină rea
lizarea unei bune serviri, programa 
școlară la disciplina „Elemente de 
drept" prevede un număr de 75 ore 
pentru "clasele X—XII. fată de 51 in 
anii precedenți.

Planul și programele școlare re
prezintă 
țămînt 
mai bune pregătiri generale, teore
tice si practice, necesare unei serviri 
civilizate. Important este 
toate cadrele didactice de profil să 
asigure o nouă calitate a conținu
tului temelor respective si. în mod 
deosebit, a aplicațiilor practice.

Cu prilejul controalelor efectuate 
in unitățile învătămintului comer
cial si. mai ales, la concursurile pe 
meserii, unde participă cei mai buni 
elevi, s-a constatat că o parte din
tre aceștia nu stăpînesc unele cu
noștințe de bază, intre care meto
dele de verificare a calității mărfu
rilor. cunoștințe și deprinderi pri
vind tehnica vinzării mărfurilor și 
servirii consumatorilor, elemente de 
dialog comercial etc. Iată de. ce ac
ționăm pentru a asigura un conținut 
corespunzător temelor.

Constantin TUDOSE
director in Ministerul Comerțului 
Interior

însă ca

în acest an de invă- 
un cadru adecvat unei

„Psihologie și e- 
care se va pre- 

profilul economic 
clasa a IX-a. va

cit șl

șosete și dresuri groase. sînt numai 
cîteva din darurile practice, utile 
care ar putea bucura pe orice 
băiat. Firește că dincolo de toate 
acestea, atît pentru fete.
pentru băieți se pot cumpăra de la 
raioanele de profil pantofi, ghete

și cizme flexibile, moderne, căldu
roase. în diverse modele și culori. 
Sint numai cîteva daruri vestimen
tare pentru copiii noștri, care vor 
întregi și înfrumuseța tradiționa
lul pom de iarnă atît. de așteptat. 
(Marta Cuibuș). Foto : S. Cristian

pe o 
mare
cu prefabricare parțială. Sînt multi 
acei constructori harnici, conștiin
cioși, cu o bună pregătire profesio
nală, cu spirit revoluționar în mun
că. in promovarea nouluț. Experien
ța lor alcătuiește un imens tezaur 
comun. Din păcate, cele 22 organiza
ții de bază de pe șantiere, comite
tele de partid de la antreprize și 
secția de utilaj tehnologic, precum și 
comitetul de partid de la nivelul 
trustului se ocupă nesatisfăcător de 
popularizarea largă, concretă și efi-

tehnologie nouă și dificilă, de 
eficiență : structura cu cadre

nu se foloseau toate sculele 
dotare, lucrîndu-se întotdeauna de 
mintuială. Pus in discuția adunării 
generale, Gheorghe Stoica 
aspru .criticat de comuniști. El 
tras insă învățămintele
Pină la urmă i s-au imputat și ma
terialele risipite.

Constatăm pe șantier și alte si
tuații asemănătoare. Neculai Stejă- 
rescu. șeful unei echipe de mozaicari, 
și Andrei Kope, șeful unei echipe de 
zidari, invocă adesea — și in ședințe, 
și pe schele calitatea materiale
lor pentru a-si justifica neajun-

PORNIND DE LA O SCRISOARE

a fost 
n-a 

necesare.

, de remediere, scăpate de sub con
trolul organizațiilor de partid și al 
conducerilor șantierelor. Redacția 
ziarului nostru a fost sesizată că 
membrii acestor echipe se tirguiesc 
cu noii locatari ca să le execute 
contra-cost și la prețuri de speculă 
tot felul de înlocuiri și îmbunătă
țiri : ba o ușă, ba o fereastră, ba o 
faianță, ba o zugrăveală... Toate 
acestea se fac cu banii clientului și 
pe timpul și cu materialele trustului 
de construcții.

— E adevărat, tovarășe director ?
— Da... se mai întimplă...

Justificările din ședințe nu pot acoperi
neajunsurile de pe șantiere

Raid pe tema construcțiilor de locuințe din județul Brașov (I!)

cientă a exemplului fruntașilor și a 
experienței lor. Că ar fi nevoie să 
se îngrijească de aceasta o dove
desc numeroasele intimplărl și situa
ții nedorite intîlnite pe aceleași 
șantiere.

CÎND ÎȘI FAC LOC DEZORDINEA 
ȘI INDISCIPLINA. Ne oprim cu ne
dumerire la blocurile A 7 din cartie
rul ..Valea Cetății" si E 21 din an
samblul ..Temelia-Carpați". Fac notă 
discordantă cu tot ce vedem in jur. 
Și aceasta se datorește calității total 
necorespunzătoare a lucrărilor de 
finisaj : trepte montate neuniform, 
îmbinări neliniare, margini netermi- 
nate, locuri goale.

— Este un caz care ne-a dat mult 
de furcă, ne relatează maistrul 
Emilian Cosma, secretar al comite
tului de partid de la Antrepriza nr. 
3. La aceste blocuri a lucrat echipa 
de mozaicari care a fost 
de Gheorghe Stoica...

— „A fost condusă" 7
— Da, deoarece pină la 

fost schimbat din funcție, 
muncească cum trebuie căuta mereu 
justificări și în ședințe, și pe șan
tier. De fa»t, din comoditate nu se 
respectau tehnologiile de execuție,

condusă

urmă . » 
In loc să

șurile din activitatea proprie. 
Dar omit un lucru esențial : așa 
cum s-a dovedit, chiar ei și oamenii 
din echipele lor depreciază 
rialele printr-o manipulare și 
zitare necorespunzătoare. De < 
piu, mozaicul și mortarul in 1 
fie depozitate in conteinere __
trintite direct pe pămint, deteriorin- 
du-se, risipindu-se.

UNA-N SCRIPTE. 
REN. In scriptele 
scriptele antreprizei. .. . ... 
ansamblul „Temelia-Carpați" 
rează ca terminat și dat in folo
sință de la data de 30 septembrie. 
Asta înseamnă că de a doua sau de 
a treia zi ar fi trebuit să se mute 
aici noii locatari. Dar iată 
teren situația e 
primul rînd. blocul 
o lună mai tirziu. 
dintre utilitățile 
doilea rînd era aproape imposibil să 
poți pătrunde către intrare : blocul 
D 10 e înconjurat de șanțuri adinei, 
de băltoace, de înalte grămezi de 
pămint, de tot felul de resturi de 
materiale de construcție. Există insă 
și un al treilea rînd : In blocurile 
neterminate rămin așa-zise echipe

mate- 
depo- 

exem- 
loc să 

> sint

ALTA PE TE- 
trustului si in 

blocul D 10 din 
figu-

că pa 
cu totul alta. In 
nu era gata nici 

neaVind nici una 
necesare. în al

— Atunci, vă rugăm să concretizați 
o asemenea „intimplare".

Și ing. Emil Vilcu, directorul An
treprizei nr. 3 de construcții-moniaj. 
ne relatează :

— La brigada 303 aveam o echipă 
de zugravi-vopsitori condusă de loan 
Ghergheli. Mai intîi lucrau de mintu- 
ială, așa cum s-a intimplat la blocul 
41. Nu aplicau stratul de amorsă, 
săreau peste operațiunile de chituire, 
spacuire și șlefuire a pereților, ceea 
ce a dus la neuniformitate. la des
prinderea zugrăvelilor. Apoi, lipseau 
zile intregi de la. lucru. Personal 
l-am căutat pe Ghergheli cîteva zile 
la rînd fără să dau de el. Am aflat 
că in timpul acesta executa reme
dieri contra-cost.

— Așadar, luau incă o dată bani 
pe ce-au executat de mîntuială și 
poate chiar intenționat. Ce-ați tăcut 
pină la urmă- ?

— Am discutat cu ei în cîteva rîn- 
duri, i-am atenționat, i-am sancțio
nat sever, dar fără rezultat. Pină la 
urmă am redistribuit oamenii, am 
desființat echipa.

— Ar fi bine, tovarășe director, să 
desființați și sistemul raportării fic
tive a blocurilor neterminate...

Este limpede că sinceritatea, co
rectitudinea, respectarea adevărului 
trebuie să-l caracterizeze pe fiecare 
cadru de conducere, pe fiecare 
membru al partidului. Sint cerințe 
ale eticii noastre socialiste, sînt 
norme ale activității de partid. Viața, 
inclusiv cele constatate pe șantier, 
confirmă că 
aceste norme nu 
nătoare.

IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ IN
TENSIFICĂRII
PARTID. In mod firesc. în toate 
realizările dobindite pe șantierele 
construcțiilor de locuințe din jude
țul Brașov, ca si in lipsurile exis
tente se oglindește, intr-un fel sau 
altul, si activitatea organelor si or
ganizațiilor de partid.

Mai intii comitetul de partid de la 
trust, comitetele de partid de la 
antreprize, cele 22 de organizații de 
bază au datoria să desfășoare o 
muncă mai susținută, mai vie, mai 
operativă atit pentru îndeplinirea 
planului, cit și pentru educarea co
muniștilor, a tuturor constructorilor, 
in vederea dezvoltării spiritului lor 
revoluționar, a unei conștiințe îna
intate. a unei atitudini exigente și 
responsabile în îndeplinirea tuturor 
îndatoririlor.

Se resimte, apoi, nevoia unui con
trol și a unei îndrumări mai stator
nice. exigente, cu atît mai mult cu cit 
în activitatea de partid din construc
ții au fost promovate oadre tinere, 
de perspectivă, dar incă lipsite de ex
periență. în această ordine de idei 
trebuie menționat că ultima analiză 
întreprinsă de către comitetul jude
țean de partid la Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj Bra
șov ar fi fost mai eficientă, mate
rialul prezentat — mai temeinic și 
mai folositor dacă, în paralel cu pro
blemele de producție, ar fi abordat 
corespunzător și aspectele vieții de 
partid, ale activității organizațiilor 
de partid. Din păcate, neglijarea 
acestor aspecte îi caracterizează și 
pe unii activiști ai comitetului mu
nicipal de partid care, venind la 
trust, se interesează zi de zi de 
mersul lucrărilor pe șantiere și mult 
mai rar de activitatea organizațiilor 
de partid. Or. munca organizațiilor 
de partid, felul in care ele conduc. 
Orientează, mobilizează întregul co
lectiv sînt factori hotărîtori ai înlă
turării neaiunsurilor. ai ridicării ca
lității mupeii pe șantiere.

orice abatere de la 
poate fi decit dău-

ACTIVITĂȚII DE

Gh. ATANASIU
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Ampla mobilizare de forte pentru îndeplinirea sarcinilor economice
EXPORTUL - ACȚIUNE PRIORITARĂ

Ultima lună a anului, decisivă pentru Îndeplinirea in cit mai bune 
condiții a sarcinilor de plan, trebuie iolosită in toate unitățile econo- 

| mice — asa cum a subliniat secretarul general al partidului — pentru 
a obține zi de zi rezultate maxime în producție. Acum, mai mult chiar 

I decît în celelalte perioade ale anului, este necesar să se acorde o atenție 
I cu totul deosebită, prioritară realizării integrale si la un înalt nivel cali- 
I tativ a producției pentru export. In unitățile cu sarcini în acest domeniu, 

munca trebuie astfel organizată incit pînă la 15 decembrie să se onoreze 
toate contractele încheiate cu partenerii de peste hotare și care au termene 

i de livrare in acest an. astfel incit să se poată trece la pregătirea te- 
l meinică a producției planificate in primul trimestru al anului viitor. 
| linind seama de aceste cerințe. în grupajul de azi ne vom referi la 
i acțiunile întreprinse in două mari unități economice pentru realizarea 
i exemplară a planului la export.

La întreprinderea „Electromureș” din Tîrgu Mureș:

Calitate și promptitudine 
în onorarea fiecărei comenzi

Prestigiul pe care l-au cucerit in 
ultimii ani produsele realizate de 
întreprinderea ..Electromureș" din 
Tirgu Mures este semnificativ atît 
prin marele număr de parteneri 
străini care le importă, cit si prin 
calitatea lor înaltă, la nivelul exi
gentelor actuale manifestate ne pia
ța externă. Conductorii , electrici 
pentru autovehicule, cei pentru au- 
.diofrecventă sau pentru automati
zări in electronică. echipamentele 
electrice auto si pentru mașinile de 
spălat, cordoanele telefonice, obiec
tele de uz casnic sau elementele de 
conectică sînt doar o parte din pro
dusele exportate de această unitate 
în 18 țări din Europa si de Pe alte 
continente.

O primă remarcă : în pofida aces
tui mare nomenclator de fabricație, 
a exigentelor manifestate de parte
nerii străini din Japonia. R. D. Ger
mană sau S.U.A.. întreprinderea 
si-a realizat si depășit lună de lună 
sarcinile de plan la export, livrind 
suplimentar de la începutul anului 
si pînă in prezent produse în va
loare de circa 4 milioane lei. Un 
alt amănunt : unitatea a realizat si 
livrat înainte de termen întregul 
fond de marfă destinat exportului 
pe 11 luni din acest an. Sînt create 
astfel toate condițiile ca. pină la 15 
decembrie, unitatea să raporteze în
deplinirea planului de export pe 
întregul an 1986. iar pină la sfîrși- 
tul lunii decembrie să poată livra, 
în plus fată de sarcinile de plan, 
mărfuri în valoare de peste 5 mi
lioane lei.

— La această dată — ne spune 
economista Kodica Poenarti. șefa 
compartimentului export — noi. cei. 
de la ..Electromureș". lucrăm cu 

gindul la anul 1987. Ofertele făcute, 
cit si aprecierile unanime de care 
s-au bucurat produsele noastre la 
ultima ediție a tirgului internatio
nal de la București au avut drept 
consecință înmulțirea comenzilor 
primite si. ca urmare, actualmente, 
întreaga producție de export plani
ficată pentru primul trimestru al 
anului 1987 este acoperită cu comenzi 
ferme si acționăm in continuare 
pentru definitivarea contractelor pe 
întregul an. inclusiv pe relația de
vize convertibile.

La cele arătate adăugăm și 
faptul că succesul oamenilor muncii 
de la „Electromureș" are la bază nu 
numai calitatea înaltă a produselor 
si promptitudinea în livrări, ci el 
se datorează, deopotrivă, preocupă-

La întreprinderea „

Receptivitate maximă față de 
solicitările partenerilor

îndeplinirea exemplară a planului 
la export a devenit o deviză de 
muncă pentru oamenii muncii de la 
întreprinderea '.,Sinteza“-Oradea. 
Dovadă că. în 11 luni din acest an, 
planul Ia export a fost depășit cu 
circa 30 la sută, fiind livrate supli
mentar însemnate cantități de pro
duse partenerilor de peste hotare.

— Experiența ne arată că reușita 
tine în esență de două aspecte, ne 

rif statornice pentru diversificarea 
continuă a nomenclatorului de pro
duse destinate pieței externe, inclu
siv a unor produse ale tehnicii de 
vîrf. Bunăoară, incepînd cu 1 ianua
rie 1987. pe lista produselor cu mar
ca „Electromureș" — gata pentru 
export — vor figura, intre altele, 
mașina electrostatică de copiat per
fecționată „C-112" (complet automa
tizată). casele de marcat electroni
ce. casetofoanele auto, dek-urile, 
produse care înglobează un mare 
volum de creație tehnică si mano
peră si sint realizate cu consumuri 
de materiale reduse.

Comenzile tot mai mari primite in 
ultimul timp de întreprindere se 
datoresc. fără îndoială, măsurilor 
luate pentru ridicarea continuă a 
calității produselor și. în același 
timp, pentru respectarea cu strictețe 
a termenelor de livrare. Bunăoară, 
pentru a face fată acestor cerințe, 
la secția cablaje auto a fost creat 
un atelier specializat exclusiv în 
producția pentru export, condus de 
inginerul loan Nistor.

— Fără o astfel de organizare 
nici nu ar fi fost posibil să facem 
fată sarcinilor ce ne revin — ne 
spune inginerul Ion Olteana, direc
torul întreprinderii. Am fost preo
cupați — lună de lună — de reali
zarea „la zi“ a producției destinate 
exportului, dar tot atît de preocu
pați am fost și sîntem in continua
re de exportul din anii viitori. Drept 
pentru care am format un colectiv 
de aproape 300 de specialiști care 
lucrează in cinci ateliere de cercetare 
si proiectare, oameni foarte bine 
pregătiți, care de pe acum gindesc, 
proiectează si din nou gindesc asu
pra produselor ce le vom realiza în 
viitorii ani.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Sinteza” - Oradea

spune inginerul Iosif Mate, directo
rul întreprinderii. Primul se referă 
la calitatea ireproșabilă a produselor. 
AJ doilea, la fel de important, vi
zează receptivitatea maximă față de 
cerințele fiecărui partener, prompti
tudinea în onorarea contractelor.

Așadar, o bătălie pe două fronturi, 
în care, după cum aveam să con
statăm. colectivul s-a angajat cu 
toate forțele. Efort pe deplin probat, 

bunăoară, de faptul că ponderea 
producției de export a sporit cu 5 
la sută față de anul trecut, unitatea 
reevaluîndu-și mereu, posibilitățile. 
Așa. de pildă, liniile7 de fabricație 
neîncărcate la întreaga capacitate au 
fost reprofilate — cu sprijinul unor 
specialiști din cercetare — pe fabri
cația altor produse cu bază materia
lă și desfacere asigurată. Multe alte 
argumente ne stau însă la îndemină 
pentru a înțelege că aici organi
zarea judicioasă a producției de ex
port se bucură de toată atenția. Un 
popas în secția organofosforice II. 
Antidăunătorii și medicamentele 
produse aici sînt solicitate și expor
tate in zeci de țări, printre parte
nerii constanți numărindu-se cunos
cute firme din Statele Unite ale 
Americii. Japonia. Olanda. R.F.G.

— Majoritatea instalațiilor din a- 
ceastă secție lucrează pentru export 
— precizează inginera Rodica Stoker 
Cheregi. șefa compartimentului ex
port din, întreprindere. Lansarea in 
producție se faoe. de regulă, cu o de
cadă înaintea începerii lunii de plan. 
Fiecare produs si partidă de contract 
sint urmărite zilnic de către condu
cerea secției și întreprinderii, Pro- 
cedînd în acest fel. comenzile sint 
onorate în primele două decade ale 
fiecărei luni.

Diversificarea producției, adapta
rea continuă a structurii fabricației 
la cerințele pieței externe nu sînt 
considerate însă suficiente pentru 
dinamizarea exportului. Hotărîtoa- 
re se dovedește a fi întotdeauna ca
litatea.

— Organizat riguros, pe întreg 
fluxul de producție, de la recepția 
materiilor prime la expediția produ
selor finite, controlul tehnic de cali
tate este deosebit de exigent la noi. 
adăuga directorul unității. Fie si cea 
mai mică abatere de la tehnologie ar 
însemna ratarea unui întreg lot, 
pierderi de materii prime si energie. 
De aceea am organizat în așa fel 
„filtrul" calității incit știm cu, exac
titate. pentru toate loturile, echipe
le care le-au realizat, controlorii de 
calitate care au avizat certificatele. 
Și rezultatele sînt cele scontate.

Mai mult, merită consemnat faptul 
că oxidul verde de crom produs de 
„Sinteza" — Oradea este apreciat 
drept etalon între produsele simi
lare ofertate pe piața externă, iar 
acidul salicilic farmaceutic este peste 
nivelul calitativ mondial. Sînt argu
mente în plus care vorbesc de la sine 
despre prestigiul de care se bucură 
produsele întreprinderii orădene, 
despre faptul că bătălia pentru cali
tate reprezintă pivotul reușitei certe 
în realizarea și depășirea produc
ției de export.

Ioan LAZ A
corespondentul „Scînteii"

ÎN AGRICULTURĂ

Diferențele de recoltă 
scot în evidență modul diferit 
în care este lucrat pămîntul

Pentru obținerea producției de 9 193 
kg orz la hectar de pe cele 500 hec
tare cultivate, cooperativa agricolă 
Băilești a fost distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Dar această cooperativă a- 
gricolă a realizat și 13 604 kg po
rumb boabe la hectar, precum și re
colte bune Ia soia, floarea-soarelui si 
producții mari în zootehnie.

Unii sînt înclinați să afirme că 
aceste rezultate bune se datorează 
solurilor fertile din zonă. Adevărat, 
pe cele 30 130 hectare, cite există in 
consiliul agroindustrial Băilești, solul 
este. în cea mai mare parte, de tip 
cernoziom. Tot la fel de adevărat 
este însă si faptul că producțiile 
bune obținute de majoritatea unită
ților din acest consiliu agroindustrial 
au la bază. în principal, munca fă
cută cu răspundere, vrednicia oame
nilor. Factorul determinant l-a con
stituit aplicarea si generalizarea ex
perienței înaintate, care aici, la 
Băilești. s-a dovedit cu adevărat o 
„sămîntă" de mare randament pen
tru .producții mari si stabile.

— în practica muncii noastre am 
încetățenit metoda „învățării la fața 
locului" — afirma Mihail Petrescu, 
președintele biroului de coordonare 
ai consiliului agroindustrial. în acest 
fel, preluăm și extindem tot ceea 
ce este bun de la cei harnici și 
priceput! sau combatem cele văzute 
la fața locului ca necorespunzătoare 
— pentru că la noi a merge si la 
unii, și Ia alții constituie un prilej 
de învățătură. Nu există pămînt bun 
si pămînt rău, ci numai oameni 
vrednici șl oameni din... ceilalți. Noi 
am pus un accent cu totul deosebit 
pe respectarea tehnologiei specifice 
fiecărei culturi, pe realizarea densi
tăților prevăzute. Or, mai sînt unii 
care afirmă că „rarul umple carul". 
Printre ei ap. fost și cițiya de la 
ferma nr. 8. chiar a cooperayvei 
agricole Băilești.- care, in primăvară, 
însămîntaseră o solă cu porumb cu 
o densitate de numai 40 000 plante 
la hectar, în timp ce vecinii lor de 
la fermele 7, 6 și 4 semănau ca la 
carte, asigurînd o densitate de a- 
proape 80 000 plante la hectar. Am 
urcat intr-un autobuz pe toți specia
liștii și mecanizatorii de la unităti 
și. împreună cu membrii biroului de 
coordonare al oonsiliului agroindus
trial. ne-am deplasat la fata locului: 
mai întii să se vadă cum trebuie 
procedat, apoi, la cei care au lucrat 
necorespunzător. Cei care semănau 
după ureche au rămas cu rușinea de 
a-i scoate în văzul tuturor. Bineîn
țeles, lucrarea a fost refăcută. Așa 
am procedat — văzînd la fața locu
lui pilda bună, dar si exemplul ne
gativ — și in ceea ce privește alte as

pecte importante ce condiționează 
nivelul recoltelor : irigarea, fertili
zarea și recoltarea culturilor. Cît de 
importantă este această ultimă lu
crare — ce trebuie făcută la timp 
— ne-o dovedește și faptul că. in 
aces-t an, cooperativa agricolă 
Boureni a pierdut aproape 300 kg 
orz la hectar pentru că a întîrziat 
recoltarea doar cu două zile.

Cooperativa agricolă Băilești ofe
ră o experiență bună în ceea ce pri
vește irigarea si executarea lucrări
lor de întreținere la porumb. Este o 
experiență ce poate constitui pildă 
.și îndemn îndeosebi pentru u-nitătile 
agricole din orașele agroindustriale.

— In Băilești nu există om al muncii, 
incepînd de la primar si pînă la ulti-

LA C.A.P. BĂILEȘTI - 9 193 
KG ORZ LA HECTAR ȘI 
PRODUCT!! MARI LA ALTE 

CULTURI

mul muncitor din întreprinderi, care 
să nu lucreze în acord global o anu
mită suprafață cu porumb — afir
mă Constantin Dumitru, secretarul 
Comitetului orășenesc de partid 
Băilești. Pe această suprafață ei exe
cută -toate lucrările : prăsit, irigat, 
recoltat. Ajutorul pel care II dăm 
agriculturii nu se face în detrimen
tul industriei, dovadă si faptul că 
sarcinile economice pe acest an vor 
fi îndeplinite exemplar.

Documentarea noastră la oonsiliul 
agroindustrial Băilești a coincis ou 
definitivarea ultimelor pregătiri ce 
se făceau în vederea deschiderii 
cursurilor invățămintului agrozoo
tehnic de masă. „Una dintre temele 
de bază ale acestor , cursuri o va .con
stitui îns.ușirea de către lucrătorii 
tuturor oelorlalte unități agricole a 
experienței cooperativei agricole Băi
lești. ne mărturisea organizatorul de 
partid al consiliului. Angajamentul 
nostru este ca în anul viitor consi
liul agroindustrial Băilești să obțină 
recolte la nivelul stabilit pentru a 
1 se decerna înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". De aceea 
specialiștii de la C.A.P. Băilești vor 
fi. pe timpul iernii, propagandiști ; 
ei vor merge din unitate in unita
te să popularizeze experiența lor. în 
principali, la cultura orzului si a 
griului. De altfel, cunoașterea aces
tei experiențe a început prin-tr-o vi
zită făcută de specialiștii celorlalte 
unități agricole la C.A.P. Băilești. 
cind se făceau arăturile si semănatul.

Stăm de vorbă cu unul dintre 
acești propagandiști itineranți. Marin 
Tupangiu. președintele C.A.P. Băi
lești, care ne explică în citeva cu
vinte „secretul" celei mai mari pro
ducții de orz obținute vreodată pe 
aceste meleaguri. „Tot secretul con
stă in a respecta, punct cu punct, 
prevederile din tehnologia culturii. 
Noi am amplasat orzul după cele mai 
bune premergătoare — legume si 
floa-rea-soarelui ; fertilizarea am 
făcut-o înainte de semănat cu do
zele rezultate din cartarea agrochi- 
mică pentru fiecare solă, am folosit 
soiurile care răspund cel mal bine 
condițiilor locale — „Productiv" și 
„Miraj" — care fuseseră experimen
tate pe loturile demonstrative, si am 
asigurat o densitate de 790—800 plan
te ia metru pătrat. Imediat după în- 
sămîntare am aplicat o udare, ceea 
ce a determinat o răsărire uniformă 
si o înfrățire bună a plantelor. Pri
măvara am erbicidat și am făcut tra
tamentul pentru combaterea bolilor 
foliare și am asigurat cel puțin două 
udări. Recoltarea am făcut-o in pîr- 
gă. în trei zile, și am obținut, așa 
cum se știe. 9 193 kg la hectar".

Cooperativa agricolă Boureni este 
vecină cu cea din Băile ‘i. Deși am
bele unităti dispun de eleasi con
diții și posibilități, exis ă mari dife
rente în ceea ce privește producțiile 
obținute în acest an. Față de Băilești. 
cooperativa agricolă din Boureni a 
obținut la hectar mai puțin cu 3 573 
kg orz și 8 518 kg porumb. „Cum se 
explică această diferență de produc
ție 7“ — l-am întrebat pe Lucian 
Belu. președintele C.A.P. Boureni. 
„Cauze sînt mai multe — lipsa for
ței de muncă și a îngrășămintelor 
chimice — dar cea mai importantă a 
fost seceta care ne-a dijmuit recol
tele. Și pentru anul viitor vom avea 
probleme, că nu a plouat din -iu
lie. Toată ziua sîntem cu ochii pe 
cer", ne răspunde președintele. „Se
cetă a fost și la Băilești, și la Afu
mați, și la Siliștea Crucii, coopera
tive agricole care au abținut pro
ducții aproape duble" — îi spunem. 
„Și aceasta pentru că omul sfințește 
locui — intervine în discuție Mihail 
Petrescu. Nu natura e de vină, ci 
oamenii care nu știu să lucreze în 
condițiile oferite de natură. Cert este 
că atunci cind vrei să-ți faci datoria 
față de glie găsești soluții, și nu jus
tificări".

Este un punct de vedere de care 
trebuie să se tină seama pentru a se 
pune baze solide recoltelor anu
lui 1987.

Nieolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

Prin autcdotare: O INSTALAȚIE DE MARE RANDAMENT
Inițiativa a pornit din secția 

emailare a întreprinderii de 
conductori electrici emailați Za
lău și constituie un răspuns 
operativ la cererea unor bene
ficiari de a se livra conductoare 
de bobinaj pe tamburi de mare 
capacitate. Cum instalațiile e- 
xistente realizau bobinajul pe 
tamburi orizontali de capacitate

CUM FUNCȚIONEAZĂ MECANISMUL COOPERĂRII
(Urmare din pag. I)
țeava. Și exemple de acest gen se pot 
da încă multe.

Un lanț al „slăbiciunilor"
Așadar, utilaje deosebit de comple

xe, care ar asigura creșterea produc
ției de energie electrică de care țara 
are atîta nevoie, avem în vedere ca
zanul pentru Centrala electrică de 
termoficare de la Craiova, nu pot fi 
puse în funcțiune deoarece lipsesc 
citeva armături și ci ți va zeci de 
metri de țeavă. Cum se explică a- 
ceastă situație 7 Să aprofundam pu
țin lucrurile și să o luăm pe filieră. 
De ce nu s-au realizat armăturile 
la- întreprinderea tîrgovișteană, de 
pildă 7 Lucrurile sînt, așa cum ne-au 
spus unii specialiști, atît din centra
lă, cît și din unitățile producătoare, 
puțin mai complicate.

Să încercăm, pe cît posibil, să Ie 
descurcăm. Ce constatăm de la bun 
început 7 Pentru a putea executa ar
măturile, întreprinderea de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște trebuia să pri
mească de la întreprinderea de ma
șini grele București, deci de la o uni
tate din cadrul centralei, semifabri
catele turnate și forjate. A trimis 
unitatea bucureșteană semifabrica
tele la beneficiar 7 Nu. Motivul 7 
Neasigurarea de către Combinatul 
metalurgic din Tulcea a cantităților 
necesare de ferocrom. Așadar, fără 
ferocrom, I.M.G.B._nu a putut reali
za semifabricatele fără de care la 
întreprinderea de profil din Tîrgo
viște nu s-au putut executa armătu
rile pe care întreprinderea „Vulcan" 
le tot așteaptă în vederea echipării 
cazanului destinat centralei electrice 
din Craiova. Ce demonstrează acest 
exemplu 7 Reiese limpede că pe „fi
liera" furnizori-beneficiari apar o se
rie de sincope în onorarea la ter
men a contractelor, care se răsfrîng 
..in lanț" asupra activității altor uni
tăți ce realizează o serie de pro
duse deosebit de importante pentru 
economia națională.

Exemplul la care ne-am referit 
demonstrează în același timp că dacă 
există azi o problemă serioasă care 
trebuie rezolvată neintirziat în indus
tria constructoare de mașini — șl 
nu numai aici ! — aceasta este fără 

mică, se punea problema proiec
tării și realizării unor bobina
toare verticale individuale. Tre
buia realizată, de asemenea, și 
o instalație de acționare electro
nică, în componența căreia ur
mau să intre traductoare induc
tive de proximitate. Preluînd 
din mers această sarcină, colec
tivul de proiectare-autoutilări 
condus de ing. loan Sabău și 

îndoială cooperarea interuzinală. 
Avem o economie planificată, ceea 
ce asigură premisele necesare pen
tru desfășurarea armonioasă, în cic
luri firești a producției diferitelor 
unități. Se întocmesc cuprinzătoare 
planuri de cooperare între întreprin
deri, se fac note de comenzi, se în
cheie și se semnează contracte. Iată 
însă că uneori, într-o unitate sau 
alta, apare nepunctualitatea și ca în
tr-o reacție în lanț se ajunge la sta
rea de cronicizare a nerespectării 
obligațiilor contractuale. Unele uni
tăți ajung uneori in situația să se 
roage de furnizori să le livreze pro
dusele pe care in mod normal ar 
trebui să le primească fără nici o 
bătaie de cap. Iată deci domeniul în 
care trebuie să intervină, să-și facă 
mai eficient simțită prezența centra
lele industriale, ministerele,* astfel 
incit mecanismul cooperării între în
treprinderi, al aprovizionării tehnico- 
materiale să funcționeze ireproșabil.

Răspunderi reciproce
Parafrazînd un binecunoscut pro

verb, vom încerca să ilustrăm, tot 
printr-un exemplu, o mentalitate 
care spune multe despre modul cum 
este înțeleasă uneori, de unele cadra 
de conducere din întreprinderi, coo
perarea. întreprinderea de pompe 
„Aversa" din Capitală trebuie să 
realizeze atît pentru export, cit și 
pentru beneficiarii interni o gamă 
largă de pompe care au în compo
nența lor diverse tipuri de motoare 
electrice, pe care le execută între
prinderea de mașini electrice din 
București. Recent, analizîndu-se sta
diul realizării planului la pompele 
submersibile de către întreprinderea 
„Aversa", drept cauză a unor restan
țe la acest produs, pe lingă alte mo
tive, s-a invocat lipsa unui număr 
însemnat de motoare electrice. La 
primă vedere, lucrurile par să stea 
chiar așa. La o analiză mai atentă, 
răspunderile se împart însă cu totul 
altfel.

Discutăm cu inginerul Aurel Mili
tary șeful serviciului desfacere-ex- 

specialiștii din laboratorul în
treprinderii s-au apucat de 
lucru. Rezultatul 7 In acest mo
ment funcționează 10 bobina
toare verticale de mare capa
citate (100 kg pe un tambur, in 
loc de 50 kg pe tambur). In cel 
mai scurt timp vor fi realizate 
alte 10 bobinatoare de acest tip. 
Efectul : productivitatea muncii 

port din cadrul întreprinderii de ma
șini electrice București.

— într-adevăr, avem unele rămî- 
neri în urmă față de întreprinderea 
„Aversa". Dar termenul contractului 
expiră la 31 decembrie- a.c. și pînă 
atunci ne vom onora în totalitate co
manda. Totuși, trebuie adăugat un 
lucru : pentru realizarea motoarelor, 
conform contractului semnat de 
ambele părți, beneficiarul s-a anga
jat să ne livreze semifabricatele tur
nate, 500 de lagăre superioare și con- 
tralagăre, pe care nici pînă acum nu 
ni le-a trimis.

Ce denotă acest mod de a înțelege 
cooperarea 7 Nu cumva arată că este 
mai ușor să acoperi propriile nea
junsuri aruncînd vina pe seama co
laboratorilor 7 Altfel spus, unele 
cadre de conducere din întreprinderi, 
pentru a scăpa „basma curată", la 
nevoie, „pînă trece valul", în locul 
autocriticii preferă „tehnica pasării". 
O asemenea practică nu poate folosi 
însă nimănui in situația în care rela
țiile de cooperare dintre întreprin
deri sînt atît de complexe.

Pot fi evitate sincopele 
în aprovizionare ?

Să revenim la situația de la întreg 
prinderea „Vulcan". De ce înregis
trează restanțe atît de mari la pro
ducția de cazane energetice 7 Iată 
întrebarea pe care am adresat-o to
varășului Constantin Obreja, direc
torul comercial al întreprinderii.

— Cazanele energetice pe care le 
executăm înglobează cantități însem
nate de tablă, țeava și armături. In 
prezent, nu putem finaliza numeroa
se subansamble, cu toate că ele sînt 
în stadii avansate de execuție, din 
cauza livrărilor dezasortate de tablă 
și țeavă, in special de către unitățile 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Concret, la ora de față întreprin

Se impune, așadar, să se acționeze cu mai multă răspundere. Ia toate 
nivelurile — de la ministere și centrale la întreprinderile producătoare și 
unitățile furnizoare de materiale și subansambluri — pentru recuperarea 
rămineriior in urmă la utilajele care sint stringent necesare acum pe șan
tierele energetice. Concomitent, trebuie să se ia măsuri pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, astfel încît să se evite neajunsurile 
manifestate în acest an și să se asigure realizarea utilajelor energetice, 
ritmic și Ia un nivel calitativ superior, încă din primele zile ale anului 
1987.

s-a dublat., la această fază de 
lucru. Totodată, prin utilizarea 
traductoarelor de proximitate 
s-au eliminat limitatoarele de 
cursă mecanică, ceea ce a făcut 
să crească fiabilitatea sistemu
lui. în imagine : un aspect de la 
noua instalație. (Eugen Teglaș, 
corespondentul „Scînteii").

Foto : S. Cristian

derea „Republica" are o restanță de 
3 091 tone țeavă, întreprinderea de 
țevi din Roman — 1 410 tone, între
prinderea de țevi din Zalău — 613 
tone, iar Combinatul siderurgic Ga
lați — 2 871 de tone. Ca urmare, nu 
putem finaliza și livra o gamă largă 
de produse, printre care supraîncăl- 
zitoarele nr. 2 și 3 pentru moderni
zările cazanelor de 1 035 tone abur 
pe oră de la termocentralele din 
Rovinari Și Turceni.

In concluzie, datorită lipsei unor 
materiale și subansamble — table, 
țevi și armături — întreprinderea 
„Vulcan" are în stadii avansate de 
execuție și chiar a livrat pe șantiere 
o serie de subansamble, care insă nu 
pot fi finalizate.

Să nu cunoască furnizorii de ma
teriale situația grea cu care se con
fruntă colectivul de aici 7 Dimpotri
vă, toate aceste greutăți sînt cunos
cute, iar livrarea unor materiale con
stituie adeseori subiectul unor ana
lize comune la care participă specia
liști din întreprinderi, centrală și 
minister. Se pune întrebarea : de ce 
totuși aprovizionarea, mai ales cu 
țeavă, decurge greoi 7 O explicație 
constă în faptul că unele întreprin
deri de profil din țară, care trebuiau 
să asimileze anumite sortotipodi- 
mensiuni de țevi, nu au reușit acest 
lucru. De aceea aceste sortimente au 
rămas în nomenclatorul de fabricație 
al întreprinderii „Republica" din 
Capitală, care este pusă în situația 
să producă în continuare o gamă largă 
de țevi și in cantități, tot mai mari. 
Numai că și capacitatea acestei în
treprinderi este limitată. .

Ce trebuie făcut in această situa
ție 7 Desigur, nimeni din afară nu va 
rezolva sarcinile ce revin cadrelor de 
conducere, specialiștilor din între
prinderi. Cu justificări de genul „am 
încercat, dar nu se poate", „apelați 
la alți furnizori", nimeni nu este ab
solvit de răspunderea misiunii în
credințate de partid.

Producția viticolă stă și în... 
vîrful foarfecei

A trecuit puțină vreme de cind, pe 
întinsele podgorii ale Vrancei, s-a 
terminat culesul viilor. Demn de 
relevat este că, în acest an, viticul
torii din acest județ au obținut cea 
mai mare producție de struguri din 
istoria acestor meleaguri : peste 
11 000 kg la hectar.

Meritul podgorenilor vrînceni este 
cu atît mai mare cu cît în vara a- 
ceasta ei s-au confruntat cu perioa
de lungi de secetă și în condițiile în 
care au fost numai la al doilea an 
de la înghețurile din iarna anilor 
1984/1985. Majoritatea specialiștilor 
erau de acord cu faptul că produc
ția. în aceste circumstanțe, va avea 
de suferit 2—3 ani, finind seama că 
viile de pe întreaga suprafață au 
fost afectate de îngheț.

Și totuși, lucrurile nu s-aiu petrecut 
astfel. Ce s-a întîmplat 7 Care sînt 
factorii care au dus totuși la pro
ducții mari, de calitate 7

La unele din aceste întrebări am 
aflat răspuns la Comitetul județean 
Vrancea al P.C.R.

— Date fiind ponderea si însem
nătatea viticulturii in agricultura 
județului, peste 27 000 ha — sublinia 
tovarășul Nieolae Balosin. secretar 
cu probleme agrare al comitetului 
județean de partid — necesitatea în
deplinirii Întocmai a programului de 
dezvoltare intensivă a podgoriilor 
județului, biroul și secretariatul co
mitetului județean au analizat in 
mai multe rînduri, în cursul acestui 
an. situația viticulturii. S-au stabilit 
numeroase măsuri, ele vizînd, pe 
de o parte, lucrări privind dezvol
tarea plantațiilor care 'au avut de 
suferit de pe urma inghetului. iar pe 
de alta, cele care să compenseze se
ceta excesivă prin care am trecut in 
această vară. Legat de ultimul as
pect doresc să precizez că n-a' fost 
o treabă ușoară. De pildă, pentru în
treaga suprafață de plantații tinere, 
care se aflau la un moment dat în 
mare pericol de uscare, s-a ivit ne-, 
cesitatea ca acestea să fie udate bu
tuc cu butuc. Pentru îndeplinirea 
unui asemenea obiectiv s-au mobili
zat si folosit toate mijloacele auto 
si hipo pentru transportul apei. Pe 
plantațiile pe rod, îndeosebi oele 
aflate pe păminturile bolovănoase, 
unde exista chiar pericolul pierderii 
producției, s-a udat cu cisternele, cu 
apa adusă. in garnituri de tren. în 
viile aflate pe lingă drumurile de 
fier. în toată perioada anului au 
funcționat comandamente zonale, la 
Odobeșt.i și Panciu. Aici, cu întreg 
personalul tehnic de specialitate s-au 
organizat întilniri și s-a discutat 
complexul de măsuri hotărit de co
mitetul județean de partid, "totoda
tă. de la o etapă la alta, cu sprijinul 
Stațiunii de cercetare și producție 
viticolă Odobești, al specialiștilor 

acesteia s-au stabilit diverse lucrări 
in plantațiile viticole ce se impuneau 
la un moment dat. Așa se face că 
viile fiind permanent bine întreținu
te. nu s-a semnalat in acest an a- 
proape nici un fel de atac. Ca ur
mare. producția de struguri — cea 
mai mare din istoria județului — a 
fost perfect sănătoasă.

Măsurile organizatorice, de îndru
mare si control asupra cărora insis
ta interlocutorul nostru au fost în
soțite în permanență de aplicarea cu 
rigoare a regulilor științifice, spe
cifice culturii viței de vie în această 
zonă. După cum se cuvine reamin
tit că. pentru realizarea producției 
de struguri planificate si depășirea 
acesteia, s-au întreprins o seamă de 
măsuri încă din vara anului trecut.

ÎN JUDEȚUL VRANCEA - 
PESTE 11 000 KG STRUGURI 

LA HECTAR

An In care, așa cum arătam, cultu
ra vitei de vie a fost puternic afec
tată de îngheț. Directorul stațiunii 
de cercetare și producție viticolă 
Odobești, inginerul Nieolae Varga, 
preciza în această ordine de idei :

— Pentru redresarea plantațiilor si 
asigurarea unei producții bune în 
anul 1986 s-au aplicat tehnologiile 
adecvate în vederea refacerii poten
țialului de rodire. S-a făcut apel 
mai ales la lucrările speciale în 
verde și tăieri în uscat, de refacere 
a scheletului și asigurare a elemente
lor de rod. Sub îndrumarea factori
lor de decizie de Ia județ, periodic 
si ori de cite ori au fost necesare 
intervenții speciale (tăieri, lucrări in 
verde și tratamente), s-au organizat, 
încă din anul 1985, instructaje, de
monstrații practice — la C.U.A.S.C.- 
Panciu. Odobești. Cotesti si Sihlea — 
schimburi de experiență pe podgorii 
si centre viticole cu specialiștii de Ia 
I.A.S. si C.A.P. la plantațiile stațiu
nii Odobești și la I.A.S. Panciu. 
Aceste acțiuni au avut darul să lă
murească specialiștii de la ferme 
asupra modului în care trebuie a- 
plicate principalele verigi ale tehno
logiei de cultură. In acest sens, o 
atentie deosebită s-a acordat, cu
noașterii viabilității mugurilor si sta
bilirii exacte, pe soiuri, a încărcătu
rii de ochi pe butuc si hectar. Ast
fel. lucrarea de tăiere in uscat, care 
hotărăște în bună parte nivelul pro
ducției, pentru că. după cum se spu
ne. cantitatea producției viticole stă 
și în... vîrful foarfecei, s-a efectuat în 
prezența și sub conducerea directă ă 

șefilor de fermă, respectindu-se re
comandările cercetării.

Dar comuniștilor nu le stă bine cu 
autorpulțumirea. chiar si în condițiile 
unui an ou o producție de excepție. 
Așa cum subliniau unele cadre cu 
munci de răspundere la organismele 
județene de resort, analizind produc
țiile de struguri realizate pe unităti 
agricole, se constată mari diferențe 
de la o unitate la alta și chiar în ca
drul aceleiași unități de la o fermă 
la alta. Astfel, la C.A.P.-Tîmboești, 
unitate fruntașă de altfel pe sector, 
unde se realizează an de an pro
ducții de peste 10 000 kg struguri la 
hectar si care în 1986 a obținut 18 500 
kg în medie la hectar, fată de 11 073 
kg/ha planificate, la ferma condusă 
de ing. Maria Davidoiu s-a obținut o 
producție de 24 600 kg/ha, în timp ce 
alte ferme au realizat doar 8 000— 
10 000 kg/ha. Și aceasta în condiții 
cind via din ferma condusă de ing. 
Davidoiu a fost mai afectată de în
gheț decît altele, fiind situată Ia 
piciorul pantei, și nu pe deal.

Diferențe de producții se constată 
și între unități. Astfel, I.A.S. Panciu 
obține 15 642 kg struguri la hectar, 
A.E.I.V. Cetești 15 359 kg/ha. C.A.P. 
Slobozia Bradului 13 990 kg/ha etc., 
in timp ce C.A.P. Păunești obține 
doar 5 443 kg/ha, C.A.P. Străoane 
6 009 kg/ha. C.A.P.-Ruginești 6 078 
kg/ha.

Părerea unanimă este că printre 
cauzele principale care au făcut ca 
producția de struguri la unele uni
tăți ale județului să fie scăzută sint 
lipsa de preocupare a conducerilor și 
cadrelor tehnice de aici pentru com
pletarea golurilor, pentru înființarea 
si îngrijirea viilor tinere, neaplica- 
rea corespunzătoare a lucrărilor de 
întreținere si combatere a bolilor si 
dăunătorilor, slaba organizare a pro
ducției și a muncii, lipsa ordinii șl 
disciplinei.

Din toate acestea s-au tras con
cluziile necesare, s-au adoptat pla
nuri corespunzătoare. S-a trecut 
cu toate forțele la executarea tăie
rilor. lăsindu-se o anumită rezervă 
de ochi pentru primăvară. Se lucrea
ză pentru terminarea în cel mai scurt 
timp a aratului, se asigură materia
lele necesare pentru lucrările de pri
măvară si condiții pentru executarea 
unor stropiri de iarnă, a lucrărilor 
de desfundat, nivelat si făcut ■ gropi 
pentru plantațiile in masiv și com
pletări de goluri. Din toate aceste 
preocupări se desprinde o concluzie: 
rezultatele bune au stimulat ener
giile pentru obținerea de producții și 
mai mari, pe măsura exigențelor pe 
care le ridică in fiece județ, în fiece 
unitate obiectivele noii revoluții 
agrare.

Neculal ROȘCA
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Educarea patriotică a tineretului 
-îndatorire a tuturor disciplinelor 

de invățămint

Rezonanța dramaturgiei 
istorice

în cuvîntarea rostită la recenta 
Plenară a Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a subliniat pregnant ne
cesitatea „ca în activitatea de învă- 
tămint să se acorde o mai mare aten
ție însușirii cunoștințelor de bază din 
disciplinele fundamentale — mate
matica. fizica, cliimia. biologia — la 
care se adaugă disciplinele cu o 
puternică înriurire educativă asupra 
tinerilor, cum sint limba și literatura 
română, istoria și geografia patriei".

România deține una din cele mai 
frumoase tradiții in ce privește preo
cupările și poziția geografiei în 
cultura și știința națională. Este 
cunoscut aportul la tezaurul știin
țific și cultural al unor perso
nalități, încă din sec. al XVIII-lea, 
cum au fost savantul enciclo
pedist Dimitrie Cantemir, autorul 
lucrării „Descriptio Moldaviae", 
tradusă în multe limbi europene, 
sau Stolnicul Constantin Cantacu- 
zino. Amintim, de asemenea, fap
tul că Societatea geografică română 
se naște încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea (1875) și se 
înscrie printre cele mai vechi socie
tăți științifice dă acest fel din lume, 
avînd ca protagoniști personalitățile 
științifice cele mai reprezentative 
din acea vreme. Geografia era astfel 
considerată de la început în poziția 
de avangardă a cunoașterii patriei, 
de afirmare a științei românești în 
ansamblu. Pe acest fundament de idei 
și fapte și-au desfășurat activitatea 
creatorii de școală geogratică româ
nească. un Simion Mehedinți, apoi 
George Vilsan — figuri magistrale 
ale științei și culturii românești 
unanim recunoscute pe plan mon
dial. Prin poziția și contribuția lor 
la dezvoltarea științei și culturii 
românești, ei au impus în mod exem
plar spiritul și cugetarea geografică 
îp practica formării noilor generații 
de specialiști și cetățeni, raționalita
tea științifică in cunoașterea însuși
rilor de unitate a pămîntului româ
nesc. a omogenității poporului 
român.

De pe asemenea temeiuri și In 
deplină concordanță cu cerințele dez
voltării contemporane. geografia 
românească a zilelor noastre este 
angajată într-un amplu proces de 
restructurare metodologică, de per
fecționare a metodelor sale de in
vestigație. asigurînd astfel sensuri 
noi finalității sale instructiv-educati- 
ve. Așa se face că epoca noastră 
marchează în geografia românească 
o trecere vizibilă de la faptele in- 
structiv-analitice spre cele deductiv- 
sintetice cu o valoare explicativă 
incomparabil superioară etapelor an
terioare. Geografia pune tot mai 
mult astăzi în centrul preocupărilor 
sale interacțiunea complexă dintre 
societate și natură, în condițiile in

ii tensificării presiunii entropice asu- 
li pra mediului natural. <'în consecință 
i geografia dispune de largi valențe 
în elaborarea strategiei științifice de 
utilizare și valorificare. în interesul 
societății, a tuturor resurselor ofe
rite de mediul natural.

Grăitor In acest sens este bilanțul 
cercetării științifice românești din 
ultimii douăzeci de ani. Cercetarea 
științifică geografică, polarizind în 
cadrul Institutului de geografie atît 
pe cercetători, cit și cadrele didac
tice din învățămîntul superior, răs
punde cu competentă cerințelor 
majore corespunzătoare etapei actua
le de dezvoltare multilaterală a so
cietății românești. Sint deja un bun 
al tuturora, cu aprecieri remarcabile 
formulate în țară și peste hotare, 
Atlasul Republicii Socialiste Româ
nia, Tratatul de geografie (Geografie 
fizică, Geografie umană și econo
mică), Monografia geografică a Re
publicii Socialiste România, Geogra
fia Văii Dunării românești. Orașele 
României, Piemontul getic și nu

meroase alte contribuții la rezol
varea problemelor de dezvoltare 
echilibrată a tuturor zonelor țării, la 
organizarea și sistematizarea teri
toriului, la valorificarea superioară, 
conservarea resurselor subsolului, de 
sol și vegetație, la protecția mediu
lui înconjurător.

Sînt create 
cesare unei 
unei educații patriotice, 
list-dialectice, așadar unei educații 
multilaterale pentru întreg tineretul 
studios. Există, însă, suficient loc ca 
geografia școlară, alături de biologie, 
să facă mai mult pentru educarea 
elevilor, inclusiv în spirit ecologic, 
pentru dezvoltarea atitudinii de grijă 
față de natură și de bogățiile sale, să-

astfel condiții ne- 
formări temeinice, 

materia-

Opinii privind 
locul geografiei 

în această activitate 
de mare răspundere

direa dragostei față de patrie, față 
de realizările obținute de poporul 
nostru în anii construcției socialiste. 
A cultiva dragostea față de tară 
înseamnă, pentru educator în primul 
rînd. pasiune și o profundă cunoaș
tere a realităților geografice rezul
tate din dinamismul fără precedent 
al peisajelor geografice naționale, a 
condiționărilor istorico-geograflce. a 
realităților demografice, a peisajului 
geografic românesc în ansamblu. 
Pasiunea se transmite în să
lile de cursuri, dar mai ales in 
laboratorul geografiei — natura. Este 
deci firesc să ne preocupe insistent 
asigurarea de raporturi echilibrate 
între timpul de învățare și cunoaște
rea directă a realităților (practică 
productivă, aplicații științifice etc.). 
Consider că planurile de învățămînt 
ar putea stipula. în mod diferențiat 
fată de alte profiluri, cuprinderea mai 
largă a unor domenii de activitate 
de mare actualitate, așa cum sînt 
climatologia, sistematizarea localită
ților și teritoriului, topoclima. hidro
logia ș.a. Subliniind un asemenea 
deziderat îmi vine în minte ceea ce 
spunea înaintașul geografiei româ
nești, George Vilsan : „Să nu uitați 
că Patrie și iubire de Patrie sînt 
6imple abstracții sarbede dacă nu

te-ai dus singur să te înfrățești cu 
pămîntul și poporul din care faci 
parte".

învățămîntul superior geografic 
poate de asemenea sprijini autocon- 
ducerea și autogestiunea unităților 
în profil teritorial. în acest sens 
sînt pe deplin justificate încercările 
de pregătire a specialiștilor în pro
filuri noi, utilizind un sistem modu
lar maleabil și ușor adaptabil la ne
cesitățile practice ce decurg din mo
bilitatea dezvoltării economico-so- 
ciale, din sarcinile concrete cuprinse 
in documentele de partid și de stat.

în sprijinul promovării valențelor 
educative ale învățămintului geo
grafic se înscriu și preocupările ne
cesare evitării tendințelor de fărî- 
mițare a unor discipline predate în 
învățămîntul superior, paralel cu in
cluderea unei pregătiri in domenii 
de mare actualitate cum sînt ale in
formaticii si modelării matematice, 
geografiei sociale (ca de exemplu 
geodemografia si geografia ramuri
lor economice), tehnologia cartogra
fică modernă si de cercetare a me
diului. Pe aceeași linie se impune 
si cerința ca. prin poziția ei în în- 
vătămîntul gimnazial și liceal, geo
grafia să se înscrie mai activ în pro
cesul de educare a tineretului, asi- 
gurîndu-si condițiile eficientei spo
rite în predare. Se impune, de a- 
semenea. mai mult decît oricînd. o 
exigență sporită față de propria pro
ducție. de la manuale si pînă la „car
tea mică" cu adresabilitate informa
țională si metodologică directă la e- 
levi si educatorii lor. inclusiv mi
cile enciclopedii (de tip „A" la ..Z“) 
sau dicționare geografice.

Nu există acțiune practică care să 
nu invoce influența ori condițio
narea geografică, Documentarea 
geografică este atît de necesară în 
realizarea programelor naționale 
de sistematizare a teritoriului și 
localităților, protecția și conservarea 
mediului înconjurător, amenajarea 
bazinelor hidrografice, dezvoltarea in 
profil teritorial, dezvoltarea tu
ristică ș.a., programe care în mod 
direct. în viziunea unei reale efi
ciente și productivități, impun o te
meinică cunoaștere și interpretare a 
bilanțului teritorial. Este, așadar, 
vorba nu numai de o implicare în 
realizarea unei teme sau alteia de 
cercetare, ci de angajarea directă a 
profilurilor de geografie în realizarea 
obiectivelor cercetării prioritare.
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Dramaturgia inspirată de 
realitățile dramatice și 
eroice ale cronicii neamu
lui, de aspirațiile fun
damentale ale poporului 
nostru — iată un domeniu 
al literaturii vizînd a adu
ce in atenție. în formă 
sensibilă, o dată cu faptele, 
o condiție națională și tot
odată o permanentă a 
aspirației si luptei pentru 
independentă și libertate 
națională, pentru dreptate 
și echitate socială. Un do
meniu în care perspectiva 
istorică se îmbină organic 
cu unghiul politic al inves
tigației. cu finalitatea po
litică. Este o. opțiune ilus
trată la un înalt nivel este
tic de mari scriitori, pre
cum Vasile Alecsandri, 
B. P. Hasdeu. B. Șt. Dela- 
vrancea. Al. Davila. N. Ior- 
ga. Mihail Sorbul. Ion 
Luca. Victor Eftimiu și 
multi alții, ștafeta anga
jării patriotice și artistice 
fiind dusă cu strălucire 
mai departe de autorii con
temporani.

Arta istorică — expresie 
a atitudinii în actualitate, 
este. în același timp, o op
țiune a teatrului românesc 
evidentă încă de la origini 
(să ne amintim de „Occi- 
sio Gregorii...") si manifes
tată fără întrerupere, pe 
Întreg firul maiestuos al 
devenirii sale — opțiune 
care beneficiază și azi de 
o mare considerație, mobi- 
Jizind importante forțe 
creatoare.

Sub semnul valorificării 
moștenirii dramei istorice 
clasice. Teatrul Național 
din București, care are în 
repertoriu și „Despot Vodă" 
de V. Alecsandri. a reluat, 
într-o formă înnoită, adap
tată exigentelor și inspira
tă de resursele unui mai 
generos spațiu de ioc si re
prezentare. „Vlaicu Vodă" 
de Al. Davila. Apărută in 
1901. aceasta era cea dinții 
lucrare dintr-o trilogie 
proiectată (niciodată finali
zată) „Mirciada" — urmă
rind a se institui în „me
morie afectivă" și a întări 
conștiința istorică a con
temporanilor. „Vlaicu
Vodă" era inspirată (sub 
influența „Istoriei critice a 
României" a Iui Hasdeu) 
din luptele pentru consoli
darea statului si apărarea 
suveranității și indepen
denței — din Țara Româ
nească. în secolul al ' 
XlV-lea, pe care autorul le 
reactualiza, potențind ade
vărul cronicii cu vibrația 
adevărului poetic. Prin 
acest demers autorul con
tribuia la transformarea 
istoriei naționale într-o 
istorie sacră, aplă să sVr-"

"‘pfindă per4waSSîtfeTR,“tilâ,n 
condiției națidnale si să 
propună totodată modele 
de atitudine.

Succesul răsunător al 
premierei absolute din 
1902 s-a datorat faptului că 
„Vlaicu Vodă" țîșnea spec
taculos deasupra valului 
de mediocritate ce înecase 
drama istorică. Cu alte cu
vinte. Davila reabilita es
tetic genul. Clarvăzătorii 
au sesizat încă de atunci 
în „Vlaicu Vodă" o 
capodoperă si au situat-o 
in vecinătatea lui „Despot 
Vodă". „Răzvan si Vidra" 
și mai apoi „Apus de soa
re". Aprecierea se confir
mă și azi.

Arhitectura piesei, origi
nalitatea. proeminenta și

personalitatea caractere
lor. umanitatea si totodată 
valoarea lor simbolică, 
tensiunea voințelor, apoi, 
eleganta limbii, frumuse
țea versurilor sonore si 
pline, lapidarele întorsături 
aforistice. în sfîrșit. chiar 
spectaculosul faptelor și 
efectelor fac din „Vlaicu 
Vodă" o operă monu
mentală și durabilă.

Cum s-a observat nu o 
dată „fondul sufletesc al 
acestei opere este profund 
românesc". Continuind tra
diția inaugurată prin „Oc- 
cisio...". „Vlaicu Vodă" ar
gumentează vocația social- 
politică a dramaturgului 
român. Istoria națională 
apare ca o luptă pentru 
supraviețuire prin înfrun
tarea tendințelor de ex
pansiune ale unor forțe 
externe. izbînda presu- 
punind atît realizarea uni
tății naționale, cit și întă
rirea prerogativelor autori
tății domnului, iar creș
terea autorității sale impli- 
cînd un eroism împins pînă 
la sacrificiu, precum si 
remarcabile calități milita
re și diplomatice. Tribula
țiile eroului principal, 
jocurile iubirii și ale alian
țelor aflate la baza unor 
varii tensiuni dramatice nu 
exprimă drama individua- > 
lității, ci a unei colectivi
tăți naționale pe care omul
— Domnul — înțelege să o 
slujească cu orice preț. In
teresant. conflictul princi
pal dezvăluit, evolutiv nu 
gravitează (ca la Shakes
peare) în jurul setei de pu
tere și nici (ca la clasicii 
sau romanticii francezi) nu 
apără sau ilustrează doar 
setea de onoare. Dilema 
datorie — sentiment îl în
cearcă aici doar pe tînărul 
Mircea. Domnul, si alături 
de el. mereu cu nedezmin
țită credință, Român Grue
— ca reprezentant al aspi
rațiilor și puterii de sacri
ficiu a poporului — apoi 
boierii multă vreme divi
zați. bănuitori luptă aici, 
împreună, pentru supravie
țuire istorică, pentru fiin
țare demnă ca popor. 
Personajele principale în
truchipează prin voințele 
lor uriașe două interese di
ferite în istorie. Arma 
Doamnei Clara (personaj 
ce amintește de Doamna 
Chiajna a lui Odobescu 
ori de Vidra lui Hasdeu) 
este : atacul fățiș. Arma 
lui Vlaicu Vodă (personaj 
de o mare originalitate în 
literatura noastră, ce tra
versează și o dramă a ne
încrederii. și una a inau- 
tenticitătii) — atîta 'vreme 
cît adoptă o mască ce îi este 
<fff*tdtuT străină este: disi
mularea gi nd ului și tempo— ’ 
rizarea faptei. pînă la ve
nirea unor vremuri prielni-. 
ce. toate acestea în numele 
unui patriotism nețărmu
rit. Atitudini și strategie 
ce ne trimit cu gîndul la
,.Mircea cel Bătrîn", al lui 
Eminescu. ca si la încerca
rea sa dramatică „Bogdan- 
Dragoș", ori la gesturi 
frecvente ale țăranului ro
mân de-a lungul vremu
rilor.

Teatrul Național din 
București a programat 
„Vlaicu Vodă" In Sala 
Mare. Versiunea scenică 
adaptată, dar și favorizată 
de noile condiții, este o 
montare monumentală, de 
autentică vibrație patrio
tică.

Regizorul Mihai Berechet 
(susținut de scenograful 
Paul Bortnovski, preocu
pat de realizarea decoru
rilor într-o linie de ex
presivă stilizare, și de 
Elena Pătrășcanu Veakis, 
autoarea costumelor, ca și 
de Dinu Petrescu, autorul 
muzicii) a urmărit o resti
tuire a lumii și problemati
cii piesei — cu o evidentă 
subliniere a realismului 
conflictelor, a dimensiunii 
politice a dramei. Acest 
demers nu a fost conside
rat incompatibil cu insis
tența pe atmosferă și cu
loare (culoare a scenelor, a 
caracterelor, a ambiantei 
scenice).'

Ca de obicei, această 
capodoperă in care s-âu 
remarcat de-a lungul tim
pului C. I. Nottara. Agatha 
Bîrsescu. George Vraca, 
Sandina Stan. George 
Calboreanu. Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu se dovedește 
o piatră de încercare si un 
titlu de noblețe pentru 
interpreți.. Aceasta — fie 
că este vorba de George 
Motoi (Vlaicu Vodă). Car
men Stănescu (Doamna 
Clara). Ștefan Velniciuc 
(Mircea Basarab). fie de 
Aimâ Iacobescu (Domnița 
Anca). Matei Gheorghiu 
(Banul Miked). Andrei lo- 
neseu (Costea Mușat). Iu
lian Necșuiescu (Preacu- 
viosul Nicodim) ori de Flo
rin Piersic (Spătarul Dra- 
gomir). Emil Mureșan 
(Român Grue), Eugen 
Cristea (Groza) ș.a.

Se impun sesizate, para
lei cu eforturile de compo
ziție. cele menite a „în
frunta" patetismul tirade
lor. edificiile verbale. Toți 
interpreții vădesc preocu
parea abordării retorismu
lui și emfazei romantice 
dintr-un unghi care, fără a 
contraria stilul piesei, să 
mențină viu interesul, sta
rea de emoție a spectato
rilor de azi.

Linia în care este 
conceput Vlaicu Vodă este 
justă, și George Motoi. ac
tor de remarcabilă elegan
ță a ținutei, prestanță si 
distincție a atitudinii, con
vinge prin susținerea inte
rioară a rolului. Compozi
ția pe care o realizează, 
deși lipsită de o dominan
tă psihologică, ideatică mai 
pregnantă, a crescut în 
complexitate șl expresivi
tate. Observația este po
trivită și pentru Carmen 
Stănescu. care reușește să 
compună admirabil perso
nalitatea. voința și mai ales 
puterea de autocontrol a 
eroinei, oferind rolului bo
găția și distincția neoesară. 
ca si Ștefan Velniciuc — 
un Miroea tinăr. remarca
bil prin autenticitate și tu
mult interior.

Prin „Vlaicu Vodă" de 
Al. Davila, tentativa Tea
trului Național de apropie
re a spectatorilor de valo
rile consacrate ale dramei 
reușește pe deplin. Spec
tacolul este primit cu mul
tă receptivitate de public 
(care aplauda. în mai mul
te rinduri. la scenă deschi
să. replicile fundamentale), 
ceea ce întărește convin
gerea că marele nostru re
pertoriu național, patriotic 
este resimțit ca necesar, 
că el favorizează momente 
de cea mai înaltă trăire 
patriotică și elevată spiri
tualitate.

Natalia STANCU
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Comori ale geniului 
popular

Si

Se întlmplă că în jurul 
unor mari opere se adu
nă, în anumite perioade, 
molozul neînțelegerii, 
zgura imitațiilor pitice, 
nisipul încercărilor epi- 
gonice, Incit, sub atîtea 
straturi, respirația crea
ției autentice începe să 
nu se mai audă. „Zgo
motul de fond" al imita
torilor de duzină acoperă 
sunetul cristalin al valo
rii primare, autentice. în 
asemenea momente, re
staurarea, printr-uri gest 
energic a valorilor ade
vărate, echivalează cu o 
Întemeiere. Prospețimea 
uitată a marilor creații 
invadează deodată auzul 
nostru, dindu-se senti
mentul unei revelații.

Semnificația unui a- 
•emenea act cultural 
restaurator a avut-o emi
siunea T.V. de sîmbătă 
(30 noiembrie a.c.) „Cîn- 
tâm d-alea d-ale noas
tre" în care „ale noas
tre" au fost creații lirice 
și muzicale folclorice se
lecționate cu. un gust 
impecabil dintre acele 
valori ale căror frumu
sețe și perfecțiune le 
situează In rîndul capo
doperelor. Sint valori 
care ne , exprimă, la un 
înalt grad de sublimare 
artistică, conștiința ve
chimii noastre în vatra 
străbună, apartenența la 
ființa profundă a patriei, 
solidaritatea nedezmin
țită cu „rîul. ramul" a 
unui popor din sufletul 
căruia s-au putut înălța 
mereu flăcările unor ase
menea comori artistice : 
„Bate vintul, bate vintul, / 
Bate vintul, mișcă crîn- 
gul : / Pe mine mă bate 
gîndul / Să las cringul / 
Să iau cîmpul. / Bate 
vintul, bate vintul, / Bate 
vintul, arde cîmpul : /

Ies la cimp / Ca să mă 
sting / Dar de cring / 
Mai rău m-aprind". In
tr-o antologie cu adevă
rat reprezentativă pentru 
valențele multiple ale 
geniului creator popular, 
emisiunea amintită ne-a 
prezentat. în interpretări 
de înaltă ținută artistică, 
creații definitorii, cintece 
bătrinești precum „Radu 
mamii", „Doina Iancu- 
lui", „Lie ciocirlie," 
„Frunză galbină", versuri 
antirăzboinice, „bocetul" 
cutremurător al Sofiei 
Vicoveanca ș.a. Interpreți 
și soliști de mare clasă», 
au onorat cum se cuvine, 
prin contribuții de ex
cepție. frumusețea inal
terabilă a cintecelor 
noastre populare : Maria 
Ciobanu, Flori ca Ungur, 
Veta.Biriș, Angela Bueiu, 
Floarea Calotă, Tudor 
Gheorghe, Dumitru Făr- 
cașu. Dacă adăugăm cali
tatea ireproșabilă a con
tribuțiilor actoricești da
torate Adelei Mărculescu, 
Anei Ciontea, lui Alexan
dru Repan, Vistrian Ro
man și Sorin Postelnicu, 
notind. totodată, valențe
le artistice deosebite ale 
acestei inspirate „puneri 
în pagină" a creației 
populare românești (rea
lizator : Smaranda Je- 
lescu ; regia : Ștefan 
Mărăscu ; imaginea : Pe
tre Iordănescu ; locul : 
comuna Valea Doftanei), 
putem conchide că ne-am 
aflat in fața unui matur 
act cultural. veritabil 
eveniment artistic prin 
care televiziunea se ara
tă la înălțimea așteptă
rilor publicului său culti
vat. Public care este 
mereu pregătit să recep
ționeze cum se cuvine și 
alte asemenea emisiuni.

M. COSTEA

Dezvoltat de-a lungul secolelor 
ca o uriașă cochilie lipită de ma
lul inalt al bătrînului fluviu, ora
șul Brăila cu organizarea lui se
micirculară si-a fixat de mai mul
tă vreme ceea ce localnicii numesc 
cu neascunsă mîndrie „centrul is
teric". Un perimetru de construcții 
cu arhitectonică remarcabilă, o 
piață geometrică in care se „înfig" 
mai multe străzi, o grădină publică 
cu numeroase lucrări de artă amin
tesc de evoluția ascendentă a mu
nicipiului. E drept, puține construc
ții noi și-au făcut loc aici pe 
vertjcală și dominator ; vor mai 
apărea intr-un viitor nu prea în
depărtat alte cîteva. puține. înca
drate in ambianta tradițională, dar 
in mare, această zonă îsi păstrează 
individualitatea ei marcantă. Ceea 
ce nu înseamnă că. în concepția 
edililor. în așteptările oamenilor, a- 
ceastă parte veche se va învechi 
si mai mult, clădiri obosite vor in
tra in paragină etc. După analize 
minuțioase, consultări intense si 
rodnice, urmare a deplasării cen
trului modern spre sudul cîmpiei 
și al Dunării, spațiul centrului is
toric îsi profilează un conținut nou 
si haine proaspete. Să-i urmărim 
cîteva detalii.

O serie de’ construcții din piața 
centrală au cunoscut în ultimul 
timp reamenajări care Ie ridică 
considerabil valoarea arhitectonică 
și utilitară. Teatrul de stat „Maria 
Filotti". după lungi si minuțioase 
lucrări de restaurare, a devenit un 
asezămint de lumină cu adevărat 
monumental. In apropiere s-au a- 
menaiat galerii de artă plastică de 
curînd date circuitului public ; la 
mică distantă, a fost deschisă in 
primăvară „Expoziția colecțiilor de 
artă". în grădina publică, secția de 
etnografie a muzeului județean 
si-a constituit într-un spațiu co
respunzător o cuprinzătoare expo
ziție de artă si ocupații populare. 
In vecinătate, expoziția memorială 
permanentă „Panait Istrati" com
pletează zestrea de frumos în con
tinuă dezvoltare. Si. desigur, in a- 
celași spațiu central biblioteca ju
dețeană și muzeul județean.

între toate aceste așezăminte 
culturale, care conturează un nu
cleu compact, de o deosebită va
loare. o dezvoltare cu adevărat 
spectaculoasă a cunoscut muzeul

județean. Acesta a devenit un prin
cipal centru de atracție culturală 
pentru mii de brăileni. interesat) 
să cunoască trecutul acestei părți 
de tară sau frumusețile artei adu
nate sau păstrate cu mare grijă. 
Secția de istorie a devenit princi
pala componentă a muzeului. Re- 
amenaiarea interioară a clădirii, 
lărgirea spațiului prin dislocarea 
altor secții au dat posibilitatea 
dezvoltării unei mari expoziții de 
bază în 22 de săli cu unsprezece 
mii metri pătrati pe care sint ex
puse peste 2 600 piese, multe cu 
valoare deosebită. Muzeul are o bi

operei de artă dăruită integral 
unui public dornic de frumos. 
Intr-o construcție albă. amin
tind de castelele din ținuturile 
marelui Will, ființează de vreo 
jumătate de an „Expoziția co
lecțiilor de artă". Pe cele două 
niveluri ale construcției se află 
expuse lucrări din arta plastică ro
mânească si universală, mobilier 
stil, porțelanuri orientale, covoare, 
piese lucrate in metal. Toate aceste 
piese de înaltă realizare artistică 
au fost donate de colecționari brăi
leni. devenind bunuri ale munici
piului. ale celor ce doresc să ad

âfof/e valori culturale 
in circuitul vieții sociale

bliotecă de specialitate, o sală de 
relații cu publicul, in cadrul căreia, 
prin expuneri, conferințe, evocări, 
simpozioane. însoțite de proiecții 
de filme documentare si diapoziti
ve. se desfășoară o bogată și va
riată activitate politico-ideoiogică 
și cultural-educativă. Zeci de mii 
de oameni ii trec in fiecare an pra
gul pentru a se fortifica în preaj
ma memoriei istoriei noastre. Re
zultatele cercetării științifice se 
regăsesc in expoziția de bază sau 
se publică In periodicul „Istras". 
Lucrările arheologice de Ia o serie 
de șantiere : Grădiștea. Lișcotean- 
ca. Măxineni s.a. oferă muzeului 
noi piese și mărturii istorice. II țin 
în pas cu progresele cercetării 
despre care ne vorbește istoricul 
Iordache Surdu.

Dacă lăcașuri culturale cu tradi
ție cunosc aici un remarcabil pro
ces de înnoire, e de observat. în 
același timp, apariția unor așeză
minte noi de mare valoare si in
teres. Probabil brăilenii care i-au 
trecut pînă acum pragul vor fi sim
țit. ca si Ion Budes. vicepreședin
tele comitetului județean pentru 
cultură si educație socialistă, bucu
ria lăuntrică a omului aflat in fata

mire frumosul in ipostaza lui de
plină. Donația Chiriță Sava se re
marcă printr-o bogată colecție de 
pictură românească și universală. 
Paul Bălcănescu, cu o frumoasă 
colecție de artă aplicată Si decora
tivă universală, ca si donația pro
fesorului Ion Gane. Prin grija a- 
cestor pasionați colecționari, dato
rită marii lor prețuiri ce o arată 
locului natal, vizitatori brăileni au 
la ei acasă tablouri sau desene 
de Aman, Th. Pallady, Iser. N. To- 
nitza. Lucian Grigorescu. F. Șirato. 
D. Gheată. N. Dărăscu. Gh. Pe- 
trascu. o gravură a lui Rembrandt, 
un studiu de Rodin, lucrări de H. 
Matisse. Raul Dufy si alții, inedite 
ansambluri de mobilier european 
sau maur, covoare de Cesara. lu
crări indiene in alamă, porțelanuri 
și lămpi orientale. Arhitectonica 
deosebită a fost întregită prin re
facerea unui vitraliu de mare în
tindere, reprezentind o scenă mito
logică cu „Hermes" prin care culo
rile vii, proaspete, lucrătura meș
teșugită pun și mai bine în valoare 
.ansamblul acestui așezămînt de 
artă.

Sporului de zestre artistică do- 
bîridit prin prezenta „Expoziției 
colecțiilor de artă" i se adaugă cin
stirea acordată marilor personali
tăți ale orașului. Alături de o ex
poziție memorială permanentă „D. 
Panaitescu-Perpessicius". aflată in 
locul unde s-a născut criticul si 
poetul, editorul operelor lui Emi
nescu. ființează de mai multă vre
me expoziția memorială permanen
tă „Panait Istrati" îritr-o clădire 
aflată in grădina publică. Cu pri
lejul centenarului autorului „Kirei 
Kiralina" și „Ciulinilor Bărăganului 
s-a realizat o amenajare complexă 
cu donații provenite de la familie, 
obiecte personale, edițiile diferite
lor lucrări, presa la care a cola
borat. Se amenajează un centru de 
documentare deschis cercetării si 
amatorilor. „Zilele Panait Istrati" 
atrag un mare număr de scriitori, 
oameni de cultură, iubitori ai ope
rei acestui scriitor atît de legat de 
aceste locuri.

Dezvoltarea intensă a orașului, 
devenit în ultimele decenii o ade
vărată citadelă industrială, conco
mitent cu expansiunea urbanistică 
a unei localități de peste 290 de mii 
de locuitori, solicită o corespunză
toare diversificare a activităților 
culturale si artistice. Oamenii de 

• aici ambiționează, si pe bună drep
tate. ca municipiul lor să se afle 
si sub acest aspect la înălțimea 
condițiilor de azi. mai ales a posi
bilităților actuale. Aceste instituții, 
noi apariții pe harta .culturală a o- 
rasului. sint rezultatul efortului 
conjugat al forurilor de partid și 
culturale cu largul concurs al ma
rilor unități economice din locali
tate. Cindva. în cartea de impresii 
a acestor așezăminte vor trebui a- 
mintite contribuțiile oamenilor 
muncii de la „Progresul". „Lami
norul". C.F.C.H.. I.J.G.C.L.. șantie
rul naval, si atîtea altele, colabo
rarea cu secția tehnică de investi
ții si sistematizare condusă de ar- 
hitectul-șef Crișan Popescu, atîția 
zeci si zeci de specialiști și mese
riași care au făcut cu știința si ta
lentul lor să intre in circuitul cul
tural public noi valori ale frumosu
lui. o adevărată mîndrie a acestor 
locuri.

Emil VASILESCU
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® STEMA DACIEI ÎNTR-UN 
CELEBRU ALBUM HERALDIC 
MEDIEVAL. Intr-un articol publicat în 
revista „Magazin istoric" (nr. 11/1986), 
Maria Dogaru și loan Popovici semnalea
ză prezența unei steme a Daciei, alături 
de cele ale țărilor românești Muntenia, 
Moldova și Transilvania, într-un album 
heraldic medieval, devenit de mult o rari
tate — „Stemmatografia" — tipărit în 
1701 de istoricul croat Paul Ritter Vitezo- 
vici. După descrierea autorului, stema Da
ciei se înfățișa astfel : un scut roșu, 
împodobit cu o piramidă ce pornea de la 
baza acestuia și pină în partea lui supe
rioară ; de o parte și de alta se găseau doi 
lei de aur aflați față in fată și ridicați pe 
picioarele dinapoi. Stemele Munteniei. 
Moldovei și Transilvaniei sint cele cunos
cute. Reprezentările heraldice sint Însoțite 
de versuri; albumul mai cuprinde informa
ții istorice despre teritoriile ale căror steme 
le prezintă. Despre simbolurile Daciei, Ritter 
Vitezovici notează că „odinioară [...] și-a 
avut eroii săi proprii" și . leii „urcau spre 
Înălțimi", în vreme ce piramida semnifică 
„o perfecțiune deosebită și culmea gloriei". 
In context sînt amintite „virtuțile care au 
stăpînit Dacia pînă la domrtia lui Decebal". 
Reprezentările din celebrul album heral
dic, editat acum 285 de ani. aduc o nouă 
mărturie asupra viei prezențe a amintirii 
Daciei in lumea științifică europeană.

® O VATRĂ DE ISTORIE MUL
TIMILENARĂ. Comuna Frățești, jude
țul Giurgiu, cunosctftă în literatura de spe
cialitate datorită necropolei din feudalis
mul timpuriu (secolul VIII), s-a dovedit — 
așa cum atestă materialul ceramic și litic 
din muzeul școlar, rod al preocupărilor 
elevilor și cadrelor didactice de aici — bo
gată in urme materiale aparținind și altoc 
epoci istorice. Cultura bronzului Tei IV 
este reprezentată de ceramică tipică, cu 
decorații geometrice, de silexuri și fusaiole, 
precum și de o seceră din bronz, toate re
coltate din punctul „Dealul Lagărului". — 
ne informează prof. Cristian F. Schuster. 
In vecinătatea acestei zone, pe locul „Va
lea Fîntînilor", s-a descoperit o așezare 
getică bogată în ceramică. Tot aici, cerce
tările arheologice au dus la recuperarea 
unui tezaur de monede getice din secolul 
II i.e.n. Ceramica descoperită in satul Re- 
muș a permis localizarea unei așezări ge
tice din secolele II—I i.e.n., iar cea găsită 
în punctele Siliștea și Duduita — a unei 
așezări aparținind feudalismului timpuriu.

• AGRICULTURĂ Șl POPU
LAȚIE IN MILENIUL I E.N. IN 
SPAȚIUL ROMÂNESC. Sub «Mî 
cille Institutului de istorie „Nicolae largă'1 
și ale Laboratorului de demografie istorică 
de pe lingă Facultatea de istorie-filozofie a 
Universității din București, a avut loc re
cent cel de-al V-lea simpozion de demo
grafie istorică, avînd ca temă „Evoluția 
agricolă și spațiul demografic" — ne in
formează prof. L. Roman, secretarul La
boratorului. Dintre cele 10 comunicări pre
zentate. abordind un larg evantai de pro
bleme referitoare la aproape un mileniu 
Si jumătate de istorie, reținem astăzi pe 
aceea prezentată de dr. Ștefan Olteanu. de 
Ia Institutul de arheologie din Capitală, 
despre raportul dintre populație și agri
cultură in veacurile IV-IX pe teritoriul 
patriei noastre. Pe baza datelor furnizate 
de știrile istorice, de cercetările arheolo
gice. autorul a evidențiat faptul că urmă
rile negative ale năvălirilor populațiilor 
migratoare din secolele III-IV au fost 
treptat depășite. în secolele VI—VII avînd 
loc o redresare a fondului demic și extin
derea suprafețelor cultivate cu plante ce
realiere. Prin rărirea migrațiilor la mijlo
cul veacului al VIII-lea se constată o nouă 
creștere demografică sensibilă in paralel 
cu sporirea terenurilor cultivate și perfec
ționarea inventarului agricol. Cercetările 
arheologice, alte izvoare istorice atestă și 
in această perioadă permanenta dăinuirii 
autohtone.

• O PIESĂ DE TEATRU DES
PRE UNIRE SCRISĂ ÎN ZILELE 
UNIRII PRINCIPATELOR. sesiu
nea de comunicări din acest an privind 
rezultatele cercetării si valorificării patri
moniului cultural national, la care am avut 
prilejul să ne mai referim in această ru
brică, a fost semnalată o piesă de teatru 
despre Unire, scrisă în zilele in care se 
înfăptuia Unirea țărilor surori. Muntenia 
și Moldova. Titlul ei este „Umbra lui Ște
fan cel Mare și Mihai Bravu" și a fost 
scrisă de Iorgu Caragiali. După cum a 
stabilit autoarea comunicării. Eva Catri- 
nescu. de la Institutul de istorie și teorie 
literară „George Călinescu" din Capitală, 
piesa folosește motivele unor „șansonete 
unioniste" cu circulație în epocă, retopin- 
du-le într-o nouă structură dramatică. In 
construcția piesei un rol central au o serie 
de personaje, purtînd nume simbol ale 
istoriei naționale. Ștefan. Mihai. Alexan
dru. în acest mod. subliniază autoarea, rea- 
lizîndu-se o serie de conexiuni : trecut- 
prezent. personaj istoric-personaj 
temporan.

con-

• JURNALUL INEDIT AL 
UNUI LUPTĂTOR MEMORAN- 
DIST. I*1 v°lumul „Cercetări de limbă și 
literatură" (III), editat de Filiala sibiană a 
Societății de științe filologice din România 
(redactor responsabil al volumului — Vic
tor V. Grecu), este publicat un amplu stu
diu consacrat jurnalului inedit al publi
cistului și luptătorului pentru emanciparea 
națională a românilor transilvăneni, Nicolae 
Cristea (1834—1902). Jurnalul, aflat in fon
duri arhivistice sibiene.
autoarea studiului. Anca Sîrghie, are 269 
pagini dactilografiate și
nări din perioada 21 martie 1895—19 noiem
brie 1901 ; el începe. așadar, in ultima 
parte a detenției luptătorului memoran- 
dist de la Vaț și se suprapune unei pe
rioade frămintate din istoria românilor 
transilvăneni. Notațiile din jurnal aruncă 
lumini noi asupra modului în care 
Nicolae Cristea. alți fruntași politici ai 
vremii au receptat evenimentele care au 
marcat perioada amintită.

așa cum arată

cuprinde însem

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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CELUI DEAL IV-LEA CONGRES 
AL ADUNĂRII POPORULUI TOGOLEZ

LOME
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al IV-lea 
Congres al Adunării Poporului Togolez un cald salut prietenesc, impreună 
cu expresia sentimentelor noastre de profundă solidaritate militantă.

Comuniștii și Întregul popor român urmăresc cu. multă simpatie și se 
bucură de succesele obținute de poporul dumneavoastră sub conducerea 
Adunării Poporului Togolez în lupta pentru întărirea unității naționale, 
pentru consolidarea cuceririlor revoluționare pe calea progresului, demo
crației și prosperității.

Intre partidele, țările și popoarele noastre s-au stabilit și se dezvoltă 
bune relații de prietenie și colaborare marcate de intilnirea, convorbirile 
și înțelegerile stabilite la București, intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și generalul Gnassingbe Eyadema, președintele fonda
tor al Adunării Poporului Togolez, președintele Republicii Togoleze, și ne 
exprimăm încrederea că aceste relații vor cunoaște o continuă amplificare 
și diversificare, pe multiple planuri, spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii si înțelegerii internaționale.

Urăm succes deplin lucrărilor, congresului dumneavoastră și in Înde
plinirea hotărîrilor pe care le veți adopta în vederea înfăptuirii transfor
mărilor înnoitoare pentru consolidarea libertății și independenței națio
nale, pentru fericirea și bunăstarea poporului togolez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru al guvernului

>

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe tovarășul Zheng Tuobin, mi-’ 
nistrul relațiilor economice și co
merțului exterior al Republicii Popu
lare Chineze.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite între țările 
și popoarele noastre și a fost -subli
niată contribuția esențială a. hotări- 
rilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre-

★
La București s-ati încheiat, joi, 

convorbirile dintre Ilie Văduva, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării eoonomice internaționale, șl 
Zheng Tuobin, ministrul relațiilor 
economice și comerțului exterior al 
R. P. Chineze, care a efectuat o vi
zită în țara noastră.

Au fost, examinate stadiul actual 
al relațiilor eoonomice. dintre oele 
două țări, modul cum s-au tradus în 
viață orientările și obiectivele . sta
bilite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor româno-chineze la nivel 
Înalt, evoluția 'schimburilor bilate-

ședințele Republicii, cu conducători 
de partid și de stat ai Republicii 
Populare Chineze, la dezvoltarea 
acestor raporturi, la adîncirea și În
tărirea prieteniei româno-chineze.

Au fost examinate căi și posibili
tăți pentru amplificarea și diversifi
carea in continuare a conlucrării bi
laterale, îndeosebi de extindere a 
colaborării economice și de lărgire a 
schimburilor reciproce de mărfuri.

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Văduva, ministrul comerțului 
exterior șj cooperării economice in
ternaționale.

A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze Ia București.

★
rale de mărfuri. De asemenea, eu 
fost convenite noi acțiuni și măsuri 
pentru lărgirea șl diversificarea 
schimburilor comerciale reciproce, 
dezvoltarea cooperării eoonomice in 
sectoare de interes comun.

Cei doi miniștri au semnat proto
colul privind schimbul de mărfuri 
și plățile intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze pe anul 
1987. Documentul consemnează creș
terea in continuare a schimburilor 
bilaterale de mărfuri.

(Agerpres)
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VDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUlJ

Punți trainice între oameni

SPIRITUL CIVIC
(Urmare din pag. I)
tă de amenajare sl întreținere a 
construcțiilor de orice fel.

în tara noastră s-a creat un oadru 
din cele mai fertile de afirmare a 
democrației socialiste, prin existenta 
unor structuri democratice din cele 
mai largi și mai diversificate, de 
natură a cuprinde toate categoriile 
de cetățeni, oele mai largi mase 
populare pentru a le atrage la acti
vitatea obștească, la conducerea în
tregii vieți sociale. Sub conducerea 
politică generală a partidului, gru
pate în Frontul Democrației și .Uni
tății Socialiste, aoeste mecanisme 
democratice sînt profund implicate 
în desfășurarea activității din oeie 
mai variate domenii — de la pro
blemele de ordin edilitar-gospodă- 
resc Ia realizarea principiilor auto
finanțării și de la activitățile comer
țului și sănătății publice la exerci
tarea controlului obștesc.

Ar fi însă greșit și dăunător să se 
înțeleagă că spiritul civic evoluează 
cri se întreține spontan, de la sine. 
Componentă inseparabilă a sporirii 
gradului general de conștiință, a pro
movării largi a spiritului revoluțio
nar, bazîndu-se pe temelia solidă a 
comunității de interese a locuitorilor 
și beneficiind de cadrul propice al 
democrației socialiste. în continuă 
perfecționare, spiritul civic este, tre
buie să fie. rezultatul si oglinda vie 
a activității sistematice de educație 
și organizare a participării cetățe
nilor. desfășurate prin toate ele
mentele componente ale mecanismu
lui democratic pe plan local. Con
siliile populare, deputății. Organiza
țiile Democrației si Unității Socia
liste. celelalte organizații din com
ponenta Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, organizarea siste
matică si institutionalizarea „Tribu
nei Democrației**, precum si verigile 
specifice legăturii între consiliile 
populare și locuitori.— comitetele de 
cetățeni, asociațiile de locatari. de
legații sătești — factori direcți de 
Realizare a principiilor autocondu- 
cerii și autogospodăririi tn profil te
ritorial. au menirea și îndatorirea 
de a cultiva cu perseverentă atitu
dinea cetățenească înaintată. De a 
încuraja si întări interesul viu față 
de înfăptuirea planurilor și progra
melor de activitate, de a stimula și 
conduce larga participare gospodă
rească a tuturor locuitorilor la mun
cile de interes obștesc, precum și 
comportarea corectă, civilizată In 
mediul conviețuirii.

Pe lingă activitatea educativă și 
organizatorică directă. consiliile 
populare, celelalte elemente compo
nente ale democrației socialiste tre
buie să țină seama si de factorii 
care influențează in mod indirect, 
dar sensibil, vigoarea afirmării și 
gradul de generalizare a spiritului 
civic. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit este vorba de aspecte ale vieții 
sociale, ale conlucrării intre institu
ții si cetățeni, fată de care organis
mele democratice au responsabilități 
limpezi, precise. Astfel, este de ne
contestat că spiritul civic e direct

influențat de dinamismul si vitali
tatea vieții economice si sociale din 
fiecare localitate, puține argumente 
fiind atit de convingătoare pentru 
conștiința cetățenească precum sînt 
înseși rezultatele bunei gospodăriri, 
ritmul si frumusețea construcțiilor 
și amenajărilor, creșterea gradului 
general de civilizație al localității. 
Puternic legat de activitatea crea
toare. de muncă și bună gospodări
re. adevăratul spirit civic se mani
festa cu continuitate, zi de zi. fiin- 
du-i străin festivismul sau rezuma
rea la cadrul unor campanii. De 
aceea, el se si asociază cu trăsătu
rile stilului de muncă al consiliilor 
populare si celorlalte organizații 
care îl promovează, presupune sti
mularea -inițiativei și responsabilită
ții cetățenești, eliminarea oricăror 
manifestări de lipsă de receptivita
te față de propuneri, de delăsare 
gospodărească, birocratism.

înscris in contextul general al eti
cii noastre noi. spiritul civic se am
plifică în strinsă îngemănare cu 
echitatea. De altfel, este de remarcat 
că spiritul civic incumbă absolut 
tuturor cetățenilor, fără excepție, 
indiferent de profesie, vîrstă. grad 
de pregătire, organizația obștească 
din care face parte. Ar fi contrar 
spiritului civic ca — spre exemplu
— unii să lucreze cu ardoare pentru 
orașul sau satul lor. iar alții să stea 
cu brațele încrucișate, ca unii să se 
preocupe de întreținerea imobilelor, 
iar alții să le degradeze. Spiritul 
civic beneficiază de un important 
aliat prin însăși legea care, dînd un 
caracter absolut general îndatoririi 
cetățenești de a participa la între
ținerea si înfrumusețarea localități
lor. asigură spiritului civic una din 
condițiile care îl favorizează : con
vingerea că interesele gospodărești 
sînt ale tuturor si toți cetățenii 
participă la satisfacerea lor.

Pe bună dreptate se relevă rolul 
deosebit de important în societatea 

Vi.tnqasțră al acelui , factor denumit 
opinie publică. Daț^ppinja publică
— fie că este vorba de-atitudinea 
de promovare a comportamentului 
civilizat, fie de combaterea absen
teismului gospodăresc, ori a altor 
forme de indiferentism si delăsare — 
ar reprezenta o noțiune goală fără 
existenta spiritului civic, care. în 
realitate, constituie limbaiul moral 
și social comun al tuturor membri
lor societății fată de problemele și 
faptele de interes cetățenesc. Eloc
venta acestui limbaj rezidă în înseși 
trăsăturile spiritului civic asa cum 
se manifestă, cum trebuie să se ma
nifeste el în viata cotidiană : activ, 
concret, permanent, deschis, fără 
precupetire. de către toți cetățenii. 
Nu poate exista cineva care să nu 
fie de acord cu aspirația generală 
a membrilor societății noastre către 
progres, către civilizație tot mai 
înaltă. Este un drum care nu se 
parcurge pe un oovor rulant. ci care 
se croiește cu mintea vie si cu unel
tele în mină. Prezența directă in ra- 
această înaintare reprezintă exame
nul obligatoriu si permanent de do
vedire a spiritului civic, expresia 
calității de bun cetățean.

Cronica zilei
Tovarăsul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit,- joi. pe Laszlo Marothy. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, pre
ședintele părții tării sale în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-unga- 
ră de colaborare economică si teh- 
nico-stiintifică. ale cărei lucrări se 
desfășoară la București.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind intensifi
carea colaborării economice si teh- 
nico-stiintifice româno-ungare în 
diverse domenii de interes reciproc 
si creșterea volumului schimburilor 
comerciale bilaterale.

La întrevedere au participat Ni
colae Veres, ambasadorul României 
la Budapesta, si Pal Szuts. ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

în aceeași zi. oaspetele ungar a 
avut convorbiri cu tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului.

★
Tovarășul Ion Dincă, prim vice

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi. pe Văncsa Jeno, ministrul 
agriculturii și alimentației al Repu
blicii Populare Ungare, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost re
levate posibilitățile de extindere în 
continuare a colaborării economice 
in diverse sectoare de activitate. în
deosebi în domeniile agriculturii și 
industriei alimentare.

La întrevedere a participat Gheor
ghe David, ministrul agriculturii.

La București au avut Ioc convor
biri între ministrul agriculturii, 
Gheorghe David, și ministrul agri
culturii și alimentației al R.P. Un
gare. Văncsa Jeno.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat Protocolul privind colabo
rarea tehnieo-științifică și economi
că intre ministerele de resort din 
cele două țări pe anii 1986—1987 șl 
acțiunile pentru lărgirea acesteia in 
perioada pină în anul 1990.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Paula Prioteasa, mi
nistrul industriei alimentare și al 
achiziționării produselor agricole, și 
Eugen Tarhon, ministrul silvicul
turii.

De asemenea, el a vizitat unități 
de producție și cercetare agricole 
din iudețele Călărași, Brașov și din 
Sectorul agricol Ilfov.

*
Cu prilejul Zilei naționale a rega

tului Thailandei, joi după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării 
economice si sociale a acestei țări, 
precum si un film documentar thai- 
landez.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Ajj fost prezenți Ukrit Durayapra-' 
ma. ambasadorul Thailandei la 
București, și membri ai ambasadei.

Conlucrare optimă
(Urmare din pag. I)

— Foarte bine. In lucrarea „Fun
damentele conducerii microeconomi
ce". pe care am publicat-o in acest 
an. împreună cu colegul meu L Ver- 
boncu, in Editura științifică și en
ciclopedică. am construit o astfel de 
schemă, care e atît de clară incit, 
după părerea mea. nu mai are ne
voie de comentariu. îmi permit de 
aceea s-o reproduc întocmai. Deci 
principalele reguli pentru cadrele de 
conducere în relațiile cu colaboratorii 
sînt: 1. — să tratezi pe alții așa cum 
vrei să fii tratat; 2. — să respecți, in 
discuție și în decizie, personalitatea 
si demnitatea fiecărui colaborator ; 
3. — să privești și să tratezi oamenii 
așa cum sînt, și nu cum iți închipui 
că ar trebui să fie ; i. — perso
nalul, preocupările și aspirațiile 
sale se cunosc cel mai bine prin 
contacte directe și cit mai frec
vente ; 5 — să tratezi in mod
diferențiat fiecare persoană. să 
înțelegi colaboratorii și să te situezi 
in locul lor și la bine, și la rău; 8. — 
să nu „predici" despre ce trebuie fă
cut, ci să dai exemplu personal ; 7. 
— să fii imparțial ; 8. — să fii sever 
in ce privește principiile și suplu in 
privința formei ; 9, — să respecți 
cuvintul dat in fata colaboratorilor ;

Idei noi
(Urmare din pag. I)

— în 1985 '— ne ajută 
inginera Elena Mircea, res
ponsabil cu invențiile și 
inovațiile în șantier — 
numai .valoarea invențiilor 
aplicate s-a ridicat la peste 
1.3 milioane lei. Dincolo de 
aceste economii trebuie re
marcate importantele cîș- 
tiguri în ce privește calita
tea, ușurarea efortului fizic 
depus, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Și, lucru 
la fel de important, pu
nerea în operă a soluțiilor 
novatoare imaginate a 
stimulat gustul pentru nou. 
gustul competiției. Așa cum 
afirmă și Ion Ciurescu. așa 
cum întărea și inginerul 
Aurel Gheorghiță. pre
ședintele comisiei ingineri
lor și tehnicienilor din șan
tier, in secțiile de produc
ție s-a încetățenit o com
petiție strînsă pentru pro
movarea Ideilor valoroase, 
în șantier sînt acum forma
te mai multe nuclee de oa
meni care propun. încear
că. dincolo de sarcinile de 
producție, formule tehnice, 
tehnologii inedite, care sfi
dează rutina. Pe acești în
vederați ai noului îi poți 
întîlni la secția I a șantie
rului. la sculărie. la secția 
electrică-montaj. peste tot. 
Ei *sint primii care oferă 
și se oferă să Încerce noile 
soluții, care știu să stăpî- 
nească noile tehnologii, să 
exploateze utilaje și agre
gate complexe.

in „banca de idei** a șantierului naval
— Cum îi ajută comisia 

inginerilor și tehnicienilor 
pe acești temerari in încer
cările lor creatoare ?

— în primul nnd prin pu
blicitatea lărgită asupra 
performanțelor înregistra
te. Iar omul cind ișl vede 
prețuit efortul își pune și 
mai mult în valoare expe
riența. spiritul înnoitor. 
Apoi prin sprijinul concret 
în cristalizarea propuneri
lor de invenții și inovații, 
în aplicarea ideilor lor și 
prin compensații materiale 
— afirmă președintele co
misiei inginerilor și tehni
cienilor. Avem astăzi in 
șantier multi oameni bine 
pregătiți teoretic, compe
tent!. antrenați in rezolva
rea unor probleme practice 
dificile. Pulsul activității 
lor de creație este alert si 
ambiția lor de reușită pe 
măsură.

Unul dintre acești oameni 
este și inginerul Vasile 
Pirlog. din cadrul secției I 
corp. Vasile Pirlog are ne
contenit pe „ordinea de zi" 
noi probleme tehnice de 
rezolvat.

— Aș vrea să le fac pe 
toate deodată, dar. firește, 
nu se poate.

Deocamdată. Vasile Pir
log, așa cum se consem
nează șl la „banca de 
idei", a reușit. împreună 
cu inginerul George lacomi 
șl maistrul Dumitru Hol- 
ban. să realizeze o instalație 
automată pentru sudarea 
de colț bilaterală în mediu 
protector de bioxid de

carbon. Eficiența instalației 
s-a dovedit in practică, 
acolo unde orice propunere 
dă examenul decisiv : a 
crescut simțitor calitatea 
sudurii, s-a dublat produc
tivitatea muncii, a sporit 
confortul de muncă al 
sudorului. Acum gindurile 
și acțiunile lui Vasile 
Pirlog iși caută alt făgaș 
de împliniri.

— Cind m-am hotărtt 
acum citi va ani să-mi leg 
viata de muncă de cea a 
renumitei „uzine" de nave 
de la Galați — ne spune 
dînsul — am înțeles că 
drumul meu se va con
frunta în urcușurile sale 
cu o neobosită luptă și per
manentă competiție. Cu 
mine însumi, cu producția, 
cu performanțele oameni
lor din jurul meu. Acum 
am bucuria să înțeleg că, 
ajutat de oameni, pot să și 
cîștig o bătălie.

Asemenea simțăminte a 
trăit de curînd și tehnicia
nul Stellan Gheorghiu, care 
a realizat strungul etambou 
cu gabarit mic și a dat o 
nouă soluție pentru reali
zarea bucșelor etambou. 
Limbajul tehnic spune si 
nu spune prea mult. Multe 
au fost căutările pină aici, 
învingerea obstacolelor. In- 
oercările pentru a atinge 
reușita. Iar reușita s-a 
concretizat într-o economie 
de manoperă de 130 000 lei 
pe an.

— Această bogăție de 
Idei novatoare — revine

inginerul Aurel Gheorghiță 
— ajută din plin la reali
zarea programelor de mo
dernizare a proceselor de 
fabricație si de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, care se materiali
zează in fiecare an in șan
tier. Numai in 1986, ca 
urmare a aplicării măsuri
lor cuprinse in programul 
amintit, se va realiza un 
spor la producția-marfă de 
111 milioane lei, iar pro
ductivitatea muncii va 
crește cu 14 158 lei pe fie
care om al muncii, reali- 
zindu-se un beneficiu de 
peste 35 milioane lei. Or, 
realizarea exemplară a 
acestor parametri presupu
ne. evident, punerea din 
plin in valoare a întregului 
potențial de inteligentă 
tehnică de care dispunem.

Iată, așadar, că Invitația 
de pe aleea șantierului de 
a îmbogăți „banca de idei" 
are un scop precis. Și un 
cimp larg de afirmare. Ea 
servește. înainte de orice, 
progresului continuu al 
construcției de nave de Ia 
Galați. Saltul de la navele 
de 4 500 tdw la cel de 
15 000 tdw. de 35 000 tdw. 
de 55 000 tdw. construcția 
platformelor de forai ma
rin iși trag sevele și din 
bogăția de idei generate de 
mintea celor dominați de 
neastîmpărul creației, oa
meni minunați ai epocii 
prezente, grăbiți să apropie 
cit mai mult ziua de miine 
a tehnicii românești.

10. — orice om al muncii trebuie 
anunțat dinainte atunci cind se sta
bilește o modificare a situației sale 
de muncă ; 11. — să acționezi con
tinuu pentru dezvoltarea spiritului 
de colaborare, pentru crearea unui 
climat de încredere reciprocă ; 12; — 
să utilizezi competentele și respon
sabilitățile cu tact, impunindu-te 
prin autoritatea cunoștințelor, nu 
prin constrîngere ; 13. — să combați 
zvonurile si afirmațiile neadevărate 
prin fapte cunoscute și verificate ;
14. — comunicarea și aplicarea 
sancțiunilor trebuie făcute cu tact ;
15. — in cazul unor insuccese din 
partea colaboratorilor, să depistezi 
mai întii partea ta de vină ; 16. — 
recunoașterea deschisă a calităților, 
cunoștințelor, aptitudinilor și de
prinderilor subordonaților are un 
pronunțat caracter stimulativ si nu 
trebuie evitată din relațiile cu 
aceștia.

Ce s-ar mai putea adăuga acestui 
„ghid" al relațiilor dintre cadrele de 
conducere și colaboratori? In planul 
teoriei — aproape nimic. El cuprinde 
reguli pe care specialiștii în știința 
conduoerii de la noi din tară și din 
alte țări le-au constituit și generali
zat pe baza unei profunde cunoaș
teri a modului de manifestare a ca
drelor de conducere în procesul oon- 
duoerii. In planul practicii — multe. 
Esențial este — și acesta e scopul 
rîndurilor de fată — ca fiecare ca
dru de oonduoere să-și confrunte 
propriile reguli, dobîndite fie pe 
bază de intuiție practică, fie pe bază 
de studiu, cu cele enumerate mai 
sus. Iar rezultatul să fie un dia
log sincer între conducătorul con
cret, real, aflat in fruntea între
prinderii x și y. și conducătorul 
ideal, să-i spunem așa. schițat 
de știința conducerii. Și poate că 
prin aplicarea lor. primul se va 
apropia tot mai mult de datele oelui 
de-al doilea.

S-a spus cu îndreptățire : cu
noașterea reprezintă puntea mira
culoasă care-i apropie pe oameni. 
Mai mult chiar : uneori ajungi să 
te cunoști mai bine pe tine în
suți cunoscîndu-i pe alții. Meseria 
de reporter m-a pus odată față in 
față cu un constructor de nave po
lonez. Am discutat, evident, des
pre vapoare, dar, în egală măsură, 
și despre locurile noastre natale. 
El era din Szczecin. Orașul-port . 
din vestul Poloniei. Capitala Po- 
meraniei occidentale, pe Odră. Im
portant port la Baltica. Cu dane 
de încărcare și descărcare la care 
trag nave sub pavilioanele a zeci 
și zeci de țări. „Placă turnantă" 
pentru circulația maritimă a aces
tui colt de lume. Centru al indus
triei navale, dar și al celei chi
mice, alimentare, metalurgice. în
floritoare citadelă a științei și 
culturii.

N-am fost la Szczecin. Dar nici 
nu mi-e greu să mi-1 închipui după 
cum îl înfățișa interlocutorul con
structor de nave. Punte de 
cunoaștere construită cu dragoste 
și bucurie. La intreprinderea 
„Unimor", din Gdansk, Witold 
Rudziak, înainte de a prezenta te
levizoarele ori instalațiile de radio- 
comunicații ce se făuresc aici, •> a 
ales ca reper comun... repetatele 
lui vizite in România :

— Am fost și pe Litoral, și la 
munte. M-am întîlnit și cu colegi 
români de meserie și cu al ți oa
meni, care mi-au devenit prieteni 
in orașe precum Timișoara ori 
Brașov, Oradea ori Tirgu Mureș. 
Socotesc o șansă să te simți aproa
pe de oameni, să descoperi frumu
sețea lor, a tării în care trăiesc, 
muncesc, aspiră. O sansă de a 
afla cît mai multe despre istoria și 
cultura popoarelor noastre, despre 
ceea ce adaugă^ prezentul...

Prezentul adaugă necontenit și 
enorm în acest timp de efort con
structiv socialist și aspirații si mai 
ambițioase și in Polonia populară 
și prietenă. Era toamnă Ia Varșo
via, timp senin, cu lumină calmă, 
și am început reînnodarea amintiri
lor despre orașul pe care Vistula îl 
taie in două, cu sabia ei de argint, 
dinspre margini spre centru. Ar
tera Sobieskiego se prelungește 
pină în zona suburbană. în fapt, 
un cartier împlinit în ultimele 
două decenii. Erau căsuțe mici pe 
aici. Cu flori de glicină. Cu gră
dini în care, la vremea aceea, gu
tuii iși etalau fructele de aur. O- 
fensiva edilitară a cuprins și a- 
ceastă margine a orașului și satul, 
fostul sat, iată-1... oraș.

întoarcem prtn cartierul Wlla- 
now. Drum pe care Sobieski 11 
făcea spre reședința sa regală; Re
ședință cu porticuri și’ coloane 
albe, cu parcul Îngrijit, alb și el, 
de zăpadă bogată. Iarna, verde- 
crud în toate celelalte trei ano
timpuri. Șl aici pămîntul ospitalier 
« primit pe constructori, care au 
lăsat tn urma lor temelii trainice

pentru blocuri înalte. destinate 
omului care, la rîndul lui. sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, construiește o nouă 
Polonie, socialistă.

Ne abatem din drum prin unul 
dintre cele mai noi cartiere ale 
Varșoviei. Este vorba despre Ursy- 
now. Fost sat și el- Pină la ofen
siva edilitară și industrială. Pină 
la ofensiva metroului, care-si taie 
și spre această margine de umani
tate a orașului drumul său subte
ran. Așa cum drumul metroului în 
construcție nu ocolește nici un alt 
cartier nou — Natolin. Ansamblu 
arhitectonic, cu un plus de perso
nalitate, calitate ce i-a răsplătit pe 
arnitecți prin dobînairea premiului 
I în competiția din superba lor 
profesie. Aici, o necesară parante
ză : împreună cu inginerul Roman 
Bialkowski am urmărit pe hartă 
arterele subterane aflate in con-

Insemnări de călătorie 
din R. P. Polonă

strucție : 23 de kilometri de me
trou, cu 23 de stații. Se construieș
te intens, de 4 ani. Pină in 1990 
se vor încheia lucrările la un tron
son de 12 km. El va deschide pri
mele călătorii inedite cu metro
politanul varșovian. Spune interlo
cutorul nostru :

— Mulți dintre noi îi cunoaștem 
direct pe constructorii metroului 
din București. Știm că au acumu
lat o bună experiență. O expe
riență care ne este utilă și nouă.

Cunoașterea reciprocă — miracu
loasa punte care-i apropie pe oa
meni...

Ne continuăm călătoria de cu
noaștere și recunoaștere a capitalei 
poloneze prin zona unde a fost ri
dicat în ultimii ani splendidul Cen
tru de sănătate a copilului. Cu o 
inimă uriașă, din piatră, încrustată 
in piatra zidului. Simbolul vieții, 
al speranței și încrederii în eter
nitatea vieții. Peste tot unde inspi
rația și posibilitatea au lucrat mînă 
în mînă, spații verzi, locuri de 
joacă pentru cel mici, de odihnă 
pentru cei mari, variate magazine, 
chioșcuri de ziare, edificii de cul
tură. Noile orașe-satelit se nasc cu 
mijloacele prezentului, dar sub 
exigențele viitorului. Și mal, ales 
cu multă. cu enormă muncă. 
Această energie umană care pune 
în operă, clădește și duce prezen
tul în viitor. Aici ori la Katowice, 
la Cracovia ori Gdynia, la Poznan 
ori la Wroclaw. Ia" Klelce ori Lodz, 
Ia Torun ori Radom... Adică pfeste 
tot. în cuprinsul Poloniei de azi.

Arhitecta Kesicka ne prezintă cu 
o mîrtdrie nedisimUlată cum a re
născut centrul vechi al Varșoviei și, 
mai ales, zona de imens interes tu
ristic și arhitectural al vechiului 
palat regal.

La Baltica, în peninsula Wester
platte, loc unde ultimul război 
mondial, dezlănțuit sălbatic de fas
cism, a tras primul cartuș, există 
un impresionant monument. închi
nat celor 182 de eroi polonezi care 
s-au opus vîlvătăii de foc și moar
te aprinsă atît de absurd peste 
trupul Europei. Piatra, menită să 
reziste cit bronzul, glorifică clipa 
împotrivirii, rămîne punct de reper 
în memorie pentru cruzimea măce
lului care nu trebuie să se mai re
pete niciodată, sădește încrederea 
și sp'eranța în rațiunea omului,..

Așadar, arhitecta Kesicka argu
menta cu cită muncă, cu ce efort 
financiar, cu cită dăruire și talent 
s-a ridicat din cenușă vechiul cen
tru al Varșoviei, pentru ca, atunci 
cind a trecut la ofensiva edilitară, 
sa adauge :

— Cunoaștem că in România, în 
această direcție, s-a făcut enorm. 
Adică, ați construit mult și bine, 
tn toată tara. Eu nu am fost în 
patria dv. Dar am Colegi arhitecți 
care au călătorit în România și pot 
să vă spun că au venit cu impresii 
excelente în privința anvergurii 
construcțiilor și. în egală măsură, 
a originalelor soluții arhitectonice.

Completare firească la „biblio
grafia" constructivă a arhitectei, 
cuvintele omului de la volan. Ma
rian Kaczmarczyk, impreună cu 
care „batem" marginile renăscute 
ale Varșoviei :

— Aici au fost pomi fructiferi... 
De aici cumpăram ouă, de la un 
gospodar... Strada de colo — o 
fostă pistă de zbor cu planorul. Iar 
cartierul ăsta are patru sectoare 
distincte, după numele planoarelor 
care evoluau pe. aici : Iskra, Wigla, 
Orlik și încă un nume, care acum 
îmi scapă... Șl mai trebuie să aflați 
că plopul și stejarul sînt copacii 
Varșoviei... Și priviți cită lume in 
parcul Lazienki. Mai ales tineri... 
Vin în continuu pelerinaj la sta
tuia lui Chopin... Și ar mai trebui 
să vă duc și la Wola, unul din 
cartierele cu tradiție muncitoreas
că ale Varșoviei... Ori să vă arăt 
„Citadela", cumplita închisoare a 
asupririi. Ori buncărul pe care 
Hitler și-l construise intre Gdansk 
și Szczecin... Ori...

Pe zidurile unui edificiu, asupra 
căruia vremea n-a avut răgazul 
să-și pună sigiliul de vechime, ca
ligrafiat cu litere mari, roșii : 
„Avem o singură Polonie".

Cuvinte pe care le-am citit și Ia 
Gdansk, undeva, in apropierea su
perbei străzi Mariacka, reconstrui
tă întocmai cum a fost, și la Elblag 
sau Olsztynek...

Cuvinte-emblemă pentru străda
niile constructive, pentru aspirații- x 
le fierbinți ale Poloniei socialiste q 
de azi.

Cuvinte-simbol, care se integrea
ză firesc în structura de rezistență 
a miraculoasei punți : a cunoaște
rii și apropierii dintre oameni.

Ilie TANASACHEy

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Fapte de muncă —. expresie & 

voinței noastre de pace. Repor
taj (color).

20.50 Țară străbună, tînără țară. Ver
suri și cintece patriotice (color)

21,05 Serial științific (color). Din tai
nele mării. Ultimul episod

21,30 Lumea contemporană și confrun
tările de idei • Cind laserul cu
noașterii destramă ceața mistică

21.50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 5 decembrie, ora 20 — 8 de
cembrie, ora 20. în țară t Vremea va 
fi predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, In cea mai mare parte a țării, 
exceptînd regiunile nordice și estice, 
unde se vor semnala înnorări mai ac
centuate. Vor cădea precipitații slabe 
izolate, mai ales sub formă de ploaie, 
In nordul șl estul țării. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări în estul și sud-estul țării. 
Temperatura aerului va înregistra o 
scădere ușoară, spre sfîrșitul interva
lului. Minimele vor oscila între minus 
5 și plus 5 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar maximele între 2 și 
12 grade, local mai ridicate.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

Din suita acțiunilor cu caracter 
deosebit, premergătoare sărbători
lor de iarnă, se desprinde tragerea 
excepțională Loto de duminică, 7 
decembrie, aceasta fiind și ultima 
tragere de acest fel din anul 1986. 
Desigur că nici de data aceasta 
tragerea nu-și va dezminți renu- 
mele, suscitînd același interes, atit 
sub aspectul atractivității. cît și al 
avantajelor oferite. Se efectuează 
7 extrageri. In 2 faze, cu un total

de 66 numere. Prezența unor tra
geri „legate" (cîte două, la faza I 
și toate cele 3, de la faza a Il-a) 
oferă posibilitatea atribuirii de 
ciștiguri și pentru 3 numere din 18 
și, respectiv, 24 extrase. Cele 13 
categorii de ciștiguri constau în 
autoturisme „Dacia 1 300“. impor
tante sume de bani si excursii 
peste hotare. Biletele tn valoare de 
25 lei participă la toate extrage
rile/ iar ultima zi de participare 
este sîmbătă, 6 decembrie.

Unități turistice în județul Satu Mare

Cei care vizitează 
județul Satu Mare au 
la dispoziție cîteva 
unități turistice de 
mare atracție. Astfel, 
in localitatea Tășnad. 
pe drumul național 
Cărei—Marghita. ho
telul „Transilvania" 
dispune de camere 
confortabile. restau
rant. ștrand termal. 
La rlndul său. hanul 
„Vraja viilor", situat

lingă orașul Caret, pe 
drumul național Cărei 
—Satu Mare, are 50 
locuri de cazare în 
camere confortabile, 
restaurant, bar de zi.

Din Satu Mare spre 
Sighetu Marmației. la 
kilometrul 42, lîngă 
localitatea Vama, in 
mijlocul Țării Oașului, 
un drum lateral, 
asfaltat, duce la „Ca
bana teilor", unitate 
amplasată într-o fru

moasă pădure. Cabana 
are locuri de cazare 
in camere și căsuțe, 
în masivul Oaș. la 
800 metri altitudine, 
cabana „Sîmbra oilor" 
este un loc de popas 
pitoresc și plăcut, cu 
32 locuri de cazare și 
restaurant.

In fotografie : „Ca
bana teilor", din ju
dețul Satu Mare.

INFORMAȚII SPORTIVE

SCRIMA. Campionatele balcanice 
de scrimă s-au încheiat la Atena cu 
succesul deplin al sportivilor rbmârii, 
care au cucerit toate cele opt titluri 
puse în joc.

în probele individuale au terminat 
învingători Claudia Grigorescu (flo
retă feminin). Romică Molea (flore
tă masculin). Wilmoș Szabo (sabie) 
si Sorin Saitoc (spadă), far In cele 
pe echipe formațiile României s-au 
clasat, de asemenea, pe primul loc.

GIMNASTICA. Proba feminină 
din cadrul concursului internațional 
de gimnastică desfășurat în orașul 
elvețian Chiasso a fost, cîștigată de 
Ecaterina Szabo (România), cu 39,25 
puncte. urmată de coechipiera sa 
Daniela Silivas si de Luo Feng 
(R. P. Chineză).

La masculin Pe primul loc s-a 
clasat sportivul chinez Li Ning, cu 
58.25 puncte, urmat de Sven Tirpelt 
(R.D.G.) si Sepp Zelweger (Elveția.

La întreceri au luat parte sportivi’ 
si sportive din 23 de țări.

FOTBAL. Pe stadionul Steaua din 
Capitală se va disputa astăzi meciul 
dintre echipele Steaua București și 
Petrolul Ploiești. contînd pentru 
etapa a 16-a a campionatului divi
ziei A la fotbal.

Partida va începe la ora 13.00.
HALTERE. într-o retrospectivă a 

recentelor campionate mondiale de 
haltere, comentatorul sportiv al 
agenției T.A.S.S. scrie, printre 
altele : „Campionatele de la Sofia 
au constituit și un deosebit succes 
pentru românul Nicu Vlad, care a 
cucerit medalia de aur la categoria 
100 kg. devenind și primul halterofil 
din țara sa autor al unui record 
mondial — la stilul smuls, cu perfor
manta de 200.500 kg. Nicu Vlad s-a 
dovedit puternic la ambele stiluri, 
victoria sa fiind oe deplin meritată".

în continuare, este citată o decla
rație făcută în luna mai a acestui 
an de antrenorul reprezentativei 
U.R.S.S.. David Rigert : „Nicu Vlad 
este un sportiv excepțional, cu o 
forță impresionantă și o tehnică 
foarte bună. Cu siguranță că vom 
mai auzi de performanțele sale" — 
caracterizare, apreciază comentato
rul, confirmată cu prisosință la în
trecerile de la Sofia.

După ce face o amănunțită bio
grafie sportivă a campionului 
român și expune drumul parcurs de 
acesta pină la ciștigarea titlului 
suprem, autorul comentariului con
chide : „Avind în vedere că . Nicu 
Vlad este în vîrstă de numai 23 de 
ani. ne putem aștepta în viitor din 
partea Iui la alte succese de pres
tigiu si noi recorduri mondiale".

SIBIU. în cadrul tradiționalelor 
„Zile ale Bibliotecii ASTRA", ma
nifestare ajunsă la cea dera treia 
ediție, la Sibiu a avut loc o se
siune de comunicări științifice. 
Cadre didactice, muzeografi, arhi- 
viști și cercetători in domeniul fi
lologiei și istoriei au evidențiat a- 
portul Asociațiunii Române pentru 
Cultura și Istoria Poporului Ro
mân la apărarea și cultivarea 
limbii române. (Ion Onuc Nemeș).

PRAHOVA. Consiliul orășenesc 
de educație politică și cultură so

cialistă Mizil a organizat In unită
țile economice și instituțiile din 
localitate, timp de o săptămînă, 
ample manifestări politice și cul
tural-educative dedicate aniversă
rii a 2500 de ani de la primeie 
lupte ale poporului geto-dac pentru 
libertate și independență. In ca
drul unor simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde au fost evidențiate 
lupta poporului român pentru 
neatîrnare, libertate și progres, efor
turile șl Împlinirile dobîndite de 
România In anii care au trecut de 

la Istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. (Ioan Marinescu).

GALAȚI. Cadrul bogat al mani
festărilor desfășurate in județul 
Galați, sub semnul voinței de pace 
a poporului nostru, este întregit în 
această perioadă de desfășurarea 
„Săptăminii cultural-educative a 
orașului Berești", In cuprinsul că
reia au loc dezbateri, mese rotun
de, simpozioane. La acestea se 
adaugă deschiderea unor expoziții 
de artă plastică, de artă populară, 
spectacole artistice realizate de

CARNET CULTURAL

formații de amatori din orașul Be
rești. manifestări cu cartea și fil
mul pentru tineret. Aceste mani
festări vor fi completate de tradi
ționala sărbătoare a „Cintecului și 
jocului horincean", la care vor 
participa și in acest an ansambluri 
folclorice renumite din județele 
Brăila, Vrancea și Vaslui, alături 

de cele din județul Galați. (Ștefan 
Dimitriu).

BACAU. Două expoziții rețin tn 
aceste zile atenția amatoriior de 
artă din orașul Tirgu Ocna. Este 
vorba despre expoziția de artă 
plastică deschisă la casa de cultură 
în cadrul etapei de masă a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" cu lucrări realizate de artiști 
plastici amatori și cea documen
tară organizată la cabinetul orășe
nesc de activitate ideologică și po- 
Iitico-educativă. Ambele reflectă 

marile transformări înnoitoare care 
au avut loc in anii ce au trecut de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului pe meleagurile moldovene, și 
îndeosebi pe Valea Trotușului. 
(Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA. Manifestările politi
co-educative și culțural-artistice 
din cadrul „Toamnei culturale fe- 
teștene", organizate de consiliul 
orășenesc de educație politică și 
cultură socialistă, s-au bucurat de 
un deosebit Interes, mii de locui

tori din această așezare de pe ma
lul Borcei luînd parte la dezbateri 
și simpozioane, expuneri și mese 
rotunde, la tntilniri cu scriitori și 
oameni de artă, cu specialiști din 
diferite domenii ale științei, la 
spectacolele ce au avut loc cu acest 
prilej și la vernisarea unor expo
ziții. De remarcat faptul că aceste 
manifestări s-au desfășurat atît la 
casa de cultură din localitate, la 
clubul C.F.R., cît și tn unități eco
nomice, licee și școli. (Mihai Vi- 
șoiu).
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Lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru trecerea la măsuri hotă- 
\ rite și concrete de reducere a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor 
1 militare continuă să preocupe in cel mai înalt grad opinia publică inter- 
y națională, antrenînd cercuri politice și pături sociale ample din cele mai 

"! anvergură ini diverse țări ale lumii la noi acțiuni și manifestații de 
’ favoarea soluționării acestor mari probleme ale actualității.

I

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Rezoluții în sprijinul consolidării climatului 

de încredere, securitate și colaborare

ORIENTUL MIJLOCIU ZIUA NAȚIONALĂ A THAILANDEI

Pentru înlăturarea tuturor armelor nucleare
J TOKIO. — Luînd cuvîntul cu
1 prilejul unei ceremonii la monu-
i mentul de la Hiroshima ridicat în 
’ memoriă victimelor primului bom- 
!
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bardament atomic, președintele 
Mexicului, Miguel de la Madrid, 
a făcut un apel către toate statele 
lumii să-și intensifice eforturile 
pentru înlăturarea definitivă a 
armelor nucleare, relatează agen
ția United Press International. 
Poporul mexican va continua să

se pronunțe cu hotărîre pentru in- 
terzicerea totală a armelor atomi- i 
ce, a spus președintele mexican. J 

Pe de altă parte, șeful statului 
mexican a arătat că aplicarea în 
practică a prevederilor Tratatului 
de la Tlatelolco, menit să ducă la 
interzicerea amplasării armelor 
nucleare în America Latină, con
stituie un pas important spre abo
lirea armelor nucleare în întreaga 
lume.

înarmările uriașa irosire0
de valori materiale și spirituale

HELSINKI. — Primul ministru 
al Finlandei, Kalevi Sorsa, a ară
tat, într-o cuvintare rostită la_ un 
seminar în problemele păcii, orga
nizat de sindicate, că țările în curs 
de dezvoltare se află în căutarea 
soluțiilor problemelor cu care se 
confruntă într-o lume ce continuă 
să irosească pentru înarmare în
semnate valori spirituale și mate-

riale. El a apreciat că securitatea 
nu presupune numai evitarea 
războiului, ci implică în același 
timp o cooperare economică și 
culturală între națiuni. Marile pu
teri trebuie să se angajeze în con
vorbiri serioase referitoare la li
mitarea armamentelor, pentru a se 
ajunge la un acord asupra dezar
mării, a spus primul ministru 
finlandez.

Demers ai veteranilor de război 
și al luptătorilor din rezistență

VIENA. — La Viena s-a înche
iat cel de-al doilea Congres mon
dial al veteranilor de război, luptă
torilor din rezistență și victimelor 
războiului. Participanții au adoptat 
declarația intitulată „Să acționăm 
pentru dezarmare și securitate, 
pentru pace în lumea întreagă,
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\pentru libertate și solidaritate" — 

relatează agenția Taniug. Docu- • 
mentul subliniază necesitatea întă- ț 
ririi securității, a creării unui , 
climat de destindere și cooperare, ( 
prin oprirea cursei înarmărilor și ' 
reducerea 
mamente.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Joi. Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat hotărirea de a organiza o 
conferință internațională pentru 
examinarea raportului dintre dezar
mare si dezvoltare, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite. în perioa
da 24 august — 11 septembrie 1987, 
relatează agenția T.A.S.S.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, joi, cu 140 de voturi pentru, 
o rezoluție prin care cheamă gu
vernele S.U.A. și U.R.S.S. să nego
cieze cu maximum de hotărîre rea
lizarea de acorduri privind măsuri 
concrete și eficiente pentru înceta
rea cursei înarmărilor nucleare, re-2 
ducerea radicală a arsenalelor ato
mice, dezarmarea nucleară și înce
tarea cursei înarmărilor in spațiul 
extraatmosferic.

în document se subliniază că. în 
secolul nuclear este vorba nu de o 
opțiune între război și pace, ci în
tre viață și moarte, și, de aceea, 
preîntîmpinarea unui război atomic 
devine sarcina principală a timpu
rilor noastre.

Forumul suprem al O.N.U. — 
Adunarea Generală — a salutat re
zultatele Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa, 
considerîndu-le o contribuție impor
tantă la adîncirea climatului de în
credere și de securitate pe Întregul 
continent european, la consolidarea 
păcii și securității internaționale, 
într-o rezoluție adoptată în plenul 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite se exprimă speran
ța că și în viitor vor fi făcuți, de 
comun acord, noi pași în direcția 
adîncirii în continuare a procesului 
de întărire a încrederii și securității, 
pentru înfăptuirea dezarmării în 
Europa.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție în care se ex
primă hotărirea majorității statelor

membre de a acționa pentru preve
nirea unei curse a înarmărilor in 
spațiul extraatmosferic, în interesul 
întregii omeniri, pentru cercetarea 
și utilizarea Cosmosului exclusiv în 
scopuri pașnice. Documentul cheamă 
toate statele membre, în special cele 
care dispun de un mare potențial în 
materie de exploatare a Cosmosu
lui, să contribuie activ la materiali
zarea obiectivului proclamat de 
O.N.U. privind utilizarea pașnică a 
spațiului extraatmosferic și să adopte 
măsuri urgente pentru preîntîmpina
rea cursei înarmărilor în acest me
diu. în interesul înțelegerii, păaii și 
securității internaționale.

Procedînd Ta adoptarea unul set 
de rezoluții în problemele de impor
tanță cardinală ale încetării cursei 
înarmărilor și dezarmării. Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat un 
document în care cheamă la înceta
rea totală a cercetării, producerii și 
stocării armelor chimice și bacterio
logice, subliniind că aceasta repre
zintă un obiectiv prioritar în dome
niul dezarmării. Documentul relevă 
necesitatea încheierii cît mai curînd 
posibil a unei convenții privind in
terzicerea cercetării, producției și 
stocării tuturor tipurilor de arme 
chimice și distrugerea acestora.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
in problema nerecurgerii la forță în 
relațiile dintre state. Documentul 
recomandă statelor membre să con
tinue eforturile pentru definitivarea 
proiectului declarației privind întări
rea eficacității principiului ne
recurgerii la forță în relațiile inter
naționale.

Dezbaterile care au precedat adop
tarea acestui proiect de rezoluție au 
scos în evidentă preocuparea largă 
a statelor membre de a se găsi căi 
și modalități practice, cu contribuția 
activă a O.N.U., pentru aplicarea 
Strictă a acestui principiu cardinal 
al legalității internaționale.

Avertisment al oamenilor
LONDRA. — Frederick Warner, 

cunoscută personalitate a vieții 
științifice britanice, a lansat un 
nou avertisment privind consecin
țele catastrofale ale unui conflict 
atomic generalizat, arătînd că nu
mai în Marea Britanie armele ato
mice ar provoca moartea a 55 mi
lioane de oameni dintr-un total de 
60 milioane de locuitori ai țării,

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

BANGKOK
Ziua națională a Thailandei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 

sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului thailandez prieten pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările reuniunii In
ternaționalei Socialiste Africane, la 
care au participat reprezentanți din 
35 de țări ale continentului. Delegații 
s-au pronunțat pentru convocarea 
unei conferințe internaționale de 
pace în problema Orientului Mijlo
ciu, cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a O.E.P.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Nave de 
război israeliene au bombardat joi cu 
rachete tabere de refugiati palesti
nieni din apropierea orașului Saida, 
din sudul Libanului, au anunțat sur
se ale politiei libaneze, citate de 
agențiile internaționale de presă. Au 
fost înregistrate victime omenești în 
rindul refugiatilor. în același timp, 
forțele israeliene si elemente ale asa- 
zisei Armate a sudului Libanului, 
creată și finanțată de Israel, au în
treprins noi acțiuni armate la nord 
de „zona de securitate".

Pe de altă parte, au continuat 
luptele între miliții ale organizației 
libaneze Amal si combatanți palesti
nieni.

DAMASC 4 (Agerpres). — Nabih 
Berri. liderul organizației libaneze 
Amal. s-a declarat favorabil unui 
plan de incetare a „războiului ta
berelor" din Liban, elaborat de re
prezentanții unor partide do stingă 
din Liban. La sfîrsitul unei întîlniri 
cu reprezentanții partidelor respec
tive. desfășurată la Damasc în pre
zenta vicepreședintelui Siriei. Abdel 
Halim Khaddam. Nabih Berri a spus 
că organizația Amal se pronunță 
pentru o soluție politică în vederea 
încetării ostilităților și vărsării de 
singe.

Incidente violente s-au produs joi 
Intre forțele israeliene de ocupație 
din teritoriul de pe Malul de vest 
al Iordanului și studenți de la Uni
versitatea Bir Zeit, care organizau o 
demonstrație de protest împotriva 
măsurilor represive ale Israelului la 
adresa instituțiilor die învățămînt 
palestiniene din teritoriile arabe o- 
cupate. Citind surse palestiniene, 
agenția Reuter relevă că trupele is
raeliene au deschis focul asupra 
demonstranților, ucigind trei stu
denți și rănind 23. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu. a trimis o tele
gramă primului ministru al Thailan
dei. Pnem Tinsulanonda, cu ocazia

zilei naționale a acestei țări, prin 
cane îi adresează calde felicitări, 
urări de sănătate si fericire perso
nală.

în fiecare an, la 5 decembrie, 
poporul thailandez sărbătorește 
ziua națională a țării, prilej de a 
trece in revistă rezultatele obținu
te pină în prezent în dezvoltarea 
economiccf-socială, de a scruta 
perspectivele de viitor.'

Vreme îndelungată. Thailanda a 
fost cunoscută mai ales ca unul 
din principalii exportatori de orez 
ai continentului asiatic, agricul
tura reprezentînd ramura de bază 
a economiei, care ocupa cea mai 
mare parte a populației active. Și 
în cel de-al șaselea plan de cinci 
ani de dezvoltare economică, apro
bat de guvern în septembrie, agri
cultura va ocupa o pondere impor
tantă. prevăzîndu-se măsuri ce vi
zează modernizarea acesteia, in 
special în zona de litoral din ju
rul portului Sattahip, precum și 
diversificarea ei. prin extinderea 
culturilor de trestie de zahăr, po
rumb, bumbac, manioc, a arborilor 
de cauciuc etc. Concomitent o aten
ție deosebită va fi acordată și va
lorificării însemnatelor bogății ale 
subsolului (antimoniu, zinc, cupru, 
staniu. tungsten, mangan. lignit, 
plumb, gaze naturale, petrol). în 
capitală, la Bangkok, ca și în alte 
orașe, noi întreprinderi se vor

adăuga celor existente — de textile, 
confecții, electrotehnice, chimice, 
de prelucrare a cauciucului etc.

în pofida distanțelor geografice 
care separă cele două țări, rela
țiile dintre România și Thailanda 
cunosc un curs ascendent, fiind 
bazate pe principiile egalității in 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Ca urmare 
a convorbirilor și contactelor la 
diferite niveluri, s-a stabilit un 
cadru politic prielnic pentru diver
sificarea pe mai departe a acestor 
legături de colaborare, pe plan bi
lateral, ca și în domeniul vieții in
ternaționale. Cu prilejul lucrărilor 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare comercială 
româno-thailandeză, desfășurate în 
vara acestui an, s-au convenit noi 
măsuri pentru creșterea schimbu
rilor economice. s-au identificat 
noi domenii pentru inițierea unor 
acțiuni de cooperare.

Corespunzînd intereselor ambelor 
țări și popoare, o asemenea evo
luție pozitivă se înscrie ca o con
tribuție importantă la promovarea 
telurilor păcii. înțelegerii și coo
perării internaționale.Reuniunea general-europeană de la VienaCX» vuiOTX UKUUUUUMl și

tuturor tipurilor de ar- \
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de știință
agenția France Presse.relatează

Printre victimele potențiale ale ex
ploziilor atomice se vor afla cele 
ale așa-numitel
Deflagrațiile vor produce nori de 
praf ce vor împiedica razele so
lare să ajungă la suprafața plane
tei. ceea ce va determina. în con
secință. o răcire generală si. 
termen lung, dispariția vieții 
Terra, a spus el.

.jerni nucleare".

pe 
pe

Ștafeta păcii străbate America Latina
cane a acestei inițiative organizate 
sub auspiciile UNICEF. Sosirea 
ștafetei, purtată de tineri sportivi, 
a coincis cu organizarea, la 
Jose, a unei „Zile a păcii".

SAN JOSE — „Flacăra păcii", 
care străbate de aproape două luni 
mai multe țări din diferite conti
nente, a sosit în capitala Republi
cii Costa Rica, venind din Colum
bia, în cadrul etapei latino-ameri-

în favoarea opririi

MADRID. — Guvernul Spaniei 
își exprimă regretul în legătură cu 
recenta hotărîre a Administrației 
Statelor Unite de a depăși limitele 
stabilite de Tratatul SALT-2, a a- 
nunțat la Madrid un purtător de

San

cursei înarmărilor
și promovării destinderii

cuvînt al Ministerului de Externe. 
Respectarea Tratatului SALT-2 — 
a subliniat purtătorul de cuvînt — 
are o mare importantă pentru pro
cesul destinderii și poate contribui 
la reducerea arsenalelor militare.

Intervenția reprezentantului român
VIENA 4 (Agerpres). — Radu 

Bogdan transmite : în cadrul reuniu
nii general-europene de la Viena 
continuă dezbaterile grupului de 
lucru care se ocupă de principiile 
prevăzute în Actul final de la Hel
sinki.

Reprezentantul tării noastre a sub
liniat necesitatea imperioasă a înte
meierii relațiilor dintre toate statele 
pe respectarea deplină a principiilor 
suveranității si independentei națio
nale. egalității în drepturi si avan
tajului reciproc, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
si la amenințarea cu forța.

Vorbitorul a subliniat importanța 
desfășurării unor acțiuni ferme din

partea tuturor statelor participante 
pentru respectarea strictă a acestor 
principii, pentru eliminarea oricăror 
acțiuni și manifestări de forță, pen
tru reglementarea tuturor conflicte
lor si diferendelor internaționale 
prin intermediul tratativelor, pe cale 
pașnică. în context au fost evocate 
inițiativele prezentate de România 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale privind întronarea în rapor
turile interstatale a principiului re
nunțării la forță si Ia amenințarea 
cu forța, crearea în cadrul O.N.U. 
a unei comisii de bune oficii, me
diere si conciliere în vederea solu
ționării pașnice a diferendelor din
tre state.

GENTHLE DE PRESA
S - pe scurt

LA BEIJING a fost semnat un 
acord comercial între R. P. Chi
neză și Iugoslavia, în baza căruia 
în 1987 schimburile comerciale din
tre cele două țări urmează să se 
dubleze față de 1986, ajungînd Ia 
suma de 400 milioane dolari, in
formează agenția Taniug.

AMERICA CENTRALA
Nicaragua denunță acțiunile armate ale elementelor 

contrarevoluționare
MANAGUA 4 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Managua, pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a anunțat că 
la frontiera cu Hondurasul se dau, 
în prezent, lupte grele între forțele 
armate ale țării și elemente contra
revoluționare mercenare sprijinite 
din exterior — transmit agențiile 
Prensa Latina, E.F.E. și France 
Presse. El a precizat că o formațiune

contrarevoluționară de aproximativ 
1 000—1 500 de combatanți încearcă 
să pătrundă din Honduras în Nicara
gua și că se observă o mișcare de 
trupe nord-americane în regiunea 
respectivă, la aproximativ 15 km de 
graniță.

Guvernul nicaraguan a adresat, în 
legătură cu aceasta, note de protest 
Hondurasului și S.U.A.
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COREEA DE SUD:

în pofida represiunilor antipopulare
AMPLĂ MIȘCARE PENTRU LIBERTĂȚI

Șl REFORME DEMOCRATICE
„...Seul prezintă aspectul unui oraș 

aflat in stare de urgență. Pe un frig 
glacial, polițiști echipați și înarmați 
pentru lupte de stradă au jalonat 
dis-de-dimineată trotuarele si au în
conjurat imobilele oficiale. Numeroa
se stații de metro au fost închise. 
Orice persoană care circula pe stra
dă devenea, automat, suspectă și cer
cetată"... Așa sunau primele relatări 
ale agențiilor de presă transmise la 
sfirșitul săptămînii trecute din Co
reea de Sud.

Acesta a fost Începutul. Apoi, for
țele represiunii s-au dezlănțuit cu 
furie pentru a risipi miile de de
monstranți veniți din toate regiu
nile țării spre a participa la o mare 
adunare lntr-un parc din centrul 
Seulului în sprijinul organizării cit 
mai grabnice a unor alegeri prezi
dențiale libere, prin vot direct.

Pe „Chogno Street", la o depăr
tare de cinci km de locul adunării, 
a avut loc o violentă ciocnire între 
unități speciale ale poliției și un 
grup de aproximativ 1 000 de stu- 
denți, care purtau banderole cu in
scripția : „Jos dictatura militară !“.

Peste două mii de persoane au 
fost reținute și anchetate de poliție, 
dintre care un important număr tra
duși în fața justiției. 20 deputați 
membri ai Noului Partid Democratic 
(N.P.D.) au fost luați pe sus, în
ghesuit! in dube ale poliției și duși 
cu forța. Li Mon Wu. liderul N.P.D.. 
alți fruntași ai acestei influente or
ganizații a opoziției au fost împie
dicați să părăsească sediul parti
dului.
„A fost cea mai mare operațiune po

lițienească declanșată împotriva opo
ziției de la instaurarea in august 1980 
a regimului generalului Chun Dun 
Hwan" — conchidea agenția France 
Presse referindu-se la represiunile 
brutale de pe străzile Seulului, pen
tru care au fost mobilizați 100 000 de 
polițiști.

E singurul domeniu in care regi
mul își depășește săptămînă de săp- 
tămînă și lună de lună „perfor
manțele".

Iată o sumară trecere in revistă a 
relatărilor transmise din Coreea de 
Sud, numai în cursul lunii trecute, 
de agențiile de presă internaționale : 
peste 5 000 de polițiști au luat cu 
asalt clădirea Universității Konkuk

(Seul), ocupată timp de trei zile de 
1 500 studenți ; elicoptere, bombe cu 
gaze lacrimogene, tunuri cu apă au 
intrat in acțiune pentru împrăștierea 
unor demonstrații din alte centre 
universitare ; mai multe instituții de 
învățămînt superior au fost închise 
pe termen nedefinit ; Kim Dae Jung, 
lider al opoziției, a fost plasat din 
nou sub stare de arest la domici
liu etc.; etc..

Acestea sînt aspecte tipice ale 
tragediei pe care o trăiește zilnic 
populația din Coreea de Sud. Doar 
un grup restrîns de privilegiați și 
vîrfuri ale armatei sînt la adăpost 
de samavolniciile aparatului de re
presiune. Nu există categorie socială 
care să nu fi resimțit în mod dra
matic efectele politicii antipopulare 
și antinaționale a guvernanților de 
la Seul. Muncitorii sînt persecutați 
pentru revendicările lor și se află 
sub amenințarea permanentă de a 
îngroșa rîndurile numeroasei armate 
a șomerilor. îngrijorate de impli
carea crescîndă a sindicatelor în re
centele demonstrații împotriva poli
ticii antipopulare a regimului, auto
ritățile de la Seul exercită presiuni 
asupra liderilor a 14 sindicate, ce- 
rîndu-le, pur și simplu, să-șl di
zolve organizațiile. Țărănimea este 
la rîndu-i supusă unei crunte ex
ploatări. Tineretul, cadrele univer
sitare. reprezentanți ai organizațiilor 
confesionale, ai păturilor mijlocii își 
exprimă. în. forme specifice, revolta 
față de încălcarea celor mai elemen
tare drepturi și libertăți cetățenești, 
fată de abuzurile forțelor represive. 
O vie nemulțumire trezesc privile
giile acordate monopolurilor străine, 
care au acaparat poziții cheie în 
economia tării. Toate acestea explică 
de ce în organizarea marilor acțiuni 
protestatare se întîlnesc alături mun
citori. studenți. profesori universi
tari, oameni de litere cu clerici, 
oameni de afaceri, reprezentanți ai 
altor pături sociale. Nu de mult, un 
tribunal din Seul l-a judecat pe re
verendul Moon Ik Hwan și l-a con
damnat la trei ani închisoare pentru 
„vina" de a fi tinut un discurs la o 
manifestație a tineretului.

în desfășurarea amplei mișcări 
protestatare, între diverse sectoare 
ale opiniei publice s-au clarificat și 
Identificat obiective șl teluri comune.

s-au risiipit eventualele iluzii cu pri
vire la posibilitatea unui compromis 
acceptat de guvernanți. La ora ac
tuală diferitele componente ale marii 
mișcări populare au ca revendicări 
comune : lichidarea „bazelor juridi
ce" ale regimului de dictatură, prin 
abolirea actualei constituții în scopul 
asigurării și garantării unor drepturi 
și libertăți elementare pentru toată 
populația ; eliberarea deținuților po
litici îndepărtarea dictaturii ; în
făptuirea de reforme în favoarea 
celor ce muncesc.

Marea adunare, convocată la Seul 
de Noul Partid Democratic, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, urma să se 
adauge celorlalte manifestări simila
re în sprijinul cererii de a se orga
niza cît mai grabnic alegeri prezi
dențiale libere, prin vot direct. „Fo
losirea forței barbare, represaliile 
organizate de guvernanți — au de
clarat liderii N.P.D. — lipsesc de 
obiect încercările de a se ajunge la 
un compromis în cadrul parlamen
tului". De altfel, deputății membri 
ai N.P.D. au început să boicoteze 
toate comisiile „parlamentului" de la 
Seul, provocînd de fapt suspen
darea activității acestuia. Un deputat 
al N.P.D. a fost acuzat de „propa
gandă subversivă" fiindcă a cerut 
forului legislativ al țării să acțio
neze in conformitate cu interesele na
ționale în scopul unificării pașnice a 
Coreei. O avalanșă de represiuni a 
fost declanșată și împotriva altor or
ganizații obștești, printre care „Miș
carea pentru democrație și unifi
care".

în amplele șl temerarele lor ac
țiuni pentru soluționarea gravelor 
probleme cu care este confruntată 
Coreea de Sud, organizații politice, 
sindicale, profesionale, studențești 
revendică tot mai insistent retra
gerea sprijinului acordat regimului 
de la Seul de către administrația 
S.U.A. După cum se știe, in Coreea 
de Sud sînt staționați 40 000 de mi
litari americani, iar majoritatea ofi
țerilor superiori sud-ooreeni s-au 
format la școli militare din S.U.A. 
Nu este un secret că aroganta regi
mului de la Seul este alimentată 
tocmai de prezența trupelor america
ne, care, intr-un fel sau altul, ex
plică și „longevitatea" unor rînduieli 
atît de nepopulare și contestate de

Cordoane de polițiști au Izolat 
complet Universitatea Hanyang 

din Seul

imensa majoritate a cetățenilor. în 
schimb, regimul răspunde cu promp
titudine solicitărilor celor mai ris
cante pentru soarta țării, participă 
intens la manevre militare comune 
de anvergură cu caracter provocator, 
permite introducerea de tehnică mi
litară și armamente dintre cele mai 
moderne și mai distrugătoare, inclu
siv arme nucleare, așa cum este ca
zul cu rachetele „Lance", capabile să 
transporte deopotrivă focoase clasice 
și focoase atomice — toate acestea in- 
treținînd premeditat o atmosferă de 
tensiune și încordare, cu grave pe
ricole pentru soarta păcii.

In mai 1986 s-au împlinit șase ani 
de cînd regimul de la Seul a repri
mat sîngeros răscoala tineretului și 
muncitorimii din Kwangju. în acest 
răstimp, guvernanții de la Seul și-au 
perfecționat și amplificat la maxi
mum aparatul de represiune. De
parte însă de a fi intimidate, de a 
fi reduse la tăcere, forțele patrio
tice și democratice s-au angajat și 
mai puternic în luptă. Ele se bucură 
de sprijinul și simpatia opiniei pu
blice mondiale, pentru că lupta lor 
pentru drepturi și libertăți cetățe
nești. pentru reunificarea pașnică și 
democratică a țării este o luptă 
dreaptă, legitimă.

Petre STANCESCU

I „MASA ROTUNDA". La Tokio 
I s-a încheiat cea de-a N.-et „Masă 

rotunda" a reprezentanților opiniei

I publice din Japonia și Uniunea 
Sovietică, la care au participat 
peste 400 de reprezentanți ai 
cercurilor politice, parlamentare, 
de afaceri și ai organizațiilor ob-

• ștești din cele două state. Comuni
catul publicat la încheierea dezba-

I terilor, relevă agenția T.A.S.S., 
subliniază necesitatea- intensificării 
eforturilor pentru adîncirea înțele-

Igerii reciproce, instaurării unor 
raporturi de bună vecinătate între 
popoarele U.R.S.S. și Japoniei. 
Participanții au salutat propune- 

Irile vizînd reducerea încordării, 
asigurarea securității și prosperi
tății în regiunea Asiei și Pacifi- 

■ cului.
* VIZITA LA BELGRAD. în cursul

I convorbirilor desfășurate la Bel
grad între Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, și președintele Beninului,

1 Mathieu Kerekou, o atenție spe
cială a fost acordată problemelor 
din sudul Africii, subliniindu-se 

(necesitatea eliminării apartheidu
lui și asigurării independentei Na
mibiei. De asemenea, a fost ana
lizat rolul țărilor nealiniate în re- 

I ducerea tensiunii internaționale și 
în stingerea focarelor de conflict 
în legătură cu relațiile bilaterale,

■ in timpul convorbirii s-a subliniat

că există posibilități pentru lărgi
rea acestora în diverse domenii.

LA VIENA s-au desfășurat lu
crările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Austria, consacrată examinării si
tuației din țară . după alegerile 
parlamentare anticipate din 23 
noiembrie. A fost adoptată hotări
rea de a se convoca cel de-al 
XXVI-lea Congres al partidului la 
sfirșitul lunii martie 1987.

O NOUA RUNDA DE NEGO
CIERI. In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Isla
mabad, Diego Cordovez, reprezen
tantul special al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru Afganistan, a 
anunțat că în cursul convorbirilor 
pe care le-a avut cu oficialitățile 
pakistaneze și afgane s-a convenit 
ca noua rundă a negocierilor de la 
Geneva să înceapă la 12 februa
rie anul viitor. El a menționat că 
au fost obținute unele progrese în 
problema soluționării politice a si
tuației din jurul Afganistanului, 
relevă agenția A.P.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
SRI LANKA, care s-a desfășurat 
la Colombo, a hotărit convocarea 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului între 24—28 martie Anul 
viitor.-

DISTINCȚIE. Lui Nelson Man
dela. lider al populației de culoare 
din Africa de Sud, ținut în deten
ție de regimul rasist de la Pretoria 
de două decenii, i-a fost acordat 
Premiul internațional pentru pace 
și libertate pe anul 1986, anunță 
agenția A.D.N. Distincția este con
ferită de Centrul internațional al

muncitorilor suedezi, instituție pa- 1 
tronată de Partidul Social-Demo- , 
crat din această țară.

NUMIRI. întrunit joi la Ka
bul, Biroul Politic al Partidului I
Democratic al Poporului din Afga- | 
nistan a aprobat numirea lui 
Nazar Muhammad în funcția de ( 
prim-adjunct al președintelui Con
siliului de Miniștri, a lui Muham- * 
med Rafi ca ministru al apărării 
și a lui Abdul Wakil ca ministru 
de externe — transmite agenția 
T.A.S.S.

SISTEMUL COSPAS—SARSAT. 
După intilnirea de la Moscova a 
specialiștilor sovietici, americani, . 
canadieni și francezi participant! 
la experimentarea sistemului 
COSPAS—SARSAT pentru repe
rarea și salvarea avioanelor și I 
navelor aflate în pericol, în capi- | 
tala Uniunii Sovietice s-a anunțat 
că noile aparate cu care va fi ■ 
dotat sistemul vor putea repera 
avioanele sau navele cu precizie ‘ 
de 2—3 kilometri, relatează agen
ția T.A.S.S. Aparatele utilizate I 
pină în prezent aveau precizia de | 
reperare de 12 kilometri.

DEMONSTRAȚIE STUDENȚEAS
CA. La Paris a avut loc joi o 1 
demonstrație la scară națională a 
studenților în semn de protest îm
potriva proiectului reformei învăță- . I 
mintului, care prevede. între al
tele, creșterea taxelor de înscriere I
și de școlarizare.

PREGĂTIRI. în perspectiva des- .
chiderii, în ianuarie, la Ciudad 
de Mexico, a Conferinței ex- ‘
traordinare a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru America Latină și I
zona caraibiană (CEPAL), exper- 
ții guvernamentali din regiune — 
reuniți în capitala Argentinei — i
au trecut la elaborarea unui do
cument final, menit să exprime 
poziția comună a țărilor latino- 
americane și caraibiene în princi
palele probleme cu care sînt ele 
confruntate în prezent'.

Promovarea 
cooperării 

în domeniul educației
GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge

neva este in curs de desfășurare, sub 
auspiciile UNESCO, a 40-a Confe
rință internațională privind educa
ția, la ale cărei lucrări participă 
aproape 500 de delegați din 100 de 
țări, informează agenția France 
Presse.

în cadrul conferinței, participanții 
au subliniat necesitatea asigurării 
unui climat internațional de pace, 
prin promovarea înțelegerii și coope
rării intre națiuni, care este în egală 
măsură indispensabil dezvoltării edu
cației și progresului economic. S-a 
relevat, în același timp, că promo
varea cooperării în domeniul educa
ției contribuie la apărarea păcii și la 
progresul general.

Un sfert din populația 
adultă a lumii fără știință 

de carte
GENEVA 4 (Agerpres). — Un stu

diu difuzat în cadrul unei Conferințe 
internaționale a UNESCO dedicate 
problemelor educației, ce se desfă
șoară la Geneva, subliniază că, in 
prezent, mai mult de un sfert din 
populația adultă a lumii nu știe să 
scrie și să citească. Africa de vest 
se află in cea mai gravă situație, cu 
Un nivel de analfabetism de 63 la 
sută, in urma ei aflindu-se zona 
arabă, informează agenția KUNA. 
Situația femeilor arabe este și mai 
gravă, in cazul lor procentul de șco
larizare fiind de numai 30.

Studiul relevă că, in ultimii 15 ani, 
numărul persoanelor de toate vir- 
stele incluse intr-o formă de învă- 
țămînt a crescut de la 621 milioane 
ta 895 milioane. Cu toate acestea, au 
existat flagrante disparități intre su
mele alocate pentru educație de ță
rile dezvoltate si cele în curs de dez
voltare, raportul dintre cele două 
grupuri de țări fiind de 17 la 1.

TĂCERE CARE ACUZĂ.-
Știrile care provin din Africa de 

Sud prin intermediul agențiilor de 
presă internaționale arată că acest 
anacronic bastion al rasismului și 
politicii de apartheid este teatrul 
unor evenimente extrem de grave. 
După instituirea stării de urgență, 
aproape in fiecare zi au avut loc 
acțiuni de protest ale populației 
majoritare, de culoare, reprimate 
singeros de către autoritățile de la 
Pretoria. Numărul persoanelor 
ucise depășește cîteva mii 1 — iar 
temnițele și aresturile posturilor 
de poliție gem de deținuți. „Regi
mul sud-african se află în stare 
de război cu propriul popor" — 
aprecia ziarul cairot „Egyptian Ga
zette", definind situația din Africa 
de Sud.

?i cu cît se intensifică lupta ce
lor 24 milioane de africani pentru 
schimbarea rinduielilor nedrepte, 
cu cit crește numărul țărilor ce iau 
poziție împotriva represiunilor sin- 
geroase ale rasiștilor, cu cit tot mai 
multe firme occidentale își retrag 
capitalurile și refuză să mai co
laboreze cu autoritățile de la Pre
toria, cu atit regimul se încrince- 
nează in politica sa obtuză, fără 
speranțe și fără perspective. For
țele polițienești nu mai cunosc nici 
un fel de reținere, hăituind, perse
cutând și torturind pe toți cei ce-și 
ridică glasul pentru lichidarea po
liticii de apartheid. „Jumătate din 
cei arestați după intrarea in vi
goare a stării de urgentă au avut 
nevoie de serioase îngrijiri medi
cale" — relatează agenția britanică 
Reuter.

Potrivit corespondenților de pre
să, la șirul neîntrerupt al fărăde
legilor comise de autoritățile rasis
te se adaugă acum încă una și mai

odioasă. „Copiii de culoare sînt tor
turați în închisori" — anunță gru
parea sud-africană „Comitetul de 
sprijin al părinților deținuților" 
(D.P.S.C.). Intr-un „Memorandum 
asupra represiunii împotriva copi
ilor in Africa de Sud", elaborat 
de această grupare, se afirmă că 
din cele 23 000 de persoane închise 
o mare parte sînt tineri sub 18 ani 
care, la fel ca părinții lor. se ridică 
împotriva rinduielilor rasiste. In 
dosul gratiilor au fost zvirliți, fără 
nici un fel de procedură legală, 
chiar copii de 12—14 ani. Numărul 
acestora este de circa 2 000. Mulți 
dintre ei, pentru a li se smulge 
„mărturisiri", au fost bestial tor
turați, folosindu-se în acest scop 
curentul electric. Purtătorul de 
cuvînt al D.P.S.C., David Webster, 
a făcut cunoscut presei declarații 
ale unor adolescenți, băieți și fete, 
in care se relevă torturile la care 
au fost supuși. Totodată s-a arătat 
că unii dintre copiii deținuți au... 
„dispărut".

Față de aceste grave dezvăluiri, 
reprezentantul poliției rasiste sud- 
africane n-a fost in măsură să dea 
nici un fel de dezmințiri, retrăgin- 
du-se in spatele prevederilor legii 
de urgentă, potrivit cărora este in
terzis orice fel de comentariu asu
pra modalităților de aplicare a 
acestei legi. Numai că „tăcerea" sa 
a constituit cea maț elocventă con
firmare a celor dezvăluite de gru
parea antirasistă sud-africană.

A te răfui cu copiii, a tortura si 
ucide copii — iată pină unde au 
ajuns rasiștii de la Pretoria în ne
putința lor de a înăbuși lupta 
populației africane pentru împli
nirea năzuințelor sale legitime I

N. PLOPEANU
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