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Știința trebuie să servească adevărul si numai adevărul
Prezentînd adevărul is
toric desprins din exis
tența străveche pe aceste
meleaguri și adevărul vie
ții de astăzi a poporului
român, magistrala cuvintare
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu reafir
mă clar realitatea funda
mentală pe care o repre
zintă soluționarea defini
tivă a problemei naționale
în România, asigurarea
deplinei egalități in drep
turi a tuturor cetățenilor,
fără deosebire de națio
nalitate, in conformitate
cu principiile socialismu
lui științific. In același
timp, cuvîntarea repre
zintă o analiză lucidă și
o privire atentă asupra
problemelor majore care
frămintă omenirea la ora
actuală : apărarea păcii ca
un bun al tuturor po
poarelor, cooperarea și
înțelegerea între popoare
le lumii.
Ca istoric ce activez in
domeniul
muzeografiei
românești, sînt indignat
în fața
încercărilor de
denaturare a istoriei mul
timilenare a
poporului
român, prin reafirmarea,
in unele cercuri de peste
hotare, a unor teze ire
dentiste, șoviniste. care
falsifică adevărul științi
fic și încearcă să lovească
in unitatea de nezdrunci
nat a poporului nostru.
„Cum se poate concepe

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

CUM POATE SPORI VALOAREA METALULUI?
numaii produse
de cea mai bună
CALITATE

Am dezvoltat in anii socialismului o puternică și modernă
industrie metalurgică, in măsură să satisfacă cele mai exi
gente cerințe ale economiei. Nu întîmplător statisticile in
ternaționale situează România între primele țări din lume în
privința producției medii de oțel ce revine pe un locuitor.
Desigur, atingerea acestui nivel de dezvoltare a presupus
eforturi, materiale și financiare deosebite. In continuare,
țara noastră importă cea mai mare parte din materiile prime
necesare industriei metalurgice. Ținînd seama de aceste
realități și de exigențele în permanentă creștere ale benefi
ciarilor de produse metalurgice, de cerințele înfăptuirii
unor programe prioritare ale tehnicii de vîrf, se poate afirma
că pentru oamenii muncii din această ramură obiectivul
esențial al perioadei în care ne aflăm îl reprezintă ridicarea
nivelului calitativ, sporirea valorii metalului fabricat.
In această privință, în cuvîntarea rostită la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 februa
rie a.c., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, criticînd faptul
că realizarea practică a măsurilor de modernizare a pro
ducției se desfășoară încă foarte încet, a accentuat necesi
tatea ca în industria metalurgică să se acționeze ferm, prin
întărirea ordinii și disciplinei în producție, a răspunderii în
muncă, prin respectarea strictă a tehnologiilor de fabrica
ție, pentru sporirea gradului de valorificare și creșterea
coeficientului de scoatere a metalului, pentru ridicarea ca
lității produselor.
Ce înseamnă de fapt calitate superioară, sporirea gra
dului de valorificare în metalurgie ? Ce realizări s-au obți
nut în această privință ? Ce trebuie întreprins pentru ca
producția în industria metalurgică să se situeze la înălți
mea sarcinilor formulate de conducerea partidului ? Sînt
întrebări care au constituit subiectul dezbaterii organizate
la Combinatul siderurgic Hunedoara cu participarea unor
specialiști de frunte ai acestei reprezentative unități econo
mice.

— arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
— ca o Academie de ști
ințe să dea girul său unor
texte și lucrări care jig
nesc alte popoare 1 Ce
știință este aceasta ? Cui
servește o asemenea așazisă știință decît celor
mai reacționare cercuri
imperialiste ? în nici un
fel asemenea teze nu ser
vesc cauzei prieteniei și
colaborării, cauzei socia
lismului !“.
Desigur, azi ca și in
trecut, orice încercări de
denaturare a adevărului
istoric sînt sortite eșecu
lui.
Organizat in lumina
tezelor și ideilor secreta
rului general al partidu
lui cu privire la prezen
tarea unică și unitară a
istoriei patriei
și po
porului român, Muzeul
județean de istorie din
Cluj-Napoca,
păstrător,
prin cele peste 200 000
exponate, al tezaurului
creației materiale și spi
rituale, prezintă o imagi
ne clară a istoriei din pe
rioada paleoliticului și
pînă în epoca contem
porană.
Permanența poporului
român in spațiul carpatodanubiano-pontic și con
viețuirea îndelungată cu
naționalitățile ' conlocu
itoare sînt elocvent ilus
trate prin obiecte arheo

logice și documente is
torice. Din aceste vestigii
rezultă cu deosebită cla
ritate
originea daco
română și formarea po
porului român, conti
nuitatea și permanența
existenței noastre pe aceste plaiuri, așezarea pe
vatra noastră strămoșeas
că în secolele XI—XIII a
populației maghiare și
germane, cu care românii
au muncit și luptat îm
preună secole de-a rindul
pentru libertate socială și
națională. Muzeul cuprin
de mărturii elocvente pri
vind luptele împotriva im
periului otoman, marile
răscoale țărănești, mișcă
rile muncitorești și socia
liste, organizarea clasei
muncitoare
și
crearea
Partidului Comunist Ro
mân, lupta antifascistă și
antirăzboinică,
făurirea
socialismului in țara noas
tră.
Noua secție de istorie
contemporană înfățișează
lupta și munca comună a
locuitorilor din această
parte a țării, in strînsă
unitate cu întregul popor,
pentru libertate si unita
te națională, pentru dez
voltarea economico-socială a județului Cluj in
contextul
progresului
multilateral al
patriei.
Elocvente sint mărturiile
care vorbesc despre ma
rile realizări înfăptuite in

Recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii
din întreprinderea noas
tră a analizat, in spiritul
exigențelor formulate de
secretarul
general
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rezul
tatele
obținute și,
in
egală măsură, deficien
țele din activitatea colec
tivului, stabilindu-se mă
suri ferme pentru înde
plinirea neabătută a tu
turor
indicatorilor
de
plan pentru această pe
rioadă și pe întregul an.
Ca întotdeauna, și acum
întregul nostru colectiv
— români și maghiari —
acționează ca un singur
om, cu înaltă răspundere
muncitorească, pentru în
deplinirea exemplară a
sarcinilor de plan, în
tărirea ordinii și dis
ciplinei,
pentru
gos
podărirea judicioasă a
materiilor prime, mate
rialelor și energiei, urmărindu-se, totodată, rea
lizarea unor indici de ca
litate superioară la toate
fazele de lucru, pentru
toate produsele noastre.

Munca și rezultatele ob
ținute. viața și activita
tea noastră, a tuturor
oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate,
demonstrează, așa cum a
subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, la ședința comună
a consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate
maghiară și germană, că
în tara noastră au fost
create „condiții de mani
festare deplină, egală a
tuturor cetățenilor, fără
nici un fel de deosebire,
nici de naționalitate, nici
de sex, nici de vîrstă !“.
La noi, în România, omul este prețuit nu după
naționalitatea sa — ro
mână, germană, maghiară
sau alta — ci după cit
șl cum
muncește. Sînt
create astfel condiții fa
vorabile afirmării plenare
a personalității fiecăruia,
fapt ce poate fi verificat
de oricine se îndoiește
de aceasta. Mă refer la
acei „binevoitori" de pes
te hotare, care, căutînd
argumente pentru teori-

ile lor nefondate despre
așa-zisa lipsă de drep
turi- a cetățenilor români
de naționalitate maghia
ră din țara noastră, fal
sifică o realitate mai mult
decît evidentă. Este nu nu
mai un amestec flagrant
in treburile noastre in
terne, ci este, pur și sim
plu, o încercare de în
vrăjbire a unor oameni
care muncesc și trăiesc
înfrățiți, este un mod
perfid de încercare a ne
opune unii altora.
Se vede că propagatorii
șovinismului,
revanșismului și iredentismului
au uitat prea repede con
secințele dramatice, care
au costat foarte multe
vieți omenești, ale unor
asemenea încercări. Este
cu atît mai mult de mi
rare ' cu cit asemenea
tentative de denigrare a
realităților, de falsificare
grosolană a
istoriei iși
fac loc chiar într-o țară
socialistă vecină.
R. P.
Ungară.
Deși noi nu dăm sfaturi
nimănui, totuși să mi se
permită să-i sfătuiesc pe
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DIN PARTEA FEMEILOR DE LA „ROMLUX":

in procesul înnoirii producției

Un gînd frumos în fiecare casă

Zona vîrfurilor tehnologice se află
Intr-o evoluție impresionantă. Noile
tehnologii promit să revoluționeze
producția, să creeze noi domenii de
investiții, dar și de confruntare și
aprigă concurență
economică. Mulți
denumesc etapa
actuală drept epoca tehnicii de
calcul, iar apari
ția microcalcula
toarelor și micro
procesoarelor es
te comparată cu
„șocul“ tehnologic produs de descoperirea tranzistorului în 1965. Așadar,
în prim-planul interesului general
sint propulsate industriile care pre
lucrează, înmagazinează și transmit
informația. Aceasta este resursa fun
damentală de dezvoltare a viitorului,
susțin specialiștii. Și este greu să
fie contraziși atita vreme cit ea
atrage după sine — așa cum se întimplă in anumite sectoare de acti
vitate — o creștere excepțională a
productivității muncii. Dar nu numai
atît. Pe seama ei este ridicat un
nou eșafodaj tehnologic pentru o
parte apreciabilă a economiei ; este
insuflat oxigen unora dintre ramu
rile tradiționale care dau semne de
„oboseală", sînt create noi ramuri și,
pe această bază, diversificate econo
miile ; în fine, sînt schimbate crite
riile de competitivitate între diferi
tele țări, ceea ce determină promo
varea unor noi modele de comerț
și cooperare internațională.
Indiferent că este vorba de tehni
că de calcul, de biurotică sau comu
nicații, un nou tip de relații s-a in
stalat și domină procesele de pro
ducție. Pe lingă știință, între om și
mijloacele de producție s-a interpus
atotputernică informația. Cu rezulta
te de-a dreptul spectaculoase : folo
site atît în faza de- concepție, cît și
în faza de execuție a unor produse
noi, tehnica de calcul și informatica
le conferă acestora o calitate și o
competitivitate superioare, dar și
pină la 80 la sută din economiile de
materii prime, materiale, energie și
forță de muncă. Aspect foarte im
portant. Pentru că economiștii și teh
nologii au ajuns de mult la conclu
zia majoră că resursele materiale de
care dispunem nu sînt fără limite,
iar cea mai fecundă strategie econo
mică rezidă in evitarea risipei, in
preocuparea și capacitatea de a eco
nomisi : energie, materii prime, timp

și bani, forță de muncă. Singura
„risipă" admisă este cea de inteli
gență, de creativitate, de „materie"
cenușie. Este exact orizontul deschis
de noile tehnologii, care ne averti-

matizarea flexibilă, proiectarea asis
tată de calculator, roboții indus
triali. mașinile cu comandă numeri
că, aparatura de măsură și control
integral automatizată, gestiunea pro
ducției cu ajutorul calculatorului
„dinamitează" pur și simplu prin
cipii tehnico-productive consacrate,
asigurînd. totodată, o bază nouă, mai
productivă și mai economică, de ac
tivitate. Departe de a oferi imaginea
vetustă a unui „amalgam" sau plu
ralism tehnologic, sectoare de pro
ducție tradiționale, intrate intr-un
prelungit con de umbră
siderurgia, industria mecanică, industria
chimică
clasică,
industria mate
rialelor în gene
ral și altele —
sînt revitalizate,
adaptate superior
cerințelor de fle
xibilitate puse în
fața oricărei eco
nomii
moderne.
Iși diversifică producția, realizează
produse noi. cu parametri ridicați,
propun metode de muncă cu randa
mente sporite și structuri organiza
torice din ce în ce mai elastice.
Scopul tuturor acestor neîntrerupte
eforturi rămîne mereu același : creș
terea calității muncii și vieții oa
menilor.
Nu trebuie mers prea departe pen
tru a descoperi asemenea tendințe.
Ele caracterizează acum, din plin,
preocupările existente în economia
noastră națională. Desigur, progre
sele în dezvoltarea acesteia ridică

A GÎNDI ECONOMIC,
A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE
zează că prodqcția industrială este
pe cale să intre într-o nouă etapă
de dezvoltare, pe o cu totul altă
treaptă calitativă. Se vorbește de mi
niaturizare și microminiaturizare ca
despre un „summum" al împletirii
spiritului creativ cu cel de econo
mie. Pe o suprafață de o jumătate
de centimetru pătrat, la începutul
acestui deceniu se implantau citeva
mii de circuite electronice. Pentru
sfirșitul lui este pronosticată apari
ția unor materiale ce vor găzdui un
milion de circuite pe aceeași supra
față. O densitate comparabilă cu
cea a creierului uman ! Nu este lip
sit de semnificație și un alt exemplu
al „translației" către gindirea crea
toare : vechea orientare, aceea de a
construi întreprinderi în imediata
apropiere a surselor de materii pri
me este serios zdruncinată. în mul
te țări au apărut și apar o mulțime
de întreprinderi noi în apropierea
universităților tehnice, altfel spus în
imediata vecinătate a „surselor" de
inteligență.
Pesimismul tehnologic răsunător de
pînă mai ieri n-a rămas decît in
amintire. Dimpotrivă, dezvoltarea
tehnologică actuală exercită o pre
siune formidabilă asupra aparatului
de producție. Se simte acut nevoia
de înnoire, de schimbare, dar de o
schimbare calitativă. Desigur, ome
nirea nu-și poate permite luxul și
nici n-ar putea realmente să renunțe
la industriile tradiționale, la ceea ce
a cre'at cu atita trudă și sacrificii
. de-a lungul timpului, Poate, în
schimb, să regenereze structurile
economice de care dispune, să le re
vigoreze și să le diminueze depen
dența de resursele materiale și ener
getice. Și trece la lucru. Industrii
întregi sînt restructurate, adoptînd
un concept cu totul nou despre acti
vitatea pe care o desfășoară. Auto-

Nicolae

CORDO$

directorul Complexului
muzeal județean de istorie
Cluj

Unitatea noastră este de netlintit

Publicăm în pagina a lll-a prima parts
a dezbaterii.

înnoirea, perfecționarea organizării și modernizarea producției reprezintă
o orientare majoră, de amploare și largă perspectivă, în politica economică
a partidului nostru, subliniată cu putere în documentele Congresului al
XIII-lea al P.C.R.. in cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
plenarele C.C. al P.C.R. și în forurile democrației noastre muncitorești re
voluționare. Asupra unor aspecte ale acestui complex proces, care cuprinde
practic toate ramurile economiei naționale și sectoarele de activitate, ne-am
referit in articolul apărut in „Scinteia“ de miercuri, 4 martie a.c. Departe
de a epuiza acest vast subiect de mare interes și actualitate, ne vom referi
astăzi la alte direcții de acțiune din perimetrul acestei vaste problematici.

anii de după Congresul al
IX-lea al partidului in
toate domeniile de activi
tate, de la noile citadele
industriale pină la marile
edificii sociale și cultu
rale, de care beneficiază
deopotrivă toți cetățenii,
fără deosebire de națio
nalitate.
Prin tot ceea ce facem
în
activitatea
noastră
contribuim la crearea și
dezvoltarea prieteniei și
colaborării intre popoare,
pentru că,
așa cum
arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „isto
ria trebuie să servească
[...] nu accentuării stări
lor de lucruri negative,
ci apropierii și înfrățirii
între popoare11.
In spiritul acestor în
demnuri, muzeografii in
stituției noastre militează
și vor milita pentru a
pune in practică tezele
fundamentale ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu
cu privire la menirea pe
care trebuie să o aibă is
toria in promovarea unei
politici de largă conlu
crare în toate domeniile,
a respectului reciproc în
tre popoare, în spiritul
păcii, înțelegerii și prie
teniei.

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Este ora amiezii și lumi
na intensă, naturală, scaldă
chipurile tinere din jur.
Totul strălucește de curățe
nie, utilajele funcționează
normal, nimic nu scapă su
pravegherii atente a fete
lor în halat alb-imaculat,
din secțiile de producție
de la „Romlux" — Tirgoviște.
— Vedeți, în produsele
noastre intră de toate : și
fizică, și chimie, și mecani
că, și... fantezie — ne atră
sese atenția inginera Maria
Savu, șef de atelier la pro
iectare produse și tehnologii
noi. Noi lucrăm cu mate
riale de puritate 99,999 la
sută — și vă rog să notați
cum am zis. pînă la a treia
zecimală ! — fiindcă așa e
la noi, tehnica vidului soli
cită materiale de cea mai
mare puritate și cunoștințe
profesionale deosebite. Aș
îndrăzni să adaug că lu
crăm într-un domeniu în
care femeile dovedesc apțitudini aparte, un dome
niu in care, în afară de
competență și de recepti
vitate la nou, este nevoie și
de fantezie, și de multă
căldură... sufletească.
— Fiecare lampă electri
că ieșită din manile noas
tre înglobează și muncă, și
creație, și un gînd frumos
— ne destăinuia tinăra
muncitoare Maria Dumitru.
Eu trimit, cu fiecare pro
dus ieșit din miinile mele,
un gînd frumos în casele
oamenilor
să lumineze
^bucurie, fericire, înțelege-

re.'. Aceste gînduri picură,
o dată cu lumina, în case
le oamenilor...
Deci, iată, fetele de la
„Romlux" nu ne trimit
produse neutre ; prin pro
dusele lor, ne comunică un
gind frumos. Ele, neobosite
căutătoare
ale
noului,
preocupate permanent de
munca lor intr-un domeniu
al rigorii și fanteziei, au
timp să-și rotească ochiul

în toate acestea se regăseș
te și munca celor peste 2 003
de femei, reprezentind peste
75 la sută din personalul
întreprinderii. De altfel,
„marca" prezenței femini
ne este vizibilă la tot
pasul, în toate comparti
mentele activității noastre.
— Spiritul gospodăresc
al femeii — ne explica tînăra economistă Eugenia
Poenaru — se remarcă in-
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gîndului prin casele noastre
și să ne ureze bucurie, fe
ricire, înțelegere. Ele ne
spun
„bună seara" și
„noapte bună".
— întreprinderea noastră
este destul de tînără, a in
trat în producție în 1972 —
ne spunea comunista Ele
na Moraru, președinta co
misiei de femei. Colectivul
este, de asemenea, tinăr,
media de vîrstă este de 25
de ani. Dar
___ rezultatele
________
muncii sînt deosebite. între
altele, pot să vă spun că
sintern pe primul loc, la
nivelul județului, în ce pri
vește realizarea indicatori
lor ; că ne-am îndeplinit și
depășit planul ; că anul
trecut am onorat toate con
tractele la export, iar la in
tern am livrat mult peste
nivelul producției planifi
cate. realizind un plus de
beneficii de 18 milioane lei...

cruri care țin, aș zice eu,
tot de spiritul de bun gos
podar. Să fiu mai exactă :
eu fac parte dintr-un grup
de 7 muncitori — șase fe
mei și un bărbat — care
„răspunde" de bunul mers
al motoarelor electrice, deci
de inima utilajelor. Vreți
să știți cite „inimi" avem
in grijă ? Vre’o 4 000. Ce
facem noi ? Dacă producă
torii de motoare electrice
ar veni să-și vadă operă,
n-ar mai recunoaște multe
lucruri. Fiindcă nu numai
că am prelungit viața fie
cărui motor în parte, dar
multora le-am adus modi
ficări ; în plus, recuperăm
sîrma de la motoarele debobinate, rebobinăm, fa
cem numai lucrări de cea
mai bună calitate. N-aș
vrea să ne lăudpm, dar
motoarele reparare de noi
au „termen de garanție"
mai îndelungat decît mo
toarele noi, livrate de uni
tăți specializate. Au fost
cazuri cînd, după interven
ția noastră, au funcționat
mai mult timp fără să necesite reparații decît funcționaseră cînd erau noi :
am în vedere motoarele
din secția de lămpi cu
descărcare în gaze, multe
provenite din import, și
care au durat mai mult
după rebobinare decît cum
veniseră de la fabrică. In-

deosebi în modul cum sînt
valorificate materiile, pri
me și materialele în între
prinderea noastră. Nimic
nu se pierde. Iată, există
părerea că acolo unde se
fac produse din sticlă se
„produc" și cioburi. Aș
vrea să vă spun că la noi în
întreprindere cioburile sînt
o importantă materie pri
mă. Avem comisii specia
lizate pentru recuperare la
fiecare loc de muncă și to
tul se introduce în circuit,
De altfel, „rețeta casei"
prevede utilizarea numai
în proporție de 60 la sută
de materii prime, iar 40 la
sută... cioburi. Este doar un
exemplu, dar astfel de
exemple veți întîlni la tot
pasul.
Anica FLORESCU
— Iată, la noi, la mecanoenergetic — intervine
Gheorqhe MANEA
bobinatoarea Drăguța Ste(Continuare
în pag, a IV-aj^
liana — se fac multe lu-

toți aceia care se ociipă
de situația noastră să ne
lase pe noi să ne vedem
de treburile noastre. Aproape 23 de milioane de
oameni,
toți cetățenii
României socialiste, apro
bă
ca
un
singur
om cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „Pro
blemele României, ale
dezvoltării socialiste
se
rezolvă de către poporul
român in întregul său, in
deplină unitate, de către
forța sa conducătoare —
Partidul Comunist Ro
mân !“. Căci avem multe
de înfăptuit și sintern
ferm hotăriți să facem tot
ce ne stă în putință pen
tru realizarea planului
pe 1987 și a angajamen
telor asumate, convinși
fiind, că in acest fel con
tribuim la propășirea economică și socială a pa
triei noastre comune —
România socialistă.

Gedo ȘTEFAN
directorul întreprinderii
chimice „Prodcomplex"
din Tîrgu Mureș

Răspundere
de producător
și proprietar...
Și ce frumos vorbise pînă Ia
un punct !
— Secția noastră — 300 — se
confruntă cu o serie de pro
bleme... Pentru a rezolva cali
tatea am convenit să întocmim
un plan de măsuri pentru redu
cerea volumului de remanieri
la produsele cu defecte... Pentru
că, tovarăși, hai să recunoaștem,
majoritatea stagnărilor s-au da
torat calității necorespunzătoa
re... de aici intirzieri la livrări...
Dar să știți că nu mai merge!
Beneficiarul a instituit un con
trol foarte serios. De aceea să
punem accentul pe
calitate !
Dar a fost întrerupt. Pe chi
purile unora dintre cei de față

ÎNSEMNĂRI
se citea regretul. Pentru că vor
bea frumos. Ba chiar părea că
spune lucrurilor pe nume. L-a
întrerupt directorul întreprin
derii.
— Dumneata ești șeful con
trolului de calitate din secție ;
ia spune, din ce cauză zac la
voi produse respinse de benefi
ciar ? Ne-am străduit să aducem
materiale de calitate, iar voi
le-ați compromis. De ce ?
— Păi, știți, s-a lucrat un
timp și cu oameni din altă sec
ție. Și a fost montajul necores
punzător...
— Da ? Interesant. Și cînd ați
aflat voi, controlul de calitate,
chestia asta ?
— Păi, se cunoaște, beneficia
rul le-a pus să funcțione
ze și...
— Voi nu le-ați pus să funcțio
neze ? Atunci ce ați controlat
la ele ?
De data asta vorbitorul n-a
mal avut nici un răspuns. Tă
cea. Iși fixase privirile în pămînt și tăcea încruntat.
Ca să vezi ce întorsătură pot
să ia lucrurile cîteodată ! De
unde se aflase în admirația
unora ce-1 ascultau zicîndu-și
parcă „Grozav e, ce frumos le
zice !“, acum, aceiași admiratori
tăceau și ei cu privirile alune
cate către podea, împovărate de
întrebări. Că „secția se con
fruntă cu probleme..." ? Se con
fruntă. sigur că da, dar din vina
cui ? Că „pentru a rezolva ca
litatea am convenit să întoc
mim un plan de măsuri pentru
reducerea
remanierilor..." ?
Decît atitea planuri și atîtea

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)
Construcții noi, moderne, în municipiul Petroșani

li

Foto : S. Cristian

SCÎNTEIA-joi 5 martie 1987

PAGINA 2

Continuitate și spirit combativ în activitatea
de formare a convingerilor ateist
Educarea materialist-științifică șl
umanist-revoluționară a oamenilor
muncii, trăsătură importantă a mun
cii de formare a profilului spiritual
al omului nou. constituie o preocu
pare de seamă a organizațiilor de
partid din județul Mureș. Pentru asigurarea unui caracter unitar mun
cii în acest domeniu, secția de propagandă a comitetului județean a
intocmit un amplu program elaborat
in lumina ideilor și orientărilor
secretarului general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a
hotăririlor Congresului al XIII-lea al
P.C.R.. a Programului ideologic al
partidului. Astfel, sub îndrumarea
comitetului județean de partid, comi
sia județeană pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice și tehnice din
cadrul F.D.U.S., organizațiile de
partid, de masă și obștești, instituțiile
de cultură și ceilalți factori și-au in
tensificat activitatea în acest do
meniu. căutînd să realizeze acțiuni
oermanente și diferențiate, corespun
zător nivelului de cultură, condiții
lor de viață, într-un cuvînt speci
ficului categoriilor sociale cărora li
se adresează.
Experiența acumulată în această
privință de organizațiile de partid
din județul Mureș pune în eviden
tă o serie de aspecte demne de in
teres. în acest context, se cuvine
subliniat, intii de toate, că stabili
rea acțiunilor și activităților ce ur
mează a fi desfășurate a fost pre
cedată de efectuarea. în ultimii doi
ani, a unor studii pentru cunoaște
rea specificului pe care îl îmbracă
manifestările religioase în diferite
zone.
Pentru aprofundarea acestei cu
noașteri, ulterior s-a revenit, la anumite intervale, tot pe eșantioanele pe care se făcuse cercetarea,
creîndu-se, astfel, posibilitatea de a
aprecia eficiența metodelor educati
ve folosite, de a desprinde conclu
zii pentru activitatea viitoare. Cer
cetările acestea au evidențiat, bună
oară, că unele categorii de oameni
ai muncii — din comerț, coopera
ția meșteșugărească, șantierele de
construcții, din exploatările forestie
re sau din unele sate îndepărtate
— au fost scăpate din vedere de
brigăzile județului, iar inițiativa locală nu prea a funcționat.
Pornind de la rezultatele de ansamblu ale cercetării, comitetul _județean de partid a orientat în mod
unitar, pe baza unui program care
prevede sarcini pentru fiecare or
ganism învestit cu răspunderi in acest domeniu, activitatea de educa
ție
materialist-științifică,
aceasta
beneficiind astfel de o perspectivă
limpede, integrindu-se pe întreg cu
prinsul județului în ansamblul mun
cii ideologice și politico-educative.
Avind în vedere că spiritul ac
tiv în educația materialist-științifică se poate realiza numai cu forța
argumentului, a concluziilor de netă
găduit ale științei contemporane, o
primă direcție de acțiune a con-

RECUPERAREA
RECONDITION AREA
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parte a întîlnirii, s-a discutat mai
bine de trei ore : de la descoperiri
actuale ale științei care, confirmă
concepția mgterialist-dialecticâ pină
la combaterea unor superstiții și
practici înapoiate. Ulterior, brigada
medicilor de la județ, ceilalți spe
cialiști s-au deplasat și în cătunele
izolate ale comunei — Valea Frății,
Valea Șurii etc. — unde influența
sectelor e mai puternică.
Asemenea întilniri sint organizate
periodic aici, ca și în alte sate cu
probleme similare. In localități pre
cum Zau de Cîmpie, Sărmașu,
Miercurea Nirajului etc. se fac
eforturi pe linia preocupărilor pen
tru diversificarea acțiunilor educa
tive în raport de cerințele speci
fice. Pe lîngă brigăzile științifice
specializate, am reținut ca deosebit
de eficientă activitatea brigăzii com
plexe de educație materialist-științifică „Cunoaștere și adevăr", a Co
mitetului județean Mureș al U.T.C.,
care. în colaborare cu comisia ju
dețeană pentru răspîndirea cunoștin
țelor științifice și tehnice și antrenînd forțe intelectuale locale, se de
plasează în școli, în rîndul tinere
tului sătesc din acele localități unde
influenta cultelor în rîndul tinerilor
este mai mare. Acestei brigăzi 1 se
adaugă activitatea cercurilor de educație materialist-științifică și umanist-revoluționară a tineretului, iar
în licee și școlile generale cu treap
ta I — cercurile pe obiecte și tehnico-aplicative, în care accentul este
pus, cu precădere, pe sublinierea
concluziilor filozofice ateiste ale des
coperirilor științifice.
La rîndul lor, universitățile cultural-științifice au urmărit să-și di
versifice cursurile, activitatea în ge
neral. Aceasta a făcut, bunăoară, ca
în acest an de învățămînt, din cele
891 cur’suri. 141 să fie specializate
pe problematica educării materialistștiințifice ; să fie organizate, numai
în 1986, 23 schimburi de experien
ță cu această temă în C.U.A.S.C.-urile
Sărmașu, Iernut, Rușii Munți. Sovata. Sîngeorgiu de Pădure și în co
munele suburbane ale municipiului
Tîrgu Mureș, unde, prin activitatea
lor. universitățile cultural-științifice
locale nu au reușit să imprime un
suficient spirit ofensiv acțiunilor or
ganizate. De remarcat că. pentru a
avea efectul scontat, aceste acțiuni
au fost, nu o dată. însoțite de des
chiderea unor standuri de cărți cu
tema : „Cartea de știință popu
larizată — în sprijinul educării materialist-științifice", iar brigada spe
cializată de la Complexul muzeal
Mureș a vernisat, în cadrul acestor
schimburi de experiență, expoziții
foto-documentare cu privire la ori
ginea omului, la trecutul istoric
al județului Mureș. Totodată, între
prinderea cinematografică a proiec
tat filmele documentar-științifice :
„Victimele ignoranței", „Alergînd
după vedenii"; „Mica rămășiță și fa
natismul religios". „Religia despre
sfîrșițul lumii" și altele.
întrucît, așa cum este cunoscut,
practicile mistice coincid adesea. în

stituit-o selecționarea atentă a celor
chemați să desfășoare această activi
tate, perfecționarea pregătirii lor atit
ideologico-științifice, cit și metodice.
In acest scop, cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și politico-educativă, împreună cu comi
sia județeană pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice și tehnice or
ganizează, la anumite intervale de
timp, pe zone și grupe de localități,
dezbateri, mese rotunde, simpozioa
ne. schimburi de experiență etc., la
care participă lectori și propagan
diști, membri ai brigăzilor științifi
ce. lectori ai universităților cultu
ral-științifice. Acțiune de certă uti
litate. dacă avem în vedere că. in
prezent, ca rezultat al acestei orien
tări. în județ își desfășoară activi
tatea 98 comisii locale pentru răs
pîndirea cunoștințelor științifice și
tehnice. 98 colective de conferențiari
din domeniul propagandei materialist-științilice, 297 brigăzi științifice,
care, la un loc, însumează peste 6 500
membri. Acest uriaș potențial de
gîndire și acțiune, căruia i se adaugă cele 97 de universități cultural-științifice (din care 91 în me
diul rural), a făcut posibil și ne
cesar ca. la centrul de județ, să se
constituie brigăzi științifice specia
lizate pe domenii ca : medicina, is
toria. științele juridice si agricole
etc. Alcătuite din prestigioase ca
dre de specialiști — ingineri, juriști,
economiști, istorici, cercetători știin
țifici. cadre didactice universitare —
asemenea brigăzi atrag, de fiecare
dată. în deplasările făcute, aprecie
rea oamenilor, influențindu-le mo
dul de a gîndi și a aprecia feno
menele din natură și societate.
Bineînțeles. în funcție de conclu
ziile desprinse din studiu, o aten
ție deosebită se acordă localităților
unde se manifestă influența unor
secte, organizîndu-se aici în mod sis
tematic acțiuni complexe dintre cele
mai variate de popularizare a știin
ței. Deosebit de atractive s-au do
vedit a fi în acest sens acțiunile care
au avut drept generice : „Unitatea
materială a lumii", „Ce spun oa
menii de știință despre religie", „Omul — creator de cultură și civili
zație", „Opoziția dintre știință și re
ligie" sau „Fideismul și iraționalis
mul în filozofia contemporană",
teme a căror dezbatere, realizată pe
cicluri de probleme, a foșt însoți
tă de o bogată aparatură audio-vizuală.
...Comuna Valea Largă. Zonă în
care din punctul de vedere al ne
cesității unei intense activități de educație materialistă se impuneau mă
suri mai numeroase, complexe. Aici,
un mare afiș anunța vizita unei bri
găzi științifice formate din medici și
specialiști din alte domenii. Simplul
fapt că medicii urmau să acorde și
asistență medicală și să poarte dis
cuții cu cetățenii a făcut ca sala
căminului cultural să fie neîncăpă
toare. Pe marginea dezbaterii „Om.
societate, cunoaștere" (ilustrată cu
un amplu material documentar și
audio-vizual). organizată în prima
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timp, cu anumite sărbători, obiceiuri
locale, cum sint, la Mureș, „Tîrgul fe
telor" (Gurghiu). „Tîrgul cireșelor"
(Brîncovenești), „Festivalul dansului
bătrînesc" (Tîrgu Mureș), cel al por
tului popular de pe Tîrnave (Adămuș), Festivalul portului popular
(Rușii Munți) și altele, organizații
le de partid au acționat în direcția
valorificării acestor obiceiuri în per
spectiva ateistă, pentru crearea unui
cadru laic de sărbătorire a lor. Așa
s-a procedat și cu prilejul organi
zării manifestării „Festivalul obice
iurilor și datinilor de iarnă", la care,
cu sprijinul Centrului județean al
creației populare și al mișcării ar
tistice de masă, precum și al altor
specialiști, s-a urmărit (și în bună
parte s-a realizat) laicizarea unor
datini și obiceiuri populare care
aveau un conținut religios.
rezultatele. obținute. în
Cu toate
____ ______
domeniul educației materialist-științifice mai sint încă destule deficien
țe. așa cum a reieșit și dintr-o re
centă analiză făcută de biroul co
mitetului județean de partid. Bună
oară. simpla existență (în scripte) —
asa cum subliniam mai sus — a
unui uriaș potențial de gîndire si
acțiune, a zeci și zeci de brigăzi ști
ințifice. nu rezolvă de la sine pro
blema unei activități educative sus
ținute. menită să dezvolte puternice
convingeri materialist-științifice în
rîndul oamenilor. Deși în localități
precum Voivodeni, Zau de Cîmpie.
Măgherani, Eremitu, Sînger. Miheșu
de Cîmpie, Șăulia, Lunca Bradului.
Stînceni (Neagra) se constată per
sistenta și, cîteodată. o oarecare in
tensificare a influenței unor culte
sau secte religioase, chiar în rindul copiilor, paleta acțiunilor este
săracă, inițiativa locală lipsește, așteptîndu-se brigăzi de la județ. Cri
ticabil este aici faptul că și atunci
cind se organizează cite ceva, ac
țiunile au un caracter general, omițîndu-se tocmai specificul categorii
lor cărora se adresează. Răspunderi
deosebite revin în acest dofrieniu și
școlii. Or, există localități, precum
Fărăgău, Cosma, Crăiești, Bichiș,
unde, deși se fac eforturi pentru atragerea copiilor sub influenta unor
culte si secte religioase, școala, diriginții și comisiile de femei adop
tă o atitudine de pasivitate și ex
pectativă. în general, satul de as
tăzi dispune de multi specialiști —
de la cadrele didactice Ia medici și
agronomi — care pot și trebuie an
trenați într-o activitate mereu mai
bogată. Pentru că oricîte brigăzi s-ar
deplasa de la centru, baza muncii
educative trebuie să o reprezinte ac
țiunile realizate pe plan local. Nu
mai prin antrenarea forțelor locale
activitatea în acest domeniu poate
căpăta acele atribute care să-i asigure succesul : promptitudine, spi
rit activ, tact, continuitate, eficientă.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Două răspunsuri,
două mentalități
u»
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în ziarul „Scînteia" numărul 13 726,
din 9 septembrie 1986, s-a publicat
articolul „De la gospodăriile popu
lației la centrele de colectare", în
care erau criticate unele aspecte din
activitatea centrelor de colectare
aparținînd de întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile Focșani. Ca
răspuns la materialul publicat. în
treprinderea respectivă ne infor
mează :
„Deficiențele semnalate au făcut
obiectul unor analize temeinice, atît
in organul colectiv de conducere al
întreprinderii, cît și la nivelul fie
cărei formații de lucru. Cu această
ocazie s-au intocmit programe spe
ciale de acțiuni și măsuri in vede
rea remedierii lipsurilor semnalate,
pentru organizarea mai bună a re
țelei de colectare de la populație.
în acest scop, au fost înființate in
localitățile urbane și rurale încă 50
■ puncte noi de colectare. în același
timp, asociațiile de locatari au fost
dotate cu 250 microconteinere pentru
recuperarea hîrtiei, iar la centrele
de achiziții sticle și borcane au fost
amplasați 160 recipienți pentru co
lectarea cioburilor de sticlă și a sti
clelor atipice din gospodăriile popu
lației. în colaborare cu «Exploatarea
municipală de gospodărire comunală
și locativă», s-a reînființat echipa de
colectare a materialelor refolosibile

de la rampa de gunoi a municipiului
Focșani, pentru care s-au asigurat
condiții optime de lucru și s-au
stabilit noi modalități de plată.
împreună cu consiliile populare
municipal, orășenești și comunale,
între 9—16 noiembrie 1986, în întreg

în centrul preocupărilor actuale
situăm realizarea sarcinilor ce ne re
vin din Hotărîrea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire
la intensificarea colectării de la
populație a materialelor refolosibile,
în sensul dezvoltării rețelei proprii,

județul s-au desfășurat acțiuni de
colectare a materialelor refolosibile
de la populație in cadrul unei „săptămîni-record". Prin asigurarea unui
cadru organizatoric corespunzător
și a mijloacelor de transport, prin
asigurarea forței de muncă și o popu
larizare susținută, folosindu-se in
tens mijloacele de informare în
masă, în perioada respectivă s-au
colectat de la populație 157 tone ma
teriale metalice refolosibile, peste 13
tone hîrtie și 6 tone cioburi din
sticlă.
Rezultatele obținute ne-au condus
la concluzia că — prin eforturile
conjugate ale consiliilor populare,
ale organizațiilor de masă și obștești,
susținute cu spirit civic, gospodăresc
de fiecare cetățean — vom recupera
și în viitor importante cantități de
materiale refolosibile.

astfel încît pînă Ia sfirșitul anului
1987 și în județul Vrancea un punct
de colectare să servească 6 000 de
locuitori".
în urma publicării articolului „Ob
stacole nedorite în calea colectării
materialelor refolosibile", am primit,
de asemenea, un răspuns de la
I.J.R.V.M.R. Ialomița — centrul Fe
tești.
în mod surprinzător, răspunsul nu
face însă altceva decît să... recunoas
că existența unor abateri și neajun
suri în activitatea unității — fără să
le... nominalizeze — înșiruind depăși
rile „globale" obținute la colectarea
materialelor vechi, enunțindu-se. tot
odată, angajamente peste angaja
mente. în așa fel încît cineva s-ar
putea întreba : De ce au mai fost
criticați tovarășii de la centrul de co-

ÎN MAGAZINELE COMERȚULUI ^DE STAT

ARTICOLE UTILE, FRUMOASE
Pentru primăvara care.
țotuși,
se apropie, chiar dacă iarna iși mai
face încă simțită prezența, fabri
cile de confecții s-au grăbit să li
vreze cu un ceas mai devreme
magazinelor comerțului de stat o
gamă largă de mărfuri. Și pentru
că întîlrțirea cu primăvara înseam
nă și debutul „Lunii cadourilor pen
tru femei", întrebarea e : ce oferă
magazinele și raioanele speciali
zate ale comerțului de stat cu
acest prilej 7 Un raid prin magazi
ne ca „Victoria", „Cocor". „Unirea",
„Bucur-Obor", „Tineretului". „Ma
terna" — ca să amintim doar citeva din ^Capitală — ca și prin ma
gazinele universale din orașele
țării este edificator în ce privește
diversitatea de mărfuri. Vitrinele
aranjate cu gust și expozițiile cu
vînzare sînt o bună carte de vi
zită și o invitație care îndeamnă
la alegerea cadoului preferat.
Există, intr-adevăr, pretutindeni
în magazinele comerțului de stat
ale țârii un bogat sortiment de
tricotaje, bluze, jachete, pulovere
tip bumbac, din PNA sau in ames
tec de poliester și viscoză in con
texturi deosebite, în combinații coloristice plăcute care oferă purtă
toarelor un plus de feminitate.
Raioanele de confecții sint asezo
nate, ca la o paradă a modei, cu
bluze, fuste plisate. rochii, jache
te, compleuri în diverse croiuri și
mărimi.
in carouri
sau uniuri
calde. Desigur că o pălărie, un ba
tic sau o eșarfă potrivite cu gust,
ca și o poșetă sau o umbrelă ra
batabilă pot întregi fericit an
samblul vestimentar. Cu condiția
ca în calitatea noastră de cumpără-
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lectare din Fetești 7 Or, „Scînteia",
menționînd unele depășiri globale,
sesizase tocmai răminerile în urmă
existente îndeosebi la colectarea ma
terialelor din gospodăriile populației.
Căci la acest sector concret centrul
din Fetești se prezenta total necores
punzător : la data aceea nu recupe
rase nici 25 la sută din cît își pla
nificase ; nu avea subcentre sufi
ciente : centrul de bază era in
dezordine, echipa de la rampa de
resturi menajere era desființată etc.
Deci se impunea luarea unor mă
suri. Dar. despre toate acestea, răs
punsul păstrează o adîncă tăcere...
Așadar, două răspunsuri ce reflectă
două atitudini radical diferite față
de critică și față de muncă. încît se
impune intervenția factorilor de re
sort pentru „alinierea" necesară.

Gh. GRAURE
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FEMEI SI MAME
EDUCATOARE DE-O VIAȚĂ

Intilnirea dintre mame
Răspuns scurt al direc
toarei grădiniței „Suveica"
din Capitală, Victoria Picu,
la întrebarea „Care din
ei vi-s mai dragi 7“ :
„Toți". Așa răspunde orice
mamă adevărată despre
copiii ei. Avea în mină o
scrisoare nedesfăcută, iar
mișcarea degetelor îi trăda
nerăbdarea de a o desface.
Corespondență de serviciu?
— Da, dar la noi acest
„de serviciu"
înseamnă
viață de om. De om cres
cut aici, educat aici. Să nu
credeți că e singura scri
soare. Aproape zilnic pri
mesc. Poate tocmai de
aceea sînt nerăbdătoare.
Scrisoarea poate părea
banală. Un tinăr. Cătălin
Ionescu. student la Institu
tul de construcții, aflat la
Buzău, unde-și face servi
ciul militar, îi scrie că va
veni în permisie acasă, pri
lej cu care-și va sărbători
împlinirea vîrstei de 20 de
ani. Și se interesează dacă
„tanti Vaida" face tot atît
de bună varza cu tăiței.
dacă băiețelul care doarme
în „patul din colț" s-a în
sănătoșit
după
pojarul
avut, dacă...
...Amintiri,
amintiri...
...Ca, de pildă, despre șe
dința aceea de acum 17 ani.
Cineva,
vorbind
atunci
despre problemele produc
ției, s-a referit și la grădi
nița fabricii. A fost apos
trofat, unii au făcut chiar
Obiecții usturătoare : „Mai
întîi să facă educatoarea
paișpe kilometri pe schimb
între războaie, pe urmă să
vorbim
de
producție".
„M-am făcut mică, imi ve
nea, să. ips,din șală, dar s-g,
ridicat o vecină de scaun":
— Nimeni nu zice că e ușoară meseria de țesătoare,
dar asta nu înseamnă că
profesia de educator nu-i
seamănă.' Dacă nu observi
un fir rupt în urzeală strici
metri întregi de pînză. Dar
dacă nu observi Ia timp un
fir slab în caracterul unui
copil 7 Ia spune dumneata,
ce faci 7
— Tare bine mi-a prins
acea ședință, mai ales că
eram la început. M-am îm
prietenit cu vecina de
scaun, care m-a sfătuit
să-mi găsesc niște „feres
tre" și să vin zilnic „între
războaie", să le duc mame
lor vești despre „ai lor", adică despre „ai noștri" —
care „mănîncă bine." care
învață poezii, să le arăt de
senele făcute de ei. Și (de
ce n-am recunoaște I) ade
seori am învățat noi înșine
de la copii, din marea lor
sinceritate și puritate mo
rală. Mi-aduc aminte de

copilul acela care într-o zi
a venit plingînd spunînd că
nu mai are tată. Nu, nu-i
murise tatăl, dar nori apă
sători pluteau peste fami
lie, soții voiau să se des
partă. L-am luat de mină
și am dat fuga în secție.
Da, mama voia să se des
partă de soț. El — la fel.
„Treaba voastră, a zis co
pilul, dacă vreți, despărțiți-vă, dar eu vreau mamă
și tată". Tovarășii de mun
că i-au judecat aspru pe
amîndoi. Nu zic că lucru
rile s-au limpezit a doua zi
chiar, dar peste cîteva săptămîni amîndoi au venit cu
copilul la grădiniță. Acum
e și el mare, lucrează pe >a
Cluj, ne scrie destul de
des. Părinților — la fel.

■

...Un ciocănit în ușă și-n
birou pătrunde o femeie
între două vîrste, obișnuita
casei, se vede. Ședință
de-nceput de șăptămînă,
primul punct — meniul
săptămînal. E tehniciană
Constanța Ionescu. pre
ședinta comisiei de femei
din întreprindere. „Vecina
de scaun" de acum 17 ani.
Sosesc și bucătăreasa Ma
ria Vaida („tanti Vaida"), și
administratoarea
Maria
Barbu, și... Propuneri de
feluri de mîncare. obiecții,
argumentări, în sfîrșit, me
niul se adjudecă. Două cu
vinte apar ca un laitmotiv
In spusele fiecăreia: „copiii
noștri".
Le întrebăm cum li chea
mă și cîți ani au. „A, păi
sînt mari, au trecut de
mult de vîrsta grădiniței",
ne răspunde directoarea.
„Dar tot aici au crescut".
Eugen Picu e student ; fe
tele bucătăresei, Daniela,
premianta liceului „Nicolae
Bălcescu", e-n clasa a
Xll-a, dar își păstrează și
acum poza la panoul grădi
niței „Urmați-le exemplul";
celelalte două. Florica Ni
colae, economistă, și Adri
ana Lupu, tot economistă,
sînt căsătorite; Narcis Si
Ciprian Barbu sint școlari;
Mirel Ionescu (ai „vecinei
de scaun") e-n clasa a IX-a
la „Dimitrie Cantemir".
iar Cătălin...
— Vreau să vă fac o sur-

Rentabilitatea, investiție de inteligență
Cînd a fost numit șef al ate
lierului de debitare centralizată a
profilelor laminate din oțel din ca 
drul întreprinderii de utilaj pe
trolier „1 Mai" Ploiești, subinginerul Gheorghe Neagu avea în ate
lier cîteva zeci de ferăstraie cir
culare și alternative. Dintre aces
tea. zece ferăstraie alternative lu
crau numai pentru debitarea semi
fabricatelor din oțel hexagonal sau
rotund, cu diametrul pînă la 5(1
mm — pentru prezoane. Șuruburi,
piulițe etc. Dar zece ferăstraie în
seamnă 10 motoare electrice. 10
mecanisme care consumă, numai
pentru „randamentul transmisiei",
o cantitate importantă de energie
— nemaivorbind de cheltuielile de
întreținere și reparații, consumul de
pînze din import, plus 5 lucrători
pe schimb (unul la două mașini).
Și mai înseamnă oțel aliat trans
format în șpan, de la mii de bu
căți debitate zilnic.
Pentru evitarea unor astfel de
neajunsuri, comunistul Gheorghe

Neagu, după mai multe căutări Si
încercări, a reușit să conceapă Și
să realizeze o mașină de debitat,
brevetată, care, taie bara de oțel
cu o frecventă de o tăietură pe
secundă și cu o calitate ireproșa
bilă : precizie dimensională în li
mitele zecimilor de milimetri și
perpendicularitatea tăieturii pe axa
barei, fără abateri.
Așadar, o singură mașină. în loc
de zece, cu un mecanism simplu,
dar ingenios, fără scule așchietoare, care ocupă mai puțin de un
metru pătrat spațiu de amplasare
și taie în cîteva ore cît cele zece
ferăstraie la un loc. O mașină, un
motor și un lucrător — plus economisirea energiei electrice pe
care o consumau cele zece ferăs
traie înlocuite. Iată cît de renta
bilă s-a dovedit a fi investiția de
inteligentă.

Dumitru ALEXANDRU
inginer, întreprinderea
„1 Mai”, Ploiești

legătură cu motivele refuzului res
pectiv. Ni s-a spus că unitatea co
mercială pentru care școala colec
tează ambalajele nu primește alt
fel de sticle decît cele de tipul
menționat mai sus.
întrucît considerăm că asemenea
practici sînt contrare normelor le
gale și îngreunează desfășurarea în
bune condiții a acestei activități
patriotice, de mare importantă economică, solicităm ca forurile în
drept să intervină pentru înlătu
rarea lor.

Stefan LAZAR
pensionar,
strada Barbu Văcârescu nr. 149,
București

„Exponatele" neglijenței
tori să fim prompți la tntîlnirea
cu primăvara și să nu uităm că ne

aflăm în „Luna cadourilor pentru
femei". (Marta Cuibuș).

„Sînt Sorin Popa, de pa
tru ani, mama e Maria, țe
sătoare, tata e Victor și e
șofer. Eu răspund azi de
vestiare, să fie toate hăi-

nuțele așezate frumos".
„Eu sint Ionuț Ciutac, de
patru ani, mama mea e
Maria, lucrează la „Suvei
ca". iar tata Marin, e lăcă
tuș. Eu răspund azi de spă
lător, să nu fie robinetele
deschise". „Eu am împlinit
patru ani și mă cheamă
Cristina Stănescu, iar pe
mama „tanti Vali" și lu
crează la „Suveica", pe
tata „Nelu" și conduce ma
șina. Eu am grijă de diafilme, m-a învățat „frățioara" mea, Ema, care a fost
în grupa mare și acum e
mică la școală", „iar eu...
Biografii scurte, dar fie
care — mugur de răspun
dere.
— Cînd s-a. hotărît să se
înființeze' echipele de ser
viciu în sălile de mese, mai
că m-am împotrivit —
își amintește bucătăreasa.
Prea devreme îi luăm cu
grijile, i-am spus tovarășei
directoare. Mă doare inima.
Și ce credeți 7 A doua zi,
o fetiță, Mihaela Petrescu,
a venit cu niște pastile :
„Mămica mea e doctor și
i-am spus că te doare ini
ma. Acum o să te faci bine
și să ne dai halatele albe
și bonețică să facem de
serviciu, că sîntem mari".
Ii privește zîmbind cum
trebăluiesc de zor. îi ajută
îndreptînd un scaun, așezînd un șervețel. Cu inimă
de mamă.

Anii nu trec, ci vin
Așa e în fiecare an. gră
dinița își pregătește „șar
ja" de cu vreme. Cei din
grupa mare devin mai so
bri. mai controlați. în pri
viri li se citește un fel de
mîndrie amestecată, uneori,
cu teama de necunoscut.
Pînă și veșnicul „de ce?" al
copilăriei capătă nuanțe mai
grave : „De ce, cînd ieși
din «grupa mare» devii în
școală «cel mai mic» ?“.
„Dar mama în ce grupă e,
mare sau mică?" Serbările
încep să capete tot mai
mult caracterul de „repeti
ții generale" pentru marea
serbare de despărțire, care
se ține la 1 Iunie, după
care urmează ultima „colo
nie de grădiniță". Ia Buș
teni. Atunci, cei de la pa
noul „Urmați-Ie exemplul"
(mai toată grupa mare) îsi
iau acasă ca amintire de-o
viață fotografiile. Ce vor
deveni 7 „Eu, bucătăreasă,
ca să mă iubească toți
copiii" (Oana Catargiu).
„Eu, chimist, ca tata"
(Radu
Davidescu). „Eu.
șofer, să fac
. . turul ____
Bucureștiului cu copifi" (Andrei
Petrescu). „Eu...“.
— Greu de spus de pe acum ce anume va deveni
fiecare din ei, conchide di
rectoarea. Un lucru e si
gur : vor deveni oameni adevărați, oameni ai demni
tății. Așa cum au devenit
părinții lor. care parcă mai
ieri erau în „grupa mare"
Știți care a fost „produc
ția" grădiniței în cei peste
35 de ani de cînd există 7
Aproape 3 090 de oameni
Cam tot atîția cîți are fa
brica.
O tînără, Iradiind de
bucurie, irumpe în birou
Silvia Negulescu, fost copii
al grădiniței, azi calcula
toare. Nu. nu despre copiii
ei, gemenii Radu și Irina, e
vorba, ei au de mult „ce
rere de admitere" la grădi
niță, ci despre altceva.
— N-ați auzit 7 Fineta
are o fetită. Aseară a năs
cut. Nu vreți să mergem
împreună la spital, dupăamiază 7
Fineta Dumitru, cea mai
tînără mamă de la „Suvei
ca", este președinta comite
tului sindical.
— De aia a lipsit de la
„săptămînala" noastră, ni
se explică. Altfel ne mai dă
dea niște rețete de meniu.
Așa, vasăzică, încă un
„candidat" la grupa mică
peste trei ani. Nu-i așa că
anii nu trec, ci vin 7

Lauren tiu DUȚA

Cititorii noștri, corespondenții noștri

Am doi nepoți, elevi in clasa I
și. respectiv. în clasa a IV-a, la
Școala nr. 10 de pe strada Gari
baldi. București, sectorul 2. Iar în
cadrul școlii s-a stabilit ca. în ce
privește recuperarea unor materia
le refolosibile și a ambalajelor, fie
care elev să strîngă și să aducă
un anumit număr de sticle și bor
cane. Pină aici toate bune. De
neînțeles este însă faptul că școa
la respectivă nu primește însă de
cît... sticle de o jumătate de litru
sau de un litru și numai de tip
apă minerală. Cum noi avem in
gospodăriile noastre și alte tipuri
de ambalaje de sticlă, care, po
trivit normelor legale, pot fi și
trebuie reintroduse în circuitul economic, am solicitat lămuriri în

*«

Nimeni nu e mic
cînd are râspunderi

• „Ei ne predau zilnic o lecție
numită viitor, noi pregătim prin
ei viitorul” ® Trăsătura de unire
între grădiniță și „acasă” dragostea părintească

Practici păgubitoare
2^

priză. Cătălin vine-n per
misie și vă invit la aniver
sarea lui, Ie spune mama
zimbind ștrengărește.
— Știm, am primit scrisoarea — i se răspunde.
— Păi nu se putea altfel,
copiii ăștia au parcă o sută
de mame. Și ride. Toate
rîd cu acea sclipire de duioșie-n priviri pe care nu
mai mamele o au atunci
cind spun „copiii noștri".

Ca în toate localitățile, și în co
muna noastră, Amărăști. județul

Vilcea. există multi oameni harnici,
buni gospodari. Avem multe reali-

zări frumoase cu care ne putem
mîndri. în contrast cu acestea,
însă, aș vrea să semnalez două
cazuri de neglijență care nu fac
deloc cinste celor in cauză. Des
pre ce este vorba 7
Cooperativa de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor din
comună are și o secție pentru pro
duse chimice. în urmă cu doi ani,
aici au fost aduse peste 100 bu
toaie din tablă cu o capacitate de
200 litri fiecare. în ce scop au
fost procurate și cu ce bani plă
tite — asta nu se știe. Ceea ce se
cunoaște este faptul că, de cînd au
fost aduse, nu au fost folosite în
nici un fel ; în schimb, supuse in-

tem periilor, s-au degradat tot mal
mult.
Iată și celălalt caz : cooperativa
agricolă de producție ține de mai
multi ani sub cerul liber, pe un
teren de la vechiul său sediu,
două autocamioane, care, neprote
jate în niti un fel, au fost des
completate tot mai mult, degradîndu-le și rugina.
Ce au de zis conducerile celor
două unități în legătură cu ase
menea dovezi ale neglijenței, ale
lipsei de grijă față de avutul ob
ștesc 7 Dar consiliul popular comunai ?

Marin PREDESCU

comuna Amărăști, județul Vilcea

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Incadrindu-se în efortul general privind gospodărirea judicioasă
șl economisirea energiei electrice, colectivele unităților economice din
orașul Tîrgu Frumos, județul Iași, între care secția de stofe tricotate,
fabrica de încălțăminte „Aurora", abatorul de păsări etc., au economi
sit de la începutul anului peste 100 000 kWh. Acest lucru a fost posibil
prin eliminarea mersului „în gol" a unor utilaje, punerea in func
țiune a mașinilor de bobinat numai în afara orelor de vîrf de sarcină
etc. (Dumitru Păpușoiu, maistru). • Sugerăm organelor locale de
resort să analizeze posibilitatea ca terenul mlăștinos, de peste 200 ha,
din punctul „Cheichiș" să fie amenajat pentru înființarea unei cres
cătorii de pește sau de giște. Cu atît mai mult cu cît, în această pri
vință, există o bună experiență prin transformarea mlaștinei „Miratău",
ce ocupa peste 250 ha în apropierea comunei Grăniceri, într-o rentabilă
crescătorie de pește. (Petru Botașiu, profesor, comuna Grăniceri, ju
dețul Arad). • Pe lîngă alte realizări social-gospodărești. comuna Corni,
din județul Botoșani, se mîndrește și cu un modern dispensar medical
uman. Cu ani în urmă aici lucra și un medic stomatolog, sătenii fiind
mulțumiți că nu erau rievoiți să se deplaseze la oraș. Vorbim la timpul
trecut, deoarece acum. în așteptarea unui alt medic stomatolog, despre
care nl se tot promite că va fi repartizat, pe aparatura stomatologică
de la dispensar s-a așternut praful. (Un grup de săteni, comuna Corni,
județul Botoșani). • tn așteptare. De mai bine de doi ani locatarii blo
cului XIII de pe strada Donath, din Cluj-Napoca, așteaptă... sprijinul
lucrătorilor de la unitatea de gospodărie locativă pentru executarea
unor reparații la terasa imobilului și la casa scării. Cînd plouă sau
cînd se topește zăpada, apa se infiltrează abundent, degradînd planșeul, pereții interiori, pardoselile. La o sesizare a noastră din luna iu
nie 1986. cînd asociația de locatari a plătit și suma de bani necesară
pentru remedieri, am primit răspuns abia... la începutul lunii ianua
rie a.c. ; dar nu prin executarea lucrărilor, ci prin noi promisiuni de
termene. Măcar de data aceasta se vor ține oare de cuvînt 7 (Un grup
de locatari, din blocul XIII, strada Donath, Cluj-Napoca).
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CUM POA TE SPORI
VALOAREA METALULUI?
0 CONDIȚIE ESENȚIALĂ
A CALITĂȚII :
SARCINILE DE PRODUCȚIE
JUDICIOS FUNDAMENTATE

Consider că, în bună măsură, dato
rită bunei conlucrări între specialiștii
din cercetare și producție, în decursul
ultimilor ani au putut fi introduse
o serie de tehnologii de virf. Pot fi
amintite în acest sens : barbotarea
oțelului in oală cu gaze inerte —
care asigură o omogenizare mai bună
a oțelului, eliminarea unor substanțe
nedorite și caracteristici îmbunătăți
te ; tratarea în vid a oțelului ; utili
zarea închizătorului cu sertar la
oalele de turnare a oțelurilor aliate.
In unele unități din țară există pre
ocupări pentru introducerea unor
tehnologii de acest fel. Trebuie spus
însă că există posibilități de extin
dere a utilizării acestor tehnologii și
mijloace tehnice moderne, astfel
încit o cantitate și mai mare de me
tal să poată căpăta valoare econo
mică și tehnică ridicată. în acest
sens, una dintre problemele cele mai
importante care se cer soluționate
este aceea a calității materialelor re
fractare, care pentru tratarea în
vid, bunăoară, trebuie să întrunească
?roprietăți foarte strict determinate,
n ce ne privește, am găsit unele so
luții pentru asigurarea materialelor
refractare prin utilizarea,
într-o
anumită măsură, la căptușeli, a că
rămizilor dolomitice fabricate într-o
unitate din cadrul combinatului. Dar
problema de fond a aprovizionării
cu refractare rămîne și trebuie re-

De ce am ales combinatul siderur
gic hunedorean ca loc de dezbatere
a problemelor ridicării calității me
talului ? Fără îndoială, colectivul de
aici are o carte de vizită impresio
nantă care atestă, deopotrivă, hăr
nicia și competența, spiritul creator
și cel gospodăresc. Bunăoară, in
in
anul 1986 comparativ' cu 1975,
condițiile in care producția de oțel
a rămas, practic, constantă, fabrica
ția de oțel de calitate și aliat a cres
cut cu 24 la sută, din care cea de
oțel inoxidabil de 15 ori ; din punct
de vedere al procedeelor tehnice
moderne de elaborare și prelucrare,
producția de oțel elaborat in vid a
sporit de 29 de ori, cea de oțel tratat
termic și cea de oțel finisat superior
— de aproape două ori ; ponderea
oțelului cu puritatea garantată din
totalul producției de oțel a ajuns la
38,5 Ia sută ; exportul a sporit de
2,3 ori.
Firește — așa cum s-a desprins
limpede din opiniile exprimate —
rezultatele de pină acum nu repre
zintă o limită. Dimpotrivă, exigen
țele cincinalului creșterilor calitati
ve, intensive obligă acest detașa
ment de metalurgiști să ridice și mai
mult ștacheta bunelor realizări, aducindu-și o contribuție tot mai mare la
satisfacerea cerințelor de metal de
calitate superioară ale economiei na
CALITATE
ționale, la valorificarea cu eficiență
pe piața externă a laminatelor fabri
cate aici.
Red. : La Hunedoara s-a reușit in
ultimul timp asimilarea unor mărci
de oțel deosebit de valoroase care
au înlocuit importul sau au asigu
rat necesități ale unor ramuri de
virf ale economiei. Cum se asigură
in această unitate asimilarea rapidă
a noilor mărci de oțel ?
Ing. Gheorghe Pogea : „Ne ono
rează această încredere in posibilită
țile colectivului nostru. Căutăm sâ
răspundem unor asemenea exigențe.
Am asimilat, bunăoară, tehnologii de
zolvată corespunzător, intrucit este
elaborare și laminare a oțelurilor
nefiresc ca o mare și valoroasă teh
inoxidabile, feritice și austenitoferinologie să se poticnească de butu
tice, dar nu este mai puțin adevărat
ruga mică a neasigurării unor ma
că sarcinile respective, venite ade
teriale de calitate".
sea pe neașteptate, precum și gama
Silviu Samoilescu : „Pentru
foarte mare de oțeluri pe care tre ■ căIng.
a fost adus in discuție acest as
circa 80 de
buie să o elaborăm
pect, aș propune ca in cadrul acțiu
mărci pe lună — ne determină o
nilor de modernizare să se prevadă
tehnologică,
anumită instabilitate
modificări
ale instalațiilor fabricii
Care este consecința : nu întotde oxigen pentru a se produce _și ar
deauna lucrăm cu tehnologii optigon — element esențial in aplicarea
pe
me, ci le adaptăm „din mersi“1
tehnologiei de barbotare cu gaze
_țrr_„clasice,
______ ceea
...... ce înseamnă"i că
cele
inerte.
Consider justificată aceasta
uneori capacitățile de producție nu
propunere
prin cantitatea mare, și
sint rațional folosite și nu pot fi
din ce în ce mai mare, de argon care
puse in valoare unele posibilități de
este necesară".
reducere a consumurilor materiale și
Red. : Cum se reflectă calitatea
energetice. Cred că sint două solu
tehnologiilor practicate pentru elabo
ții : pe de o parte, să se revadă cu
rarea oțelului in calitatea produsului
operativitate fiecare tehnologie și, pe
finit, respectiv a laminatelor ?
de altă parte, organele de resort sâ
Ing. Silviu
Samoilescu : „înanalizeze posibilitățile de speciali
tr-adevăr, dacă vorbim de calitatea
zare mai accentuată a unităților me
procesului tehnologic, este necesar
talurgice in fabricarea oțelului pe
să ne oprim și asupra fazei de tur
grupe de mărci".
nare a lingoului, de care depinde în
Red. : în prezent nu există o ase
mod hotărîtor procesul de laminare.
menea specializare absolut necesară?
Din diverse cauze, dar mai ales a
Gh. Popa : „In teorie există ; în
faptului că nu se utilizează prafuri
practică insă se ajunge la situația că
de tratare de calitate bună, in unele
mai multe unități elaborează aceleași
împrejurări suprafața lingoului nu
mărci de metal sau sarcinile unei
este corespunzătoare. De asemenea,
unități sint redistribuite alteia, unde
nu întotdeauna asigurăm curățirea
există garanții mai marj in legătură
așa cum ar trebui a lingotierelor,
cu reușita fabricării unei anumite
aplicind și o protecție pentru supra
mărci de oțel".
fața de contact cu metalul lichid.
Pentru a se evita orice surprize și
O problemă reluată și de alți parti
a livra numai țagle, brame sau lami
cipant la dezbatere, in legătură cu
nate de calitate corespunzătoare, în
care s-a desprins următoarea propu
sectorul
de laminoare s-au montat
nere : dacă se consideră că Hu
instalații de decojire și flamare care
nedoara este un avanpost al siderur
au rolul de a elimina orice defecte
giei, avind de asimilat specialități
deosebit de valoroase de oțeluri și
de suprafață. Soluția are însă și
laminate, ar fi necesar ca acest com
dezavantaje, în sensul că operațiile
binat să fie degrevat intr-o mă
respective lungesc ciclul tehnologic,
sură cit mai mare de a produce
scumpesc costurile, determină pier
metal obișnuit, indicatorii săi de
deri de material, diminuîpd gradul
plan fiind reașezați in funcție de
de valorificare a metalului. Uneori,
condițiile concrete, de sarcinile prio
poate, chiar exagerăm cu aceasta,
ritare care trebuie înfăptuite aici.
Corespunzător, s-ar impune și recon
beneficiarul primind laminatele cu
siderarea criteriilor de clasare a uni
o suprafață mai bună decit ar fi
tăților in întrecerea socialistă, recuavut nevoie. Nu este bine nici din
noscindu-se efortul mare depus pen
tru innoire si progres tehnic.

punct de vedere psihologic să admi
tem perpetuarea acestui sistem, pen
tru că acei care toarnă oțelul ar pu
tea să-și slăbească exigența în con
ducerea procesului tehnologic, pe
considerentul că defectele de supra
față ale lingoului se elimină în faze
le tehnologice următoare. Deci, ple
dez pentru exigență și răspundere in
toate etapele de elaborare și prelu
crare a metalului, fe bună drep
tate ne atrage atenția secretarul ge
neral al partidului că, pentru a des
fășura o activitate calitativ supe
rioară și a ridica coeficientul de
scoatere a metalului, este necesar,
întii de toate, să întărim ordinea ci
disciplina in producție".

UN ADEVĂR ELEMENTAR
FĂRĂ MODERNIZARE
NU SE POATE ASIGURA
CALITATEA
Red. : Ce rol atribuiți actualei ac
țiuni de modernizare a producției, in
contextul mai larg al preocupărilor
pentru ridicarea calității metalului ?
Ing. Ionel Dobrin : „S-a adus în
discuție faptul că la Hunedoara se
aplică anumite tehnologii moderne,
ceea ce este adevărat. După cum tot
atît de adevărat este că am făcut

numai produse
de cea mai bună

Idei, soluții, experiențe desprinse la
o masă rotundă organizată la Hunedoara

CÎT S-AR CÎȘTÎGA DACĂ
EXPERIENȚA TEHNICĂ
AR Fi LARG GENERALIZATĂ
Red. : Ce experiențe deosebite
poate oferi Combinatul siderurgic
Hunedoara in privința asigurării
unor oțeluri de calitate ? Cunoașteți
alte realizări in acest domeniu ale
altor colective din țară ? Dar de pes
te hotare ?
Ing. Ștefan Cornea : „Așa cum
ne-a cerut conducerea partidului,
avem obligația de a ne alinia pro
ducția la nivelul celor mai bune rea
lizări pe plan mondial. Specialiștii
noștri au avut posibilitatea să ia
cunoștință la fața locului, in citeva
țări cu o industrie siderurgică dez
voltată, de o serie de procedee mo
derne de elaborare a metalului și
nu s-au mulțumit cu atit, ci au cău
tat să aplice practic ceea ce au vă
zut. De asemenea, doresc să subli
niez că este in tradiția platformei
siderurgice hunedorene ca, realmen
te, cercetarea sâ lucreze mină in
mină cu producția. Astfel, faptul că
din punct de vedere organizatoric și
gestionar centrul de cercetări func
ționează separat de combinatul side
rurgic nu a avut nici o semnifica
ție pe plan practic, intrucit proble
mele tehnice prioritare ale combi
natului s-au rezolvat și se rezolvă in
comun, printr-o activitate „cot la
cot", pătrunsă de întreaga răspun
dere a specialiștilor din cele două
unități. Un rol deosebit in această
privință l-a avut organizația de
partid a platformei siderurgice, care
nu a admis nici un fel de tendințe
centrifuge, de izolare, de separare a
intereselor, în fața problemelor ma
jore ce trebuie rezolvate. Unii spe
cialiști din alte institute de cerce
tare sau proiectare din țară la pri
mul contact cu platforma noastră
sint surprinși de un asemenea mod
direct de colaborare. Dar n-au de
ales ! Ori se adaptează acestui stil
de muncă responsabil, ori se întorc
acasă cu problemele nerezolvate.

prea puțin sau că mai avem
multe de făcut pentru a ne alinia
la cerințele unei producții moderne,
de nivel calitativ superior. In aceas
tă privință sîntem datori să acțio
năm cu cea mai mare exigență și
răspundere pentru a înfăptui riguros,
pas cu pas, programul de perfec
ționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție,
așa cum ne-a cerut tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv,
elirninînd întîrzierile care există in
materializarea măsurilor stabilite.
Trebuie să fie limpede că oricît de
bine intenționați am fi, oricît de ini
mos și competent s-ar dovedi colec
tivul nostru, nu vom putea progresa
semnificativ în producția de metal
dacă nu ne vom alinia cit mai rapid
Ia nivelul mondial al fabricației me
talurgice, dacă nu vom înfăptui toate
măsurile necesare, inclusiv cele le
gate de reorganizarea și redotarea
unor secții și uzine. Mă refer, în
deosebi. la introducerea unor proce
dee moderne de elaborare a oțelului
și la restringerea sau chiar renun
țarea la procedeul clasic SiemensMartin, precum și la modernizarea
amplă cuprinzînd restructurarea flu
xurilor de fabricație ale laminoarelor — sector care în ultimii ani a
progresat foarte puțin sau aproape
deloc din punct de vedere tehnic,
cu excepția, poate, a fazei de fi
nisare. Desigur, această acțiune nu
e deloc simplă și are unele implica
ții. Dar consider că în adoptarea
deciziei de a se da „semnal verde"
acțiunilor de modernizare respective
este bine să se pună pe cele două
talere, pe de o parte, dezavantajele
temporare determinate de restrin
gerea activității în sectoarele supuse
modernizării și de investițiile care
sint necesare și, pe de altă parte,
efectele economice care se pot ob
ține prin recuperarea grabnică a
cheltuielilor, a producției și prin
sporirea eficienței și performanțelor
fabricației de metal. Trecerea la
măsuri radicale de modernizare în
unele sectoare n-ar trebui amînată
și din considerentul că, pe plan mon
dial, progresul tehnic se introduce
în ritm tot mai accelerat și nu am
avea nici un interes „să pierdem
trenul" marilor performanțe în fa
bricația metalului, al competitivității
pe piața externă".
Ing. Silviu Samoilescu : „In fond,
calitatea, performanțele metalului se
asigură pe întregul flux de fabrica
ție, începînd cu aprovizionarea și
sfîrșind cu desfacerea producției. De
aceea, în activitatea de moderni
zare nu trebuie să ne scape ’nici un
amănunt, fie că este vorba de do
tarea cu aparatură adecvată de ve
rificare și control in toate secțiile și
uzinele, pe toate fluxurile tehnolo
gice, sau de asigurarea unor instala
ții corespunzătoare de legare, balotare, etichetare și livrare a produ
selor finite. N-ar fi absurd să ne
străduim să facem produse bune,
care să se deterioreze în final, în
timpul transportului la beneficiar,
din cauza unei ambalări necores
punzătoare ?“

0 MĂI BUNĂ PRECIZARE
A RĂSPUNDERI! COLECTIVE
Șl PERSONALE

Laminorul de sirmă de la Combi
natul siderurgic Hunedoara
Foto : S. Cristian

Red. : Ce rezerve apreciați că
există in domeniul perfecționării or
ganizării muncii in vederea ridicării
calității producției ?
Ing. Silviu Samoilescu : „în legă
tură cu aceasta consider necesar să
aducem în discuție problema răs
punderii colective și personale pen
tru lucrul bine făcut. Astfel, apre
ciem că în activitatea de organizare
și de conducere a procesului de pro
ducție rolul hotărîtor revine maistru
lui sau șefului de echipă, Există,
însă, tendința ca nivelul de răspundere în această privință să fie impins mai sus, către cadrele inginerești. Or, fără a diminua cu nimic
răspunderea inginerilor, trebuie să

facem mai mult pentru a crea cadrul
afirmării rolului și al manifestării
răspunderii, dar și a competentei
maistrului și șefului de echipă în
conducerea activității de la locul de
muncă".
Ing. Gheorghe Pogea : „Consider
că abaterile de la normele disciplinei
tehnologice nu sînt neapărat conse
cința unei atitudini necorespunză
toare față de muncă a anumitor
muncitori, ci. în general, a necunoaș
terii de către aceștia a exigențelor
producției, a însemnătății fiecărei
operații, aparent nesemnificative,
pentru bunul mers al procesului de
fabricație. Un exemplu: am obser
vat o dată că un muncitor neglijase
etanșarea unei instalații de barbotare a oțelului. Apreciase — după
cum mi-a spus — că operația res
pectivă nu ar fi prea importantă. Nu
i se explicase însă că întreaga șarjă
ar fi putut fi rebutată prin omiterea
acestui amănunt. Și adesea greșeli
aparent mici aduc necazuri mari.
Iată de ce pregătirea profesională a
oamenilor și perfecționarea perma
nentă a acesteia nu poate fi lăsată
la voia întîmplării, dimpotrivă, după
cum
preciza
t ovarășul
Nicolae Ceaușescu, ea trebuie făcută de către cei mai competenți maiștri și ingineri".
Ing. Constantin Catrinoiu : „Cu
alte cuvinte, toți avem datoria să
manifestăm răspundere în procesul
muncii. Adevărul este că în unele
situații nu toți își exercită cu răs
pundere atribuțiile care le revin. De
aici și pină la a se ajunge la justi
ficări pentru că nu se poate înde
plini o sarcină, asimila și produce în
bune condiții o marcă de oțel nu
este decit un pas. Or, au fost destule
situații cînd oamenii noștri au dove
dit că pot realiza și lucruri care pă
reau de
domeniul
imposibilului.
Bunăoară, de cite ori toți ochii au
fost pe noi pentru a elabora o anu
mită marcă de oțel, ne-am organizat
și mobilizat exemplar, respectînd în
amănunt toate rigorile tehnologiei
și totul a ieșit bine. Cred însă că
uneori se greșește atunci cînd o pro
blemă tehnică este împărțită „pe
felii", pe „problemuțe", dindu-se fie
cărui cadru tehnic să rezolve cîte o
părticică, întrucît răspunderea se di
luează. Mult mai eficient, fapt dove
dit din practică, este dacă unui in
giner, chiar mai tinăr, i se dă răs
punderea soluționării unei probleme
de la cap Ia coadă, pină la finali
zare. De multe ori se procedează in
modul greșit arătat și deoarece ingi
nerii își ocupă o bună parte din
timp cu problemele aprovizionării
tehnico-materiale ritmice a secțiilor
din care fac parte. Așa cum sublinia
secretarul general al partidului, lo
cul inginerului este in sectoarele de
producție, pentru rezolvarea proble
melor tehnice, tehnologice și de ca
litate ale producției — și nu în bi
rouri sau la dispeceratul aprovizio
nării. Sînt alții rdtribuiți pentru asta,
aceștia să-și facă datoria 1 Ne costă
prea mult să folosim inginerii pen
tru activități inferioare pregătirii
lor !“.

+

Ne oprim aici cu relatarea dezba
terii pe tema ridicării calității și
performanțelor metalului.
într-un
număr viitor al ziarului vom con
tinua cu prezentarea altor aspecte
aduse în discuție, referitoare la co
laborarea cu furnizorii și beneficia
rii și la posibilitățile de optimizare
a relației calitate-eficiență.

Cornel iu CARLAN
Sabin CERBU

Tehnici și tehnologii
ce pot fi generalizate
Unul dintre obiectivele majore urmărite de acțiunea privind organi
zarea și modernizarea producției îl constituie generalizarea cu eficiență
maximă a tehnologiilor moderne de producție. în acest sens răspunderi
deosebite revin, deopotrivă, atît unităților de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, chemate să depisteze și să pună la punct tehnici și teh
nologii cu adevărat reprezentative, de mare randament și competitivitate,
care corespund exigențelor actuale ale revoluției tehnico-științifice, cît și
unităților productive, datoare să ia cele mai operative măsuri pentru ex
tinderea neintirziată a celor mai eficiente tehnologii.
Orice soluție nouă, orice idee modernă, pentru a-și aduce Întreaga
contribuție valorică și funcțională, trebuie să se aplice și să se genera
lizeze în cel mai scurt timp. în multe unități industriale, ca urmare a
programelor de modernizare adoptate, au fost introduse sau urmează să
se asimileze o serie de tehnici și tehnologii cu efecte asupra creșterii
productivității muncii, a calității produselor sau în planul reducerii con
sumurilor materiale și energetice. în cadrul acestei rubrici ne propunem
să prezentăm, iar prin aceasta să și informăm succint pe cei interesați,
unele măsuri, soluții, tehnici și tehnologii deja aplicate și care pot fi ge
neralizate în alte unități industriale.
• INSTALAȚIA DE DEGRESARE
CU ULTRASUNETE ÎN SOLVENȚI
ORGANICI a fost realizată în cola
borare cu Institutul de fizică tehnică
din Iași și se aplică la întreprinde
rea „ETectroaparataj" din Bucu—
rești.
Instalația
cuprinde o baie
E&jffsj&ggsgsgs
de degresare, cu

sita tamburului șl colectat tn bazi
nul mașinii, de unde se scurge in
tr-un recipient. Cantitatea de șpan
centrifugat este de 2,5 t/oră la o du
rată a centrifugării de 6 minute. Se

MM

•lU0n0 I.Tn^re lî
solxistă
un
vent
pe
bază
de tricloretilenă.
în această baie
se introduc pie
sele ce trebuie
• CREATIVITATE
degresate. Agita
rea soluției se
realizează cu a• OPERATIVITATE
jutorul unui ge
nerator de ultra
• EFICIENTĂ
sunete, cu o frec
vență ultrasonică
de 19 kHertzi. In
acest fel se asigură o agitare
omogenă, scurtarea timpului de derecuperează astfel, în vederea reci
gresare,
dublarea
productivității
clării, circa 70 la sută din uleiul exis
muncii. Posibilități de generaliză
tent pe șpan, ceea ce conduce la o
. re : la toate întreprinderile de apareducere anuală a cheltuielilor ma
rataj electric și de mecanică fină.
teriale de 210 mii lei. Posibilități de
generalizare : în toate întreprinde• PRIN REORGANIZAREA ÎN
rile unde în secțiile de prelucrări
FLUX INTERFAZIC ȘI FINAL a ac
prin așchiere se folosește, ca lichid
tivității de finisare hidrotermică a
de răcire, un volum mare de ulei
produselor de îmbrăcăminte cu ma
de diferite calități.
șini și dispozitive speciale, la între
• INSTALAȚIA AUTOMATA DE
prinderea de confecții din Craiova
DOZARE GRAVIMETRICA A MA
s-au substituit 10 mese de călcat la
TERIILOR
PRIME
LA
MORI
care lucrau 10 muncitori, a crescut
LE CU BILE este utilizată la Com
productivitatea muncii și s-a îmbu
binatul
siderurgic
din
Reșița.
La
nătățit calitatea produselor. Sistemul
atelierul de produse refractare, sis
prin care transportul semifabricate
temul de dozare existent consuma
lor pe linia tehnologică se făcea în
multă manoperă și era afectat ne
cutii a fost înlocuit cu cărucioare și
gativ de imprecizia cîntarelor, fapt
stendere mobile. în același timp,
ce dăuna calității produselor faso
noua metodă a permis organizarea
nate semiuscate,
realizate din di
ergonomică a locurilor de muncă
verse
materii prime. Un colectiv
prin amplasarea lor rațională, pozi
din cadrul atelierului a conceput și
ționarea optimă a reperelor ce se
realizat o instalație automată de cînprelucrează, aplicarea unui flux op
tărire, cu comandă electronică. Ea
tim în circuitul semifabricatelor de
se compune dintr-un cîntar gravi
la un loc la altul, folosirea la capaci
metric cu cuvă, prevăzut la partea
tatea maximă a suprafețelor de pro
inferioară cu clapete rabatabile, pen
ducție, utilajelor și forței de muncă;
tru descărcare. Prin intermediul unei
Sistemul poate fi extins și în alte
contragreutăți, al unor balansiere,
întreprinderi de confecții, în funcție
al unui ridicător și unui sistem de
de nivelul organizatoric și volumul
pîrghii se realizează echilibrarea
producției.
cursei cîntarului sub sarcină. Efi
• RECUPERAREA ULEIULUI DE
ciența economică este de circa
RĂCIRE DIN MASA DE ȘPAN este
250 000 lei pe an. Se poate aplica în
una dintre acțiunile încununate cu
fabricile de produse refractare și de
succes la întreprinderea meca
ceramică fină.
nică Mija. Operația se face cu
• SUDAREA ELECTRICA PRIN
o mașină realizată prin autoutiPUNCTE,
SUB
PRESIUNE,
cu
lare,
care
a costat
circa
130
ajutorul
unei
mașini
complexe
mii lei. Principiul de funcțioa fost extinsă cu rezultate deonare este simplu : în tamburul masebite la
întreprinderea
„Elecșinii, acționat cu un motor electric
trotehnica" din București. Concepția constructivă în sistem modude 7,5 kW (900 rot/minut) și la o
lizat îi permite o mare flexibilitate
presiune a aerului comprimat
de
funcțională — ca mașină universală
4—6 atm, se realizează desprinderea
(in atelierele de montaj al produ
particulelor de ulei de pe șpanul
selor de mecanică fină sau electro
provenit de la mașinile-unelte. Ule
tehnice) sau ca mașină strict specia
iul este proiectat spre exterior prin
lizată (asamblarea circuitelor mag-

netice înfășurate, sudarea diverselor
contacte la releele electromagnetice
și contactori etc.). Cu ajutorul elec
trozilor se pot suda table cu grosimi
de 0,2—2 mm, pe o singură parte
sau pe ambele părți ale acestora.
Prin utilizarea mașinii, concepută și
realizată cu forțe proprii, întreprinderea obține : creșterea calității
transformatoarelor, prin scăderea
curentului de mers în gol cu 20—60
la sută față de valorile
obținute
prin vechea tehnologie ; eliminarea
consumului de aliaj de lipit la asam
blarea transformatoarelor și bobine
lor cu circuite magnetice înfășurate ;
reducerea cu circa 80 la sută — aproximativ 1,86 MWH/an — a con
sumului de energie. Se poate gene
raliza în industria de mecanică fină,
electrotehnică și electronică.
• CABINA TEHNOLOGICA DE
FORAJ este o recentă realiza
re
a
specialiștilor
Intreprinderii de aparate și utilaje pentru cercetare
București,
din
ce poate interesa
în cel mai înalt
grad pe specia
liștii din foraj și
lucrări geologice.
Este vorba de o
cabină destinată
controlului pro
cesului de fo
raj,
denumită
MINIFOR — o
variantă
con
V.
structivă
nouă,
miniaturizată
a
unui echipament
pe care
între
prinderea îl pro
duce în serie de
circa doi ani. Ce
utilitate are o
astfel de instala
ție ? Cum plastic se exprima cineva,
MINIFOR-ul ar putea fi denumit
„sistemul nervos" al unui echipa
ment de foraj, în această cabină climatizată și presurizată sînt
concentrate toate „organele de simț"
ale unei sonde : o serie de apa
rate de măsură și control, calculatorul electronic și tot ce ține de
acesta. Din acest loc sînt urmăriți
și cunoscuți, în orice moment, para
metrii vitali ai operației de foraj :
adîncimea la care se găsește sapa,
turația și viteza de avans a aces
teia, sarcina la cîrlig și apăsarea pe
sapă, regimul de funcționare a pom
pelor de
noroi,
parametrii
ri e
curgere a fluidului de
foraj etc.
Informațiile, venite sub formă rie
impulsuri electrice de la zeci
de
traductori montați în diferite puncte
ale echipamentului de foraj,
sînt
recepționate de aparatele de măsură.
Acestea, la rîndul lor, le transmit
calculatorului M-118-B, care le sto
chează, le prelucrează și le afișează.
Mai mult, un sistem de alarmare
avertizează atunci cînd anumiți pa
rametri ating valori critice, inclu
siv cele ce prevestesc o erupție ac
cidentală. Totul se petrece în timp
real, în fracțiuni de secundă. Este
sistemul cel mai bun de optimizare
a echipamentelor de foraj. Avantaje
le economice sînt certe și dovedite
peste tot acolo unde a fost utilizată:
o sporire a vitezei de foraj pînă
la 30 la sută, reduceri substanțiale
ale consumurilor de energie, com
bustibil și fluide de foraj, creșterea
siguranței forajului și evitarea în
treruperilor în funcționare.

Vlaicu RADU

în cîțiva ani, producția agricolă
sporit de patru ori!
Mai întii cîteva precizări de ordin
general. Mai bine de 78 la sută din
suprafața arabilă a cooperativei agri
cole Sălcud, județul Mureș, o repre■ zintă terenurile situate în pantă, din
care doar 7 la sută au expoziție
sudică. în ce privește fertilitatea so
lului, este suficient să amintim că, la
Sălcud, 60 la sută din suprafața
arabilă este afectată de excesul de
umiditate, predominind solul din zona
a treia și chiar a patra de favorabilitațe.
Am' relevat aceste particularități
pentru a arăta că, nu întimplător,
pină nu de mult, predomina aici
concepția potrivit căreia la Sălcud...
„nu se poate face agricultură de
performanță", unitatea fiind, ani la
rînd, ignorată chiar de proprii spe
cialiști ! Că este așa o argumentea
ză înseși producțiile realizate aici
cu ani în urmă. Și vom lua (deloc
întimplător !) ca an de referință —
1975, an în care producțiile medii
la hectar obținute de cooperatorii
din Sălcud la principalele culturi
arătau astfel : 1 045 kg la grîu,
1 898 kg la porumb și doar 5 011 kg
la sfecla de. zahăr. Corelate cu alte
nerealizări față de plan, acestea au
făcut ca. în 1975, C.A.P. Sălcud să
înregistreze o datorie față de stat, la
creditele acordate, de peste un milion,
lei. Veniturile cooperatorilor, ale uni
tății, în general, erau o „oglindă"
fidelă a producțiilor obținute. Nu
însă și a potențialului real existent
în această unitate, potențial pus în
valoare cu deosebită pregnanță în
ultimii ani, cînd s-au înregistrat
salturi spectaculoase în privința pro
ducțiilor realizate și schimbări de
fond în conștiința oamenilor.
Să notăm, înaintea altor explicații,
o confesiune a lui Niculae Șoș, inginer-șef al cooperativei agricole :
„Șansa de a lucra aici, încă de la
absolvirea facultății, a fost hotărîtoare pentru formarea mea ca spe
cialist. Mai cu seamă într-o unitate
cu rezultate slabe poți verifica, poți
urmări în timp, efectul aplicării
științei agricole. Aceasta presupune
însă cunoașterea perfectă a po
tențialului material și de muncă al
unității, fără de care creșterea pro
ducțiilor rămîne, la urma urmei, un
deziderat." Cu acest crez și-a început,

în 1976, proaspătul pe atunci absolvent al Facultății de agronomie
din Cluj-Napoca activitatea la C.A.P.
Sălcud. Că nu avea să-i fie deloc
ușor era un lucru cert. Cu atit
mai mult cu cît la Sălcud existau
prea multe rețineri față de tehno
logiile și metodele noi de lucru,
amplasarea culturilor era făcută de-a
valma, fără a ține seama de poten
țialul real al pămîntului.
Concret, ce a întreprins în scopul
redresării cooperativei ? Mai întîi,
reținem amănuntul — subliniat de
toți cei cu care am stat de vorbă —

o ambiție dezarmantă, folosirea se
mințelor din cele mai productive
soiuri și hibrizi ce puteau fi adap
tați acestei zone agricole. Firește, nu
întimplător, ci pornind de la o ana
liză riguroasă a hibrizilor și soiurilor
utilizate pînă atunci în unitate, după
care au fost constituite, cîțiva ani la
rind, loturi experimentale compara
tive pe tipuri de culturi. Rezultatul:
soiuri și hibrizi noi, de mare pro
ductivitate, ce puteau fi cultivați și
pe terenurile mereu mai „însănăto
șite" ale C.A.P. Sălcud, cu condiția
efectuării, an de an, a unei ferti-

Replică la o formulă a neîncrederii
„La Sălcud ? Lăsați-i în pace,

că agricultură

ca lumea nu se va face acolo!"
că pentru combaterea buruienilor
(odosului și a pirului, îndeosebi) s-a
avut in vedere, în urma cartării agrochimice riguroase și repetate a
solului (acțiune executată în pre
mieră aici), „însănătoșirea pămîntu
lui" prin tratarea diferențiată a solu
lui cu erbicide și cu doze de îngră
șăminte chimice, in scopul realizării
unui echilibru în sol al acizilor și
sărurilor. O altă remarcă :
tra
tarea acestuia a fost realizată nu
numai în funcție de tipul solului, ci
și deal culturii, ce urma să-i fie des
tinate. Bunăoară, pămîntul destinat
culturii porumbului a fost tratat cu
erbicide totale pe circa 200 hectare
și cultivarea pe aceeași suprafață,
trei ani la rind, a porumbului după
porumb, după care terenul a intrat
în rotația normală a culturilor. „Deși
asemenea experimente erau privite
de unii cooperatori (și chiar specia
liști I)
cu zîmbete ironice — ne
spune inginerul-șef — am perse
verat și în cazul altor culturi..."
Tot așa, adăugăm noi, specialistul
unității a fost privit și atunci cînd...
„și-a permis" să experimenteze, cu

lizări intensive, a unei amplasări
judicioase și cu o bună pregătire a
patului germinativ la semănat. Ca
urmare, în locul soiurilor vechi, au
fost introduse „din mers" cele de
mare productivitate, cum sînt „Fundulea 29“ și „Transilvania" — la
grîu, „Productiv" — la orz (culti
vat aici abia în ultimii ani) și hibri
zii „Turda-213", „Pionier-9 901" și
„3 978“ — la porumb, soiuri și hibrizi
care se pretează la realizarea unor
densități mari. Bunăoară, la grîu,
densitatea medie a ajuns la 600 boa
be germinabile pe metrul pătrat, la
porumb — 80 000 boabe la hectar,
iar la sfecla de zahăr — la 90 000—
110 000 plante recoltabile la hectar.
Aceasta înseamnă că, față de anul
1975, densitățile au crescut, în medie,
la semănat, cu 30—40 la sută. Aceste
acțiuni, corelate cu aplicarea ri
guroasă a îngrășămintelor chimice și
naturale în dozele stabilite și cu executarea la timp și de bună calita
te a tuturor lucrărilor, explică în
mare măsură saltul calitativ înre
gistrat de această cooperativă agrico
lă. Să luăm, bunăoară, ca termen de
comparație anul 1985. Față de 1975,

producția medie de grîu a crescut
de la 1 045 kg la 4 193 kg ; cea de
porumb — de la 1 898 kg la 5207
kg, iar cea de sfeclă de zahăr — de
la numai 5 011 kg la 39000 kg.
Aceste producții, înregistrate de
altfel în toți anii cincinalului pre
cedent, nu numai că au dus la
schimbarea radicală a mentalității
cooperatorilor, dar au determinat ca
și în rîndul specialiștilor, al organe
lor agricole județene să se vorbeas
că cu tot mai mare admirație des
pre această cooperativă agricolă și
inginerul ei șef. „Simt că oamenii
ne privesc azi cu alți ochi — ne
spune inginerul-șef — și nu numai
că ne respectă, dar ne sprijină
și ne consultă în tot ce Întreprin
dem pentru ca saltul înregis
trat să fie și mai spectaculos". El
a și fost realizat in anul următor
— 1986 — primul din actualul cin
cinal, cînd producțiile medii la hec
tar obținute de C.A.P. Sălcud au
arătat astfel : 5 140 kg la grîu, 7 010
kg la porumb (10 444 kg în știuleți),
47 800 kg la sfecla de zahăr, 5 180 kg
la orz etc., unitatea realizînd o pro
ducție globală în valoare de 13 500 000
lei și un beneficiu net de 2,5 milioa
ne lei. Aceasta a făcut ca, față de
1975, venitul mediu pe cooperator să
crească de aproape 10 ori, iar re
tribuția unei norme fizice să crească
la 64 lei. Cu producțiile și reali
zările de ansamblu obținute în 1986
de această unitate, ea a ocupat
locul I pe C.U.A.S.C. Iernut și unul
din locurile fruntașe între coopera
tivele agricole din județul Mureș.
Sintetizînd, am spune — și fap
tele o demonstrează convingător —
că, o dată cu afirmarea acestui
specialist la școala aspră a vieții
cooperativei, s-a modelat și conștiin
ța cooperatorilor, a sătenilor în
general, pe seama muncii cărora,
făcută din ce în ce mai calificat,
au crescut beneficiile, cîștigurile și
prestigiul unei unități agricole. „Mo
rala" acestei schimbări spectaculoa
se este că unitatea și-a găsit omul
potrivit, pus la locul și timpul po
trivit pentru el și pentru colectivul
în rîndul căruia lucrează.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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INIȚIATIVA Șl RĂSPUNDEREA
- CERINȚE ESENȚIALE IN ACTIVITATEA
TUTUROR LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ)
inițiativei colectivelor de conducere, agriculturii, stațiunilor de cercetare
a tuturor oamenilor muncii din uni științifică și de producție se mani
tățile agricole în valorificarea supe festă plenar democrația muncito
rioară și integrală a resurselor de rească, în timp ce in cooperativele
producție.
agricole de producție și asociațiile
In multe unități agricole, prin apli economice intercooperatiste. demo
carea fermă a autoconducerii, auto- crația socialistă se manifestă sub
gestiunii economice și autofinanțării, forma democrației cooperatiste. De
s-au obținut rezultate economice și mocrația muncitorească se exercită
financiare bune, care au creat condi prin adunarea generală a oamenilor
ții de dezvoltare, pe baze proprii, muncii, forumul democratic superior
și de sporire a contribuției lor la de conducere colectivă, conducerea
constituirea fondurilor destinate dez operativă realizîndu-se de către con
voltării generale a societății. Prin siliile oamenilor muncii.
folosirea cu simț gospodăresc a re
în anii ce s-au scurs de la înche
surselor materiale și umane, aceste ierea procesului de cooperativizare
unități au realizat sarcinile de pro a agriculturii, in spiritul orientări
ducție în volumul, structura și cali lor stabilite de Congresul al IX-lea
tatea stabilite prin plan și prin con al P.C.R., s-a dezvoltat și întărit
tracte, respectîndu-se normativele de permanent democrația cooperatistă,
costuri și de eficiență economică, întemeiată pe proprietatea socialis
ceea ce le-a asigurat acoperirea chel tă asupra pămîntului și a celorlalte
tuielilor din veniturile realizate șt, mijloace de producție din coopera
totodată, un volum de beneficii desti tivele agricole de producție și aso
nat autofinanțării, stimulării oameni ciațiile economice intercooperatiste.
lor muncii și satisfacerii unor nevoi Locul deosebit al democrației coope
ale economiei naționale.
ratiste in sistemul general al de
Dar, așa cum s-a apreciat la ple mocrației noastre socialiste este pus
narele C.C. al P.C.R. din aprilie și pregnant in evidență de faptul că
iunie 1986, rezultatele obținute în" ea îsi exercită prerogativele asupra
urma aplicării noului mecanism eco- vieții și activității a milioane de
nomico-financiar nu sînt mulțumi țărani cooperatori, care împreună' cu
toare. Există încă unități agricole toți oamenii muncii din industrie au
care nu folosesc eficient resursele șl un rol hotăritor in dezvoltarea ecofondurile de care
dispun, unități nomico-socială a României socialis
care, datorită neajunsurilor pe linie te. Organul suprem de conducere a
de producție, apelează într-o măsură cooperativei agricole de producție
prea mare la credite. Considerind că este adunarea generală, conducerea
sistemul de finanțare pe bază de cre operativă fiind executată de consi
dite s-a dovedit necorespunzător, că liile de conducere din unitățile areprezintă o frînă în aplicarea noului gricole respective și de biroul exe
mecanism economico-financiar, Ple cutiv al consiliului de conducere.
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1986 a
De-a lungul anilor, pe măsura
adoptat un nou sistem de finanța dezvoltării și consolidării unităților
re și creditare a activităților eco agricole, a ridicării nivelului de
nomice și a luat măsuri de perfec pregătire profesională și politică a
ționare a normativelor economico- . oamenilor muncii, a implicării tot
financiare și în domeniul agricultu mai active la realizarea comanda
rii. Astfel, s-au prevăzut întocmirea și mentelor vizind creșterea economi
aplicarea de normative privind costu că prin accentuarea laturilor cali
rile unitare pentru principalele pro tative, intensive, a înțelegerii nece
duse agricole, cheltuielile la 1 000 lei sității intăririi proprietății socialis
te, in ambele ei forme, a crescut și
rolul adunărilor generale. Prin in
termediul lor, oamenii muncii par
ticipă nemijlocit la
adoptarea și
realizarea hotărîrilor ce vizează as
pectele de fond ale activității eco
nomico-sociale. precum și la execu
tarea controlului asupra modului în
care își îndeplinesc atribuțiile cele
lalte organe de conducere din uni
tățile agricole. Ele devin tot mai
mult centrele vitale ale formării și
dezvoltării conștiinței socialiste, re
voluționare, de întărire a responsa
bilității, ordinii și disciplinei, de
stimulare a inițiativelor creatoare
transporturilor, evitarea mersului in producție-marfă, volumul producției- ale maselor și a spiritului gospodă
gol al mașinilor și utilajelor; folosi marfă ce trebuie obținută la 1 000 lei resc în utilizarea resurselor mate
rea în proporție optimă a îngrășă fonduri fixe ; s-au stabilit norme și riale, bănești și de muncă de care
mintelor chimice în asociație cu cele normative de stoc pentru materii dispun unitățile și subunitățile anaturale; organizarea rațională a ro prime și materiale, producția neter gricole, constituind cadrul organioamenii muncii
tației culturilor ; efectuarea lucrări minată și produsele finite, în vedehea zatoric prin care
exercită tripla
lor pe diferite adinciml și reduce reducerii duratei circuitului aprovi din agricultură își
proprietari,
prolor
calitate
—
de
;
rea. pe această bază, a consumului de zionare—producție—desfacere, ă rea
ducători
și
beneficiari.
erbicide și pesticide; utilizarea lar lizării permanente a veniturilor și
gă a resurselor de energie neconven- lichidării stocurilor supranormative.
In spiritul hotăririlor Congresului
țională.
In ansamblul lor, noile măsuri de al XIII-lea al partidului, al indica
Realizarea obiectivelor noi! revo perfecționare a sistemului de finan țiilor și cerințelor formulate de to
luții agrare, ridicarea pe o treaptă țare și creditare a activității eco varășul Nicolae Ceaușescu. referitor
superioară a întregii activități eco nomice și a normativelor econo- la afirmarea puternică a noii cali
nomice desfășurate la nivelul uni mico-financiare urmăresc întărirea tăți în toate domeniile de activita
tăților și subunităților agricole ne ordinii șl disciplinei financiare, creș te, adunările generale sint chemate
cesită creșterea rolului și răspunde terea răspunderii fiecărei unități, a să dezbată cu responsabilitate revo
care oamenii
rii organelor și organizațiilor de fiecărui colectiv de oameni ai muncii luționară modul în
partid de la sate, din fiecare unita față de modul în care utilizează re muncii, conducerea colectivă a uni
te și sector de activitate. „Nu putem sursele. Sub acest aspect este necesar tăților agricole își îndeplinesc mi
vorbi de rolul conducător al organi ca fiecare conducător din economie, siunea lor de adevărați proprietari,
zațiilor de partid — sublinia tova toți oamenii muncii să înțeleagă producători și beneficiari, de stărășul Nicolae Ceaușescu — fără ca corect esența mecanismului eco pini ai agriculturii, se .angajează
fiecare organizație, fiecare membru nomico-financiar, faptul că ei sînt cu toate forțele pentru a participa
al partidului să se afle in primele direct răspunzători de modul în care activ la consolidarea economico-orrinduri ale înfăptuirii legilor țării, administrează și gospodăresc partea ganizatorică â unităților respective,
la înfăptuirea obiectivelor noii re
a programelor, a planurilor, a ho- din avuția națională încredințată.
tăririlor de partid. A fi comunist, a
Noile măsuri de perfecționare a voluții agrare.
Recoltele mari obținute in nume
fi revoluționar înseamnă a fi în pri mecanismului
economic urmăresc
mele rinduri ale luptei pentru în creșterea eficienței economice, a ren roase unități fruntașe din agricul
tura
’țării noastre demonstrează că,
făptuirea obiectivelor noii revoluții tabilității fiecărei unități agricole și
știința se
agrare, a noii revoluții tehnico-ști- a subunităților sale. Sub acest as acolo unde practica și
ințifice, pentru înfăptuirea Progra pect, aplicarea fermă a noului meca împletesc, unde este întronată or
mului partidului".
nism economico-financiar impune dinea și disciplina, se obțin și re
Organele și organizațiile de partid, creșterea simțului de inițiativă și zultate economico-financiare supe
comuniștii trebuie să se afle în pri responsabilității organelor de condu rioare. Pornind de la aceste expe
mele rinduri ale luptei pentru pro cere colectivă, intensificarea preocu riențe pozitive, este necesar ca in
ducții agricole mari și stabile, să-și părilor lucrătorilor din compartimen acele unități agricole in care s-au
sporească capacitatea organizatorică, tul financiar-contabil pentru folosi obținut recolte neoorespunzătoare să
să depună o muncă politico-educati- rea chibzuită, gospodărească a bani se dezbată deschis cauzele, să se
vă susținută de descoperire, mobili lor statului, a disponibilităților bă arate cei ce se fac vinpvați de o
zare și utilizare eficientă a rezerve nești proprii, schimbarea modului de astfel de situație, să reiasă clar mo
lor existente în fiecare unitate și a gindi și acționa al cadrelor eco dul în care consiliul de conducere a
acționat și și-a îndeplinit mandatul
subunitate agricolă. Este necesar ca nomice.
încredințat, cum și-au îndeplinit aorganele și organizațiile de partid să
Organele și organizațiile de partid tribuțiile președintele, vicepreșe
desfășoare o activitate intensă pe li de la sate au datoria de a-și îmbună
nia creșterii răspunderii personale a tăți activitatea lor organizatorică și dintele, contabilul-șef, specialiștii
fiecărui comunist, a fiecărui om al politico-educativă, în scopul aplică care lucrează în aceste unități, cum
muncii, a participării la muncă, să rii ferme a noului mecanism econo răspunderea personală a răspuns
conducerii colective. Să
promoveze cu promptitudine inițiati mic. Ele trebuie să-și intensifice exigențelor
vele și experiențele valoroase din munca de consolidare a activității se analizeze in amănunt modul în
unitățile agricole fruntașe. Printre economico-financiare a tuturor uni care s-a utilizat baza tehnico-maa unității, s-a respectat dis
sarcinile majore actuale ale organe tăților agricole, să sprijine și să terială
ciplina tehnologică, de plan, finan
lor și organizațiilor de partid se în controleze modul în care se respectă ciară
și
care au fost
scriu, de asemenea, ridicarea nivelu hotărîrile de partid, legile țării pri rezultatelecontractuală,
pe linia calității produ
lui de pregătire a forței de muncă vind aplicarea noului mecanism eco selor și a livrărilor
la export, cum
din unitățile agricole, creșterea nive nomico-financiar. In acest sens, aten s-au aplicat prevederile
noului me
lului politico-ideologic și lărgirea ori ția trebuie îndreptată spre fundamen canism economico-financiar
și s-au
zontului de cultură generală a lucră tarea măsurilor ce vizează creșterea încadrat în normele de consum
de
torilor ogoarelor. întărirea ordinii și gradului de autofinanțare a unități materii prime, materiale, combus

disciplinei în cadrul fiecărui colectiv, lor și restrîngerea creditelor ; spri tibil șl energie, în normativele fi
la fiecare loc de muncă, aplicarea jinirea elaborării și realizării planu nanciare și haremurile de cheltuieli,
corectă a acordului global, a princi lui lunar de finanțare ; respectarea cum au fost realizate bugetul de ve
piilor eticii și echității socialiste, in de către toate unitățile agricole a
și cheltuieli, rentabilitatea și
tervenția promptă pentru înlătura normativelor financiare, a haremuri nituri
eficiența producției, autofinanțarea,
rea neajunsurilor, luarea unei ati lor maxime de cheltuieli, încadrarea cum s-au respectat legile și hotă
tudini ferme, responsabile, față de în normativele privind mărimea rîrile adoptate.
cei care nu respectă legile țării, stocurilor, prin care se urmărește
In raport de această analiză exi
hotărîrile de partid, sint, de aseme reducerea costurilor de producție, în
nea, sarcini ce revin organelor și or deosebi a cheltuielilor materiale, gentă, adunările generale trebuie să
adopte deciziile cele mai potrivite
ganizațiilor de partid de la sate.
rentabilizarea tuturor produselor a- pentru
îmbunătățirea
radicală a
gricole
;
sprijinirea
elaborării
și
rea

APLICAREA NOULUI MECANISM lizării bugetului de venituri și chel muncii, mergînd pină la schimba
rea,
acolo
unde
este
cazul,
a con
ECONOMICO-FINANCIAR — CE tuieli, în vederea asigurării echilibru
RINȚA A NOII REVOLUȚII AGRA lui financiar la nivelul unității și ducerii unității, fermelor sau sec
RE. Cerință obiectivă a făuririi so subunităților agricole și a respectării toarelor de activitate, a unor mem
bri din consiliul de conducere. Pe
cietății socialiste multilateral dezvol
disciplinei financiare; urmărirea per baza unei consultări largi a oame
tate și a înaintării României spre manentă
a
realizării
exportului.
nilor
muncii din unități, adunările
comunism, perfecționarea continuă a
generale, consiliile de conducere vor
mecanismului
economico-financiar,
LĂRGIREA CONTINUA A CA 'stabili măsuri concrete pentru folo
aplicarea fermă a acestuia la toate DRULUI
DEMOCRATIC — IMPE sirea rațională a fiecărui metru de
structurile organizatorice ale econo RATIV
ÎNFĂPTUIRII OBIECTI pămînt, a mijloacelor tehnice și a
miei naționale sînt expresii elocvente VELOR AL
ȘI
SARCINILOR STABI forței de muncă, a fondurilor bă
ale
contribuției
tovarășului LITE DE CONGRESUL
XIII- nești. In condițiile unui climat de
Nicolae Ceaușescu Ia propășirea țării LEA. Realizarea marilorAL
exigență și răspundere revoluționa
noastre, la înscrierea ei pe trepte strategice ale actualei etapeobiective
de dez ră, de discutare deschisă in foru
superioare de progres și civilizație.
voltare pe care o parcurge România rile democrației socialiste a proble
Măsurile adoptate pe linia sporirii impune, ca o necesitate obiectivă, melor cu care se confruntă unitățile
funcționalității mecanismului eco participarea tot mai largă a oameni agricole, de participare
activă și
nomic își găsesc expresia într-o mal lor muncii la elaborarea și înfăp efort susținut din partea tuturor oa
bună fundamentare a raportului cenmenilor
muncii,
a
cadrelor
de con
tralism-autonomie, în perfecționarea tuirea politicii partidului și statului ducere și specialiștilor din agricul
nostru.
In
sistemele
organismelor
de

autoaprovizionării pe
•) Sarcinile organizațiilor ți orga principiului
tură la ridicarea pe trepte superioa
nelor de partid din agricultură in ve plan teritorial. Pe fondul întăririi mocratice din agricultură, un loc im re a activității economico-financia
derea aplicării neabătute a hotărîrilor conducerii unitare a economiei națio portant îl ocupă organele de condu re, lucrătorii ogoarelor își vor aduce
de partid și a legilor țării, a indica nale, se acționează pentru aplicarea cere colectivă din unitățile agricole, contribuția la realizarea obiectivelor
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu fermă a principiilor mecanismului în raport cu specificitatea celor două strategice ale noii revoluții agrare,
privind perfecționarea organizării economico-financiar, bazat pe auto- forme de proprietate socialistă din la accelerarea progresului economiproducției și a muncii, aplicarea nou
co-social al României socialiste.
lui mecanism economico-financiar, conducere și autofinanțare la nivelul agricultură, democrația socialistă se
Prof. univ. dr.
lărgirea continuă a cadrului demo fiecărei unități economice, urmărin- manifestă prin forme proprii. In
Sandu COSTACHE
cratic, îmbunătățirea activității orga du-se revoluționarea metodelor de cadrul întreprinderilor agricole de
nelor colective.
conducere și gestiune, stimularea stat, stațiunilor pentru mecanizarea
Academia de studii economice

PERFECȚIONAREA ORGANIZĂ
RII PRODUCȚIEI
ȘI MUNCII,
ÎNTĂRIREA ORDINII ȘI DISCI
PLINEI, REDUCEREA CONSUMU
LUI DE ENERGIE — CONDIȚII ESENȚIALE PENTRU DESFĂȘURA
REA UNEI ACTIVITĂȚI ECONO
MICE DE ÎNALTA EFICIENȚA SI
RENTABILITATE ÎN AGRICULTU
RA. Documentele celui de-al XIIIlea Congres al P.C.R. reliefează con
tinuitatea politicii partidului nostru,
preocuparea constantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a asigura ridi
carea României pe noi trepte de ci
vilizație materială și spirituală. Tră
sătura definitorie a actualei etape de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare spre
comunism o constituie accentuarea
dezvoltării intensive a economiei na
ționale.
In condițiile desfășurării noii re
voluții științifico-tehnice contempo
rane, o importanță deosebită prezin
tă perfecționarea organizării produc
ției și a muncii. De realizarea aces
tui obiectiv prioritar al actualului
cincinal depind
înfăptuirea măsu
rilor de ridicare a nivelului tehnic
și calitativ al produselor, reducerea
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie și, pe
această cale, creșterea substanțială
a productivității muncii, a eficienței
economice a întregii activități economico-sociale.
Măsurile privind
perfecționarea
organizării producției și a muncii în
agricultură
vizează :
cunoașterea
profundă de către specialiști, de că
tre toți oamenii muncii a proceselor
tehnico-economice din fiecare unita
te și sector de activitate; funcționa
rea eficientă a tuturor unităților șl
subunităților agricole; asigurarea unul raport optim între personalul
direct productiv și indirect produc
tiv; repartizarea și folosirea judi
cioasă a cadrelor în toate structurile
organizatorice; înfăptuirea unei în
drumări de inaltă calitate și un con
trol sistematic, competent; larga
consultare a colectivelor de oameni
ai muncii, participarea activă a aces
tora la elaborarea, adoptarea și rea
lizarea hotărîrilor privind desfășura
rea activității economico-sociale, adîncirea democrației socialiste; pro
movarea tot mai susținută a meto
delor moderne de analiză și decizie
pe toate treptele organizatorice.
Măsurile de perfecționare a orga
nizării producției și a muncii vizea
ză, deopotrivă, transformarea între
prinderilor agricole de stat în uni
tăți model de organizare a producției
și a 'muncii în agricultură, îmbună
tățirea activității la nivelul ferme
lor de producție și al formațiilor de
lucru prin dimensionarea lor opti
mă; aplicarea retribuirii muncii in
acord global; îmbunătățirea partici
pării membrilor cooperatori la acti
vitatea in gospodăria obștească ; in
tegrarea deplină a activității S.M.A.urilor în activitatea întreprinderilor
agricole de stat și a cooperativelor
de producție , creșterea rolului con
siliilor agroindustriale de stat
și
cooperatiste în planificarea, organi
zarea și conducerea unităților com
ponente.
Referindu-se la rolul șl importan
ța consiliilor unice agroindustriale in
înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XIII-lea privind agricultura. a
obiectivelor noii revoluții agrare, la
recenta ședință de închidere a pro
gramului de pregătire și instruire a
organizatorilor de partid, președinți
ai.consiliilor unice agroindustriale de
stat și cooperatiste din întreaga țară,
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
că ele „au marea răspundere de a
asigura o bună organizare și folosire
a teritoriului, o sistematizare, o spe
cializare și realizarea, pe această
bază, a măsurilor necesare de rotație
a culturilor, de a se ocupa de dezvol
tarea și cooperarea in domeniul in
dustriei, in vederea îmbinării mai
bune a activității agricole cu cea in
dustrială și, pe această bază?, a ridi
cării nivelului general al vieții oa
menilor muncii de la sate, al satelor
noastre în general".
In etapa actuală, printre preocu
pările principale ale unităților agri
cole, ale organelor de conducere co
lectivă, ale tuturor oamenilor mun
cii din agricultură se înscriu : adîncirea proceselor de concentrare și
specializare a producției (în I.A.S.),
concomitent cu diversificarea ramu
rilor și sectoarelor de activitate (în
C.A.P.), cu optimizarea structurii
culturilor și, a producției; organiza
rea unor asolamente raționale cu
sole de mărime optimă și dimen
sionarea optimă a capacităților de
producție; aplicarea unor tehnologii
unitare la nivelul solelor ; respecta
rea normelor tehnologice privind
densitatea optimă, a termenelor de
efectuare a lucrărilor agricole și a
tratamentelor fitosanitare ; consti
tuirea unor formații mari, speciali
zate, de mașini agricole și organiza
rea lucrărilor agricole în complex ;
îmbunătățirea sistemului de norma
re a muncii, Întărirea ordinii și dis
ciplinei.
O cerință fundamentală a procesu
lui de perfecționare a organizării
producției și a muncii, de ridicare a
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor este asigurarea economisirii
muncii sociale, îndeosebi prin re
ducerea sistematică a cheltuielilor
materiale de producție. Este firesc
ca societatea să pretindă ca efortul
propriu al unităților economice să
fie pe măsura efortului general al
statului. La recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu
a precizat că în anul trecut nici un
sector de activitate nu s-a încadrat
în normele de consum de materia
le, combustibil și energie. Pe lîngă
unele unități agricole care au res
pectat cu strictețe normele de con
sum stabilite, altele, datorită proprii
lor lor neajunsuri, au depășit aceste
cote planificate. In consecință, au
frustrat societatea de posibilitatea

creșterii producției, a venitului na
țional, a alocării de fonduri pentru
satisfacerea necesităților generale
ale societății. Cum planul de aprovi
zionare este dimensionat pe baza anumitor norme de consum productiv,
rezultă că la nivelul unităților eco
nomice, pe ansamblul ramurii și eco
nomiei naționale s-au manifestat o
serie de neajunsuri legate de depă
șirea consumurilor, ceea ce a dere
glat desfășurarea normală a produc
ției. Drept urmare, este necesar să
se înțeleagă, cu toată responsabilita
tea, de către toate unitățile agri
cole, de către toți oamenii muncii
din agricultură că reducerea consu
murilor productive, cel puțin la ni
velul normelor stabilite de materii
prime, materiale, combustibil și energie, constituie o problemă vitală
pentru echilibrul material al planu
lui, condiție a desfășurării normale
a producției în toate unitățile econo
mice, în întreaga economie națională.
Sub acest aspect, conducerile unită
ților agricole, oamenii muncii din
agricultură au la îndemînă o serie
de căi care să le asigure încadrarea
în cotele de consum stabilite : per
fecționarea continuă a tehnologiilor
de producție ; efectuarea lucrărilor
agricole cu complexe de mașini ; di
mensionarea optimă a construcțiilor
și folosirea largă a resurselor loca
le sau a materialelor refolosibile ;
mecanizarea completă a lucrărilor
din producția vegetală și animală ;
creșterea gradului de dotare și mo
dernizare a construcțiilor zootehnice,
folosirea unor soiuri de hibrizi și
rase de animale care corespund mai
bine factorilor de producție alocați ;
asigurarea unei structuri optime a
furajelor sub aspectul unităților nu
tritive și al proteinei digestibile; uti
lizarea tuturor rezervelor existente
pentru asigurarea pășunatului în pe
rioada de vară : reducerea mortalităților în zootehnie; efectuarea la
timp și în condiții de calitate a re
parațiilor ; organizarea rațională a

Aleasa bucurie a împlinirilor socialiste
Mai întîi, citeva cifre : 3 537 for
mații cuprinzind 66 985 artiști ama
tori. Sau . 1 043 cercuri de creație
cu 19 680 creatori. Sînt cifre care
vorbesc despre larga participare a
sălăjenilor la Festivalul național
„Cîntarea României" și la această
ediție. Cine sint, de fapt, acești
artiști amatori, instructori, acti
viști culturali ? Oameni ai muncii,
tineri uteciști, elevi din orașele și
satele județului. Români și ma
ghiari, înfrățiți în ampla epopee a
muncii creatoare, dar și pe scena
cintecului și dansului.
Nu ne propunem să detaliem
multiplele aspecte privind evoluția
lor în calitate de artiști amatori
în etapa de masă a festivalului, la
această ediție. Vom sublinia doar
citeva din coordonatele esențiale
ale modului în care generoasa
scenă a Festivalului național ..Cîn
tarea României" oferă tuturor
participanților minunatul- prilej de
a-și exprima — în formele cele
mai variate — emoția autentică,
bucuria sinceră de a fi și de a se
ști, în patria lor, continuatori al
bogatelor ei tradiții, mindria de a
fi beneficiarii de drept ai actului
de cultură. Pentru spectatorul
obișnuit, bunăoară, trecerea in re
vistă a formațiilor artistice din
comunele și satele aparținătoare

de C.U.A.S.C. Nușfalău s-a consti
tuit intr-un moment de aleasă
sărbătoare. Emoționantele jocuri
populare prezentate de micuții
dansatori din Valcău — care au
dus mesajul încărcat de profunde
semnificații ale jocului popular ro
mânesc din zonă și in alte țări —
au smuls ropote de aplauze. La
fel, grupurile corale, recitatorii, interpreții individuali din comunele
Nușfalău, Marca, Valcău, Halmășd,
Plopiș, Ip, Camăr. La un moment
dat. evolua in scenă orchestra de
muzică populară a căminului cul
tural din Nușfalău, laureată și ea
la ediția precedentă a festivalului.
Formație, alcătuită din români și
maghiari, care a interpretat, la un
înalt nivel artistic, cîntece și jocuri
populare românești și maghiare.
De un real și binemeritat succes
s-a bucurat și evoluția grupului
vocal folk din Boghiș, instructorul
Gonczi Alexandru dovedind inspira
ție, talent și rafinament artistic.
„Luminile patriei" — splendidul
montaj literar prezentat de cămi
nul cultural din Nușfalău, și-a găsit
în recitatori — români și maghiari
— o punere în scenă sub semnul
unei interpretări de o rară acu
ratețe.
Iată-ne urmărind și evoluția an
samblurilor de cîntece și dansuri

populare românești, a grupurilor
satirice din Someș-Odorhei sau
Călacea. Cooperatoare, învățătoare,
tinere sau virstnice, biciuind. în
tr-o originală formă de exprimare
artistică, atitudini și mentalități
învechite. Critică la obiect, reali
zată cu o doză de ironie și umor
extrem de gustate de public. La
Ileanda. binecunoscutele grupuri
corale folclorice din Poiana Blenchii sau Gîlgău — prezente nu o
dată și pe micul ecran —, con
duse de inimoșii instructori Petre
Conțiș și Liviu Suciu, au incintat
prin profundul sentiment patriotic
al programului, prin bogata În
cărcătură ideatică, printr-o atentă
valorificare a celor mai frumoase
și autentice tradiții din zonă.
Avind proaspete in memorie evo
luțiile formației de țitere din Doba
— instruită de Gaspar Attila — a
ansamblului de cintece și dansuri
populare din Jebuc (comuna Almașu), a fanfarei minerilor — ro
mâni și maghiari — din Sărmășag,
care a realizat prelucrări folclori
ce într-o manieră de un înalt pro
fesionalism, după ce am urmărit
cu firească emoție și curiozitate
cusăturile populare ale creatoare
lor din Bălan, Crasna, Carastelec
sau Almașu, să poposim citeva
clipe in sala de expoziții a Gale
riei de artă plastică din Zalău.
Pictură, sculptură, grafică, desen.
Lucrări ale cenaclului artiștilor
plastici sălăjeni poartă semnătura
unor nume bine cunoscute de acum :
Nicolae Man, Demeter Attila,
•Gheorghe Ilea. Szabo Vilmos. Ioan
Mihele, Ioan Longodor. Benczedi
Ilona și alții.
Peste tot. în manifestările la
care ne-am referit, precum și în
altele nemenționate aici, pulsează
o stare de spirit care degajă opti
mism, satisfacția de a trăi și munci
pe pămintul scump al patriei, în
frățiți în idealuri, vorbind toți
aceeași limbă : a muncii, a nobilei
aspirații de pace și prietenie între
popoare. Din uzine, de pe ogoare, ei
— oamenii muncii —, ei — creatorii
—, ei —artiștii amatori din Sălaj —,
ca de altfel
toți
ceilalți din
țară, simt nevoia să-și spună emo
țiile. trăirile intru frumos, iar
ampla scenă a Festivalului națio
nal „Cintarea României" le oferă
cel mai generos cadru de afirmare.
Urmăriți-i la locurile lor de mun
că, urmăriți-i oe scenă .și o să
realizați ce înseamnă a trăi aleasa
bucurie a împlinirilor socialiste.

Euqen TEGLAS

Cosa de cultură din Zalău
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„Scînteii"
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tv

Lumină de martie

20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică. Experiența frun
tașilor, s-o cunoaștem, s-o gene
ralizăm !
20,25 Invitație tn studiourile Radi o tele
viziunii. întâlnire cu opereta (co
lor)
20,55 Ani de lupte și Împliniri sub stea
gul glorios al partidului. Istoria
la timpul prezent — reportaj
2i,10 Mări’ actori, mari regizori (parțial
color). Jean Gabin (II)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

UNITĂȚI
TURISTICE
ÎN JUDEȚUL
CLUJ
Turiștii aflați pe meleagurile
județului Cluj au la dispoziție
locuri de popas atrăgătoare, reconfortabile. Unul dintre acestea este
cabana BURU, amplasată la numai
4 kilometri de Cheile Turzii, pe
drumul național Turda—Cîmpeni,
intr-un decor pitoresc de pe valea
Arieșului. Cabana este deschisă în
orice sezon, oferind cazare în
camere cu două și trei paturi.
Unitatea are și restaurant. Altă
unitate apreciată este popasul tu
ristic TERASA CĂPUȘ, situat pe
șoseaua națională Cluj-Napoca —
Oradea, lingă o pădure .de stejari.
Un plăcut loc de popas este,
de asemenea, cabana ARDELEA
NA, dintr-o pădure de brazi In
apropierea unui lac de acumulare,
la 17 kilometri de Huedin.
Pe șoseaua națională Cluj-Napo
ca — Oradea, într-un decor plăcut,
la 680 metri altitudine, pe valea
Crișului Repede, se află popasul
turistic IZVORUL CRIȘULUI cu
42 locuri de cazare în căsuțe. La
rîndul său, HANUL PESCARILOR,
din apropiere de Luncanl, pe ma
lul riului Arieș, dispune de locuri
de cazare in căsuțe, precum și de
un restaurant.
In fotografie : Cabana
din județul Cluj.

Diminutivele — e o
concluzie afectivă, și
nicidecum iscată de
pedanteria
filologică
— celebrează o virstă
primă, cel dinții elan
al' unei deveniri.' Mar
tie, promisiune a ceea
ce Va spori in exube
ranța florală a primă
verii, e poate luna de
care se leagă, cu cea
mai mare intensitate,
speranțele noastre de
început, de reluare
mai inspirată a celor
rămase in cumpănă in
așteptarea anotimpu
lui prielnic : a proiec
telor noi și a hotăriri
lor pe care ni le do
rim limpezi.
Inaugurind un nou
ciclu vital, această
primă „feudă a primă
verii", pe care încă
și-o dispută iarna, cu
o ultimă autoritate, e
solul mirabilei semin
țe. devenită
tulpină
gracllă, tinzind spre
cerul
de deasupra.
„Noi sîntem semințe
și pămintul e al nos
tru" — spunea Nichita

Stănescu intr-o poezie
„clasicizată" de ma
nualul școlar. Poate,
mai mult ca oricînd.
în martie ne simțim
noi înșine semințe cu
puteri noi ele germi
nare. E o lumină prin
transparența
căreia
redescoperim
lumea

ÎNSEMNĂRI
mai bună, mai aproa
pe de auzul subiectiv,
de muzica noastră in
terioară.
Martie de început,
aninat cu șnur bicolor
la reverul anotimpu
lui fraged, alintat cu
un diminutiv ce tăl
măcește copilăria pri
măverii întrupată in
apropiatul mugure pe
care Bacovia îl sorbea
extaziat, in unlca-i
poezie luminoasă...
Pe teritoriul luminii
de martie se mai intimplă simetria fasci
nantă a poziției mari

lor aștri, obrazul soa
relui egal cu obrazul
lunii in echinocțiul ce
consacră primăvara in
fascinanta-i
creștere
solară.
..Intre ceea ce iu
bim la inceputul pri-'
măverii este și amin
tirea copilăriei care
ne-a fost rampă de
lansate spre planeta
gravă, încărcată de
sensuri : „Verde crud,
verde crud, / Mugur
alb jt roz și pur. / Vis
de-albastru șt azur /
Te mai văd. te mai
aud...". Martie înseam
nă această inocență
din care se răsare cu
certitudinea că vor fi
dominate celelalte anotimpuri, gravitînd in
jurul soarelui vital și
generos.
In martie se întorc
berzele, topind in suris convenții copilă
rești. In martie se ce
lebrează
feminitatea
iătătoare de viață.

Sinaranda
COSMIN

„Buru"

UN GÎND FRUMOS ÎN FIECARE CASĂ
(Urmare din pag. I)
tr-un fel. e și firesc : noi
le-am adaptat aici. în În
treprindere,
potrivit cu
specificul producției. Apli
căm ceea ce am invățat și
învățăm continuu — toc
mai am absolvit un curs
de perfecționare profesio
nală — și electricitate, și
electronică, și bobinaj...
Interlocutoarele
ne-au
vorbit și despre alte solu
ții, despre alte căi și mo
dalități de economisire,
purtînd girul priceperii și
spiritului gospodăresc atît
de propriu femeilor, al
răspunderii cu care acțio
nează fiecare la locul de
muncă.
— Economisim cu seve
ritate fiecare materie pri
mă, dar nu facem nici un
rabat de la calitate — ne
mai spunea tovarășa Euge
nia Poenaru. Eu lucrez în
cadrul biroului de export
și pot să vă spun că pri
mim mereu scrisori de
mulțumire pentru produ
sele noastre, iar partenerii
noștri statornici — din țări

socialiste, dar și din An
glia, Statele Unite ale Americii ș.a. — își supli
mentează, de la an la an,
comenzile. Peste jumătate
din producția întreprinde
rii este solicitată la ex
port. Faptul își găsește ex
plicația și în rapiditatea
cu care adaptăm producția
in funcție de cererea par
tenerului : ne cere lămpi
cu soclu-baionetă, facem
astfel de lămpi ; ne cere
lămpi cu soclu normal —
revenim imediat la acest
sortiment... Și mai e ceva :
in mod obișnuit, vreau să
spun potrivit normativelor,
sînt prevăzute 48 de zile
de la formularea cererii
pină la momentul în care
aceasta să poată fi onora
tă ; ori noi, deseori, la nu
mai 10 zile după ce, am
fost întrebați de un pro
dus nou, am putut onora
cererea și calitativ, și can
titativ. Ce să vă mai spun ?
Că folosim la maximum
capacitățile, că avem instituit un control final
drastic al calității, că ne
străduim
ca
produsele

noastre să aibă un aport
valutar net...
— ...că noul este condiția
de bază in acest domeniu
— completa inginera Ma
ria Savu. Anual introdu
cem in fabricație multe
produse noi — anul trecut
erau prevăzute in plan 17
tipuri de produse, și noi
am introdus in fabricație
25 de produse, cu tehnolo
giile noi aferente. Vreau
să precizez că 25 de produ
se înseamnă sute de tipodimensiuni.
— Citeva noutăți ?
—Anul trecut am reali
zat lampa cu aprindere ra
pidă, solicitată de parteneri
din S.U.A. ; avem și o in
venție, „lampa neagră",
pentru controlul calității
sudurii,
produs compli
cat. realizat în întreprin
dere la
cererea econo
miei naționale ; apoi, tot
felul de veioze, plafoniere, aplice... Poate ar tre
bui amintit, la acest capitol,
că anul trecut s-a conturat
al doilea profil al fabricii :
„corpuri de iluminat" —
corpuri fluorescente în mi

niatură. cu consum de ener
gie electrică redus pină la
50 la sută...
— Sint preocupări intrate
în firescul muncii de fie
care zi, conchidea preșe
dinta comisiei
de femei.
Așa că nu este de mirare
că in ultimii doi ani, la ca
pacitatea existentă. între
prinderea și-a dublat pro
ducția, că s-au redus sub
stanțial cheltuielile de fa
bricație, că, deși pornisem
la drum — ca in orice do
meniu de noutate — cu di
ficultăți, cu unele produse
nerentabile, ne-am desco
perit o adevărată vocație
pentru nou...
„Preocupări Intrate în fi
rescul muncii de fiecare
zi". Preocupări din care
răzbate efortul neobosit al
femeilor de a înnobila, prin
fantezie proprie și angaja
re afectivă, produsele mun
cii de fiecare zi. Fetele în
alb de la „Romlux". harni
ce și competente la locu
rile lor de muncă, sînt pre
zente, prin mesajul cald,
înglobat în produsele lor.
In fiecare casă.
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O politică profund revoluționară, pentru om, pentru toți
fiii țării, o politică a respectului și prieteniei intre popoare
Posibilități egale împlinirii umane
In cuvintarea rostită la ședința
comună a consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară și
germană, pe care am urmărit-o cu
deosebit interes, secretarul ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. s-a referit la o
problemă esențială pentru definirea
justeței politicii naționale a unui
partid sau guvern, a unei societăți :
măsura in care se asigură condi
țiile economice, sociale și politice
necesare Împlinirii personalității
umane a tuturor oamenilor, fără
deosebire de naționalitate. Or. ceea
ce este caracteristic țării noastre
este tocmai asigurarea concretă, nu
in principiu, a acestor condiții pe
baza repartizării judicioase a for
țelor de producție pe întreg cuprin
sul patriei — rod al politicii știin
țifice a partidului și statului nostru
de dezvoltare armonioasă, echili
brată a tuturor zonelor. „Nu există județ — arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — in care
să nu se fi realizat, in ultimii 20
de ani, citeva platforme sau cen
tre industriale, care au asigurat
condiții pentru stabilitatea popu
lației, pentru ridicarea nivelului
de calificare si de cultură gene
rală. pentru asigurarea condițiilor
de muncă si de viață egale pen
tru toți cetățenii patriei".
Elocventă în acest sens este mo
derna platformă industrială a mu
nicipiului Zalău, în care se află și
întreprinderea de conductori elec
trici emailați — o bijuterie a in
dustriei electrotehnice românești —
unitate binecunoscută și apreciată
atît in tară, cit și în străinătate, o
bună parte din produsele realizate
aici fiind exportate direct sau in
direct (încorporate in motoare elec
trice. mașini de înaltă tehnicitate, echipamente etc.) in numeroase țări.
Iar dacă vorbesc adeseori — și am
avut prilejul in calitate de repre
zentant al întreprinderii la diverse
sesiuni științifice, intilniri cu spe
cialiștii de peste hotare — cu mîndrie despre întreprinderea, despre
munca noastră, o fac din două mo
tive. Primul se referă la faptul că
prin performanțele tehnice realiza
te. I.C.E.E. Zalău s-a impus ea o
firmă de prestigiu pe plan națio
nal șl internațional. Al doilea — că
de numele ei se leagă indisolubil
cele mai frumoase realizări din ac
tivitatea mea ca inginer, specialist
în electronică, fiind și șeful atelie
rului de cercetare-proiectare din
cadrul unității. Mi-am pus adeseori
Întrebarea firească : ce mi-aș putea
dori mai mult, ca specialist intr-un
domeniu de virf al industriei, deci!
să lucrez într-o întreprindere de
virf ? Ei bine, la ..Emailați". în

Zalău, atit eu cit și ceilalți mun
citori și specialiști, deopotrivă ro
mâni. maghiari, germani sau de
alte naționalități, ne putem expri
ma în mod egal la cel mai înalt
nivel priceperea, talentul, spiritul
de inventivitate. In atelierul de
cercetare-proiectare din întreprin
derea noastră au fost elaborate
nenumărate soluții tehnice care
s-au dovedit a fi deosebit de efi
ciente în domeniul progresului teh
nic si care ne-au adus o serie de
satisfacții profesionale. In ce mă
privește, bunăoară, trăiesc, alături
de colegii mei, români și maghiari,
un real sentiment de satisfacție că
sînt autorul sau coautorul a 11 so
luții tehnice brevetate ca invenții.
Am dat doar acest exemplu des
pre munca si activitatea noastră
egală, a tuturor celor ce lucrăm în
colectivul de cercetare din care fac
parte. Dar cîte și cite alte exemple
în acest sens n-ar fi de relevat...
Să amintesc doar de posibilitățile
de participare la actul de condu
cere și decizie în consiliul oameni
lor muncii și pînă Ia posibilitățile
egale pentru toți de perfecționare
continuă a pregătirii tehnico-știintifice la cel mai înalt nivel.
Iată de ce și eu. ca și toți cetățenii
români de naționalitate maghiară
din întreprinderea noastră, ca toți
cetățenii patriei noastre. îmi ex
prim indignarea și resping cu hotărire orice denigrare a realităților
noastre, orice născociri răuvoitoa
re ale cercurilor reacționare de
peste hotare. Din păcate, acestor
atacuri li se alătură declarațiile
unor persoane oficiale, emisiuni de
radio si televiziune, articole de
presă, cărți ori tratate așa-zis is
torice din R. P. Ungară, care răs
tălmăcesc istoria și realitățile noas
tre. propagă neadevăruri flagrante
cu privire la situația cetățenilor
români de naționalitate maghiară.
Asemenea atitudini, promovarea
unor asemenea ..teorii" pe care le
cedeam de mult uitate nu fac decît să picure otrava naționalismului
și șovinismului, de care nimeni
n-are nevoie.
Gîndurile și faptele noastre sînt
îndreptate spre infăptuirea planu
rilor și obiectivelor pe care noi în
șine le stabilim, acțiomnd strîns
uniți, făurindu-ne viitorul sub con
ducerea partidului nostru comu
nist, spre binele și prosperitatea
întregului popor al României so
cialiste.

Ing. DEAK Francisc
intreprindereo de conductori
electrici emailați - Zalău

Solidari in lupta pentru fericirea
si bunăstarea tuturor
Pornind de la propria experiență
de viață, de la faptul că, deși sint
născut in comuna Breaza, județul
Prahova, am urmat liceul și facul
tatea la Brașov, unde am avut co
legi și apoi tovarăși de muncă la
întreprinderea „Carpatex" mulți
maghiari și germani, pot afirma in
deplină cunoștință de cauză că egalitatea națională și socială în
seamnă in România condiții egale
de invățătură. de muncă, de retri
buire. posibilitatea ca fiecare om.
fără deosebire de naționalitate, să-și
poată afirma și dezvolta armonios
personalitatea. Aceasta este o ega

litate adevărată, care-și are izvorul
nu in simple declarații sau acte
administrative, ci în condițiile con
crete. reale de participare a tutu
ror cetățenilor din România, indi
ferent de naționalitate, sex sau
virstă. la măreața operă de edifi
care a patriei socialiste și la asi
gurarea înaintării ei ferme spre co
munism. Indestructibila unitate a
tuturor fiilor patriei în jurul
partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, este bunul nos
tru de preț, dobîndit prin luptă,
făurit în procesul de construcție
revoluționară.

Iată. în acest sens, un elocvent
exemplu din județul Buzău, unde
am venit în 1975. ca director al în
treprinderii de sticlărie-menaj Ber
ea. In perioada 1973—1980. in uni
tatea noastră au venit sticlari, gra
vori. șlefuitori de la fabricile mai
vechi din Tomești. Turda. Mediaș,
Avrig, oameni ai muncii români ca
și de naționalitate maghiară și ger
mană. bine pregătiți profesional,
care s-au integrat perfect in tînărul nostru colectiv și au contribuit
cu toate forțele la afirmarea lui.
Prin grija întreprinderii, a organe
lor județene de partid și de stat,
noilor veniți li s-au asigurat condiții
optime de muncă și de viață. Fami
liștilor li s-au repartizat apartamen
te confortabile în cartierele „Crîng"
și „Dorobanți" din municipiul Bu
zău, în comuna Berea, undo avem
blocurile noastre, ale sticlarilor, iar
celor necăsătoriți li s-au asigurat
garsoniere și locuri în cămine. Sti
clarul Lâszlo Molnâr a venit de la
Mediaș și după numai doi ani, da
torită bunei sale pregătiri profe
sionale. a calităților politice și mo
rale. a fost promovat șef de echipă
și apoi a fost ales secretar adjunct
al organizației de partid, iar în
1986 echipa lui a ocupat locul al
III-lea în întrecerea socialistă pe
întreprindere. Exemplele ar putea
continua cu Carolina Dumitriu.
pictor decorator, cu gravorul Ște
fan Horvăth sau cu sticlarul Ro-

land Kullman. Prin munca noastră
'înfrățită, a românilor, maghiarilor
și germanilor, am demonstrat că Ia
Buzău, unde nu a existat o tradiție
in prelucrarea sticlei, s-a născut o
ramură industrială.
Este de neînțeles pentru mine și
pentru colectivul în care muncesc
faptul că în ultimul timp în Repu
blica Populară Ungară, țară socia
listă vecină, personalități politice
și culturale, unele organe de presă
fac referiri și aprecieri tenden
țioase. denigratoare, cu privire la
situația din România, la politica ei
internă și externă. Asemenea ma
nifestări, încercările de a falsifica
trecutul istoric al poporului român
și de a ignora marile realizări pe
care noi, toți cetățenii țării, le-am
obținut cu eforturi, nu servesc in
nici un caz prieteniei și solidari
tății.
Ca și pînă acum, alături de în
tregul popor, oamenii muncii din
unitatea noastră își exprimă și cu
acest prilej hotărîrea fermă de a
acționa cu totală dăruire și abne
gație, sub conducerea clarvăză
toare, științifică a partidului și
statului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. pentru înain
tarea României socialiste spre noi
culmi de progres și civilizație.

COMPETENTA Șl RESPONSABILITATEA

directorul întreprinderii
de sticlărie-menaj Berea - Buzău

ne afirmăm azi ca făurari ai unor
mașini apreciate prin tehnicitatea
lor in întreaga lume. Iar eu. cetă
țean român de naționalitate ger
mană. fiu al Tării Oltului, alături
de ceilalți tovarăși români, mă
afirm ca om. aici, la mine acasă,
in România socialistă. Și. in ace
lași timp, mă simt mobilizat, ală
turi de toți ceilalți comuniști, de
toți oamenii muncii pentru înfăp
tuirea mărețelor programe elabora
te de partid, de secretarul său ge
neral. in vederea propășirii conti
nue a tării.
Viața ne-a convins că ridicarea
patriei pe noi trepte ale civilizației
socialiste înseamnă ridicarea cali
tății vieții omului, a demnității
fiilor tării, fără deosebire de na
ționalitate. Acestea na sînt simță
mintele. acestea ne sînt faptele și
preocupările.
Tocmai de aceea, ne indignează
faptul că unele cercuri reacționare
de peste hotare, sub pretextul
..drepturilor omului", încearcă să
denatureze aceste realități din țara
noastră, uitînd de drepturile fun
damentale ale omului. Nu vom per
mite nimănui să ne dea „lecții"
despre modul de rezolvare a pro
blemei naționale care, in patria
noastră, a fost rezolvată în chip
strălucit, așa cum. de altfel, am
dori să o fapă și. mulți dintre cei
ce vor să se erijeze în „sfătuitori".
încercările de a ne dezbina sînt
zadarnice. Nimic nu va izbuti să
slăbească unitatea și coeziunea oa
menilor muncii, indiferent de națio
nalitate, a întregului nostru popor
în jurul partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Oricîte neade
văruri ar născoci vocile din afară,
ele nu pot să schimbe cu nimic
adevărul nostru, care rămîne ne
clintit. El înseamnă frăția noastră,
a tuturor cetățenilor patriei. în
numele noii demnități a patriei pe
care împreună o făurim.

Udo MAURER
maistru la întreprinderea mecanică
Mîr$a, județul Sibiu

Răspundere
de

(Urmare din pag. 1)
probleme
științifice
și
organi
zatorice dintre cele mai complexe.
Acțiunea de modernizare le conferă
valențe noi, complicind într-o mă
sură sporită eforturile de planifica
re, conducere și coordonare in
toate ramurile, dar mai cu seamă in
cele supuse unor schimbări structu
rale. Deschiderea spre nou, spre
creativitate și ritmul în care se
?ropagă acestea sint insă hotăritoare.
n toate țările dezvoltate s-a dovedit
că acum este mai important, mai efi
cient efortul
de creativitate decît
efortul extensiv de investiții. Or,
acolo unde apar tendințe inerțiâle și
se manifestă practici proprii dezvol
tării de tip extensiv, noul este pus
sub obroc. Rămîne, eventual, doar
informația despre el. In unele unități,
intenția și eforturile de a moderniza
procesele de fabricație nu sînt însoțite
și de preocuparea de a scoate din
nomenclator produsele uzate moral,
ceea ce reprezintă o nepermisă risipă
de resurse materiale, financiare și
de forță de muncă. In altele se pun
la punct, e drept, produse noi, cu
performanțe superioare, dar pasul
următor — normarea corespunzătoa
re a consumurilor materiale și
energetice, a cheltuielilor de produc
ție — este amînat „sine die".
Fără îndoială, spiritul rutinier,
schemele din gindire nu dispar peste
noapte. In fond, orice noutate de
termină o „ruptură" în curba expe
rienței, reclamă asimilarea unor noi
competențe la nivelul unei impor
tante categorii de personal munci
tor. Promovarea progresului tehnic
este în esența sa un act de condu
cere. El presupune, în egală măsură,
un progres similar din punct de ve
dere organizatoric, informațional și
chiar educațional. își revendică tot
mai mult prioritatea, în „arsenalul"
mijloacelor de conducere, metodele
modeme de organizare a producției
și a muncii, de analiză, de promo
vare și urmărire sistematică a pro
duselor, de optimizare a deciziilor
economice. Noțiuni pină acum mai
difuze, cum ar fi aprecierea realistă
a ciclului de viață tehnologic și co
mercial al unui produs, își cer „drep
tul" de a participa la procesul de
fundamentare a opțiunilor.
Se întimplă, adesea, ca activități
le de complexitate crescindă ale în
treprinderilor să intre în „conflict"
cu unele metode și practici așa-zis
tradiționale. Analizindu-se progra
mele de modernizare adoptate în
unele întreprinderi, se observă că
multe din măsurile stabilite sint ba
nale, vizînd aspecte minore ale pro
cesului de producție. Și eficiența lor

este, în consecință, scăzută. Sau,
dimpotrivă, sint propuse măsuri a
căror aplicare cere cheltuieli deose
bite, nu ține cont de posibilitățile de
valorificare a potențialului tehnic
și uman existent. Cine-și imaginează
că se poate „moderniza" în-acest mod
va trebui să plătească, mai devreme
sau mai tîrziu, un foarte scump
„impozit" pe prejudecată.
Soluția o procură desfășurarea
unei munci organizatorice și de con
ducere calificată și competentă. în
multe țări este tot mai căutată pro
fesiunea de inginer de producție,
inginer economic sau inginer de sis
tem — care-și propune să promoveze
concepții flexibile, dinamice de or
ganizare și conducere in acord cu
schimbările pe care le promite pro
gresul tehnic. Indiferent de denumi
re sau componență numerică, colec
tivelor constituite în acest scop le
revine rolul să elaboreze — in cel
mai larg sens al cuvîntului — po
litica de calitate a întreprinderilor.
Din aceste colective nu ar trebui să
lipsească ingineri de producție și
economiști, muncitori cu înaltă cali
ficare. cercetători și proiectanți din
institutele de profil, inclusiv specia
liști din întreprinderile de comerț
exterior. Un asemenea colectiv este
chemat să elaboreze strategia acțiu
nii de modernizare, să-i fixeze prio
ritățile, căile de acțiune, urmărind
și controlînd modul în care este dusă
la îndeplinire.
Bineînțeles, nu acționind izolat, ci
în mijlocul personalului muncitor din
fiecare unitate productivă. Tocmai
pentru că sporirea muncii de con
cepție în ansamblul activităților in
dustriale impune ca un număr tot
mai mare de oameni ai muncii să ia
parte directă la procesul de condu
cere. la fundamentarea și îndeplini
rea riguroasă a hotărîrilor. în ace
lași timp, realizarea de produse, teh
nologii sau servicii în condiții de
rentabilitate crescîndă nu poate fi
situată în afara unor permanente
eforturi de împrospătare a cunoștin
țelor tehnice și economice, în afara
unor acțiuni sistematice și compe
tente de reciclare a cadrelor. Forma
lismul cu care este abordat, pe
alocuri, acest aspect
vital pentru
funcționarea eficientă a angrena
jului productiv este incompatibil cu
cerința unei calificări mobile și evo
lutive, care accentuează procesul de
interconectare între 'profesiuni.
Modernizarea structurilor econo
miei naționale este un proces pro
gresiv, etapizat, dar general. Adîncirea diviziunii muncii și a specializă
rii, extinderea largă a cooperării
între diferitele sectoare ale produc
ției materiale au generat o strinsă

conexiune intre ele. Ridicarea pe o
treaptă superioară a activității din
ramura de construcții-montaj nu
poate fi desprinsă de crearea unei
industrii a materialelor de construc
ții modernă. într-o evoluție dinami
că. Automatizarea, cibernetizarea și
robotizarea proceselor de producție
sînt legate strîns de activitatea din
industria construcțiilor de mașini, de
modernizarea acestei ramuri și, cu
prioritate, a electronicii și electro
tehnicii. La ora actuală, pe baza con
cepției proprii sint realizate și apli
cate în industria românească sisteme
de automatizare a producției
care
utilizează în proporție de 85—90 la
sută aparatură și echipamente pro
duse în țară.
Trecerea la un nivel superior
de automatizare și robotizare, la
prelucrarea integrată a datelor adu
ce la ordinea zilei problema în ce
măsură și cînd vor putea fi genera
lizate în economia națională aceste
tehnologii de vîrf. Dincolo de efor
tul propriu al fiecărei unități, mai
este vorba de o chestiune de adap
tare rapidă a întreprinderilor din
industria construcțiilor de mașini la
solicitările numeroase și variate pri
mite din cele mai diferite sectoare.
Este, desigur, o problemă care nu-și
poate afla
răspunsul
decit în
urma unei ample acțiuni de evaluare
a posibilităților reale, a potențialului
existent în această ramură.
Totodată, industria construcțiilor
de mașini însăși își îndreaptă privi
rile spre metalurgie și chimie, spre
alte ramuri industriale, de unde
așteaptă materiale cu caracteristici
tehnico-economice superioare : oțe
luri aliate, oțeluri inoxidabile sau
rezistente la medii foarte corozive,
mase plastice și materiale electroizolante specifice, o sumă întreagă de
alte repere. Colaborarea interramuri,
activă și permanentă, devine, fără
discuție, condiția de bază în aceste
multiple eforturi de modernizare. Ea
așază pe coordonate noi problemele
cercetării științifice și dezvoltării
tehnologice, tipizării și derulării ac
țiunilor de cooperare, dar mai ales
ale aprovizionării tehnico-materiale.
Greutățile și scurt-clrcultele înregis
trate, într-o măsură sau alta. In
toate aceste domenii sînt semnale
care indică unde trebuie apăsat pe
accelerator.
Timpul presează șl oricine ignoră
aceste probleme, într-un moment sau
altul, se vede repede nevoit să se
reîntoarcă cu fața la realitate și să
acorde importanța cuvenită caracte
rului multidisciplinar și profund al
acțiunii de perfecționare a organiză
rii și modernizare a proceselor in
dustriale.

Consiliul Național al Organizației
Pionierilor, în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
Radioteleviziunea Română și Uniu
nea compozitorilor și muzicologilor,
organizează concursul de creație mu
zicală pentru șoimii patriei, pionieri
și școlari.
Concursul urqpărește stimularea
realizării unor lucrări militante, re
voluționare, cu un bogat conținut
educativ-formativ, adecvate vîrstei
copiilor și specifice activității desfă
șurate cu pionierii și șoimii patriei.
Deschis tuturor creatorilor, compo
zitori și poeți, membri sau nemem
bri ai uniunilor de creație, ai cena
clurilor literar-muzicale. concursul
este organizat pe două secțiuni : a)
creații muzicale destinate pionieri
lor și școlarilor; b) creații muzicale
destinate șoimilor patriei.
Compozitorii pot participa cu una
sau mai multe lucrări inedite, ne
difuzate anterior și neprezentate în
alte concursuri. Cîntecele vor fi pre
zentate sub formă de partitură, cu
sau fără acompaniament de pian, iar
textele vor fi trimise și separat de
partitură, dactilografiate în două
exemplare.
Lucrările muzicale vor fi expediate
pină la 31 august 1987 pe adresa
Consiliului Național al Organizației
Pionierilor, strada Onești nr. 6—8,
sector 1, cod 70 119. București. Parti
turile vor purta un moto și vor fi
însoțite de un plic, ce va purta ace
lași moto, in interiorul căruia vor
fi scrise numele, adresa și numărul
de telefon al compozitorului și tex
tierului.
(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și al meu perso
nal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, partidului co
munist și poporului român, sincerele noastre mulțumiri pentru urările căl
duroase pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a
proclamării Republicii Democrate Populare Laos.
Sintem Încredințați că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele. guvernele și popoarele laoțian și român se vor dezvolta din ce in
ce mai mult. în interesul păcii și socialismului.
Folosim acest prilej pentru a vă adresa urări de sănătate, de noi si
tot mai mari succese in opera de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în Republica Socialistă România.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Populare Laos

FOUMI VONGVICIT
Președinte interimar
al Republicii Democrate Populare Laos

Succese ale minerilor din Valea Jiului
Acționînd In lumina indicațiilor
date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, colectivele de
muncă din cadrul
Combinatului
minier Valea Jiului, aplicînd noi
soluții de creștere a productivității
muncii, sporind gradul de folosire
a tehnicii din dotare și îmbunătă
țind calitatea cărbunelui extras, au
raportat îndeplinirea planului la
producția netă pe luna februarie.
Printre unitățile cu cele mai bune
rezultate se înscriu cele din Lupeni, Paroșeni. Lonea. Valea de

Brazi și cariera Cîmpu lui Neag.
de unde s-au extras peste preve
deri. in luna trecută, între 3 000 și
9 000 tone cărbune.
Din primele
zile ale lunii martie, minerii Văii
Jiului acționează cu forțe sporite
pentru creșterea producției de căr
bune cocsificabil. Mingrii din Lupeni, Valea de Brazi, Paroșeni și
Cîmpu lui Neag au extras în pri
mele zile ale aoestei luni, peste
prevederile de plan, aproape 3 000
tone cărbune cocsificabil.
(Sabin
Cerbu).

Inq. Ion CĂRNEC1

înfrățiți in muncă, înfrățiți in viață
îmi trag obîrșia din comuna
Avrig, una din localitățile Țării
Oltului unde trăiesc de veacuri
împreună români și germani. Aici,
părinții și străbunii noștri și-au
împletit destinele, croindu-și îm
preună planuri de viitor, visind la
mai bine pentru odraslele lor. luptind alături împotriva împilărilor
de orice fel.
Ca și alți fii ai Tării Oltului, ro
mâni și germani, am venit aici. Ia
Mirșa (nu departe de casa părin
tească). să-mi aflu locul în viață.
O dată cu meseria am învățat un
lucru nespus de prețios : înfră
țirea in muncă. împreună cu
ceilalți tovarăși din ateliere (ni
meni nu a întrebat atunci, ni
meni nu se întreabă acum de
ce naționalitate ești), am pornit la
făurirea unui nou prestigiu al mi
cilor ateliere de la Mirșa. Am mun
cit împreună, umăr la umăr, cu
tîrnăcopul. am ridicat noile clădiri,
am muncit la montaj, am trecut
apoi să lucrăm pe agregate de care
înainte ne-am fi mirat auzindu-le
doar numele, tndeplineam una din
prevederile principiale ale Congre
sului al IX-lea al partidului, ini
țiată și perseverent promovată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu : dez
voltarea armonioasă a tuturor zo
nelor țării. Și iată, astăzi. Mirșa,
nume sfios pe harta țării, pe atunci,
figurează acum cu demnitate pe.
harta lumii industriale.
Așa incit, ne-am recunoscut și
noi distinct în aprecierea făcută de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cu
vintarea la ședința comună a con
siliilor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană :
„Una din marile realizări ale so
cialismului in patria noastră, ale
politicii partidului nostru o repre
zintă dezvoltarea echilibrată și am
plasarea rațională a forțelor de
producție pe întreg teritoriul, in
toate județele patriei". Locurile își
așteptau dezvoltarea, oamenii —
afirmarea. Și. iată, datorită acestei
politici de înalt umanism, noi. cei
de la Mirșa, români sau germani.

Concurs de creație muzicală
pentru șoimii patriei,
pionieri și școlari

producător

și proprietar...
(Urmare din pag. I)
vorbe, mai bine ar pune mina
să controleze, adică să-și facă
datoria...
Multe lucruri s-au spus tn
acea adunare de secție de la în
treprinderea timișoreană „Electrobanat", foarte multe și drep
te lucruri. A fost limpede că
oamenii s-au pregătit și au ve
nit în adunare să
vorbească
deschis, angajant despre mun
ca lor, să spună lucruri care să
pătrundă spre miezul neajunsu
rilor. Despre disciplină, despre
răspunderea gospodăririi mate
rialelor, despre consumul supli
mentar
și
nejustificat
de
manoperă, despre decizii și pro
grame proprii — neîndeplinite
sau a căror realizare a început
prea timid. Oamenii secției do
vedeau că gindesc, cu adevărat,
potrivit calității lor de producă
tori și proprietari.
In disonanță cu acest mod
responsabil, implicat, episodul
de mai sus trăda o mentalitate
intîlnită cîteodată in viața
noastră de toate zilele : a gindi
și a vorbi despre deficiențele
proprii ca despre
„păcatele"
altora, cu o serafică detașare,
făcînd cu totul și
cu
totul
abstracție de propria răspunde
re in apariția și persistența lor.
Cum s-ar spune, nici usturoi
n-a mîncat...

I
• Locuri tn inimă: PATRIA (11 86 25)
- 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Punct... și de la capăt : GRIVIȚA
(17 08 58)
—
9; 11; 13; 15; 17;
‘ ț9,
‘
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Toate ptnzele sus (seriile î—II) :
BUZEȘTI (50 43 58) - 15; 18,30
• Secretul
lui
Bachus :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Sania albastră: LIRA (31 71 71) — 15;
17; 19, POPULAR (35 15 17) - 15; 17; 19.
• întîlnire tn Atlantic: PACEA
(71 30 85)
—
15; 17; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Chipul femeii tn filmul eontem-
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Orientări pozitive în direcția

promovării păcii și colaborării intre state
Cunoscut multă vreme ca un ținut
exotic, izolat de restul lumii, al că
rui teritoriu, străbătut de munții Hi
malaya, era mai mult un loc de popas
și bază de pornire pentru alpiniștri
dornici să escaladeze cel mai înalt
pisc de pe glob — Chomolungma
(Everest — 8 848 m) — Regatul Ne
palului (sau Sri Nepala Sarkar, cum
sună denumirea oficială) este în ulti
ma vreme o prezență activă pe plan
internațional. Membru al grupului
celor 77 și al mișcării de nealiniere,
acest stat sud-asiatic promovează o
politică de pace și bună vecinătate
în zona sa geografică, participă prin
reprezentanții săi la O.N.U. și în alte
organisme internaționale la dezbate
rea unor probleme arzătoare ale con
temporaneității, încercînd să-și aducă
contribuția la soluționarea lor echita
bilă, la promovarea unui climat
general de înțelegere și colaborare
intre țările lumii.
O dovadă a acestei orientări pozi
tive o constituie faptul că orașul
Katmandu este tot mai des gazda
unor manifestări cu caracter regio
nal menite să servească tocmai ase
menea țeluri. Astfel, la 16 ianuarie
a.c., in capitala nepaleză a avut loc
inaugurarea, intr-un cadru festiv, a
sediului Asociației Asiei de sud pen
tru cooperare regională (SAARC) —
organism creat în decembrie 1985 și
format dintr-un număr de șapte țări
(India, pakistan, Maidive, Sri Lanka,
Bangladesh, Bhutan și Nepal). Cere
monia, desfășurată în prezența mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale SAARC, a constituit un nou
prilej pentru conducerea nepaleză de
a reafirma opțiunile de politică ex
ternă ale Nepalului, intenția sa de a
promova conlucrarea între toate sta
tele zonei. Arătînd că alegerea ora
șului Katmandu ca sediu al organi
zației constituie „un gest de bună
voință și de încredere față de Nepal",
■ regele Birendra a lansat un apel că
tre țările membre de a lăsa la o
parte tot ceea ce ar putea afecta
buna lor înțelegere și de a acționa
pentru consolidarea păcii în zonă.
„Noi — a spus el — nu mai putem
să permitem să fim robii prejudi
ciilor din trecut. Avem o preocupare
comună pentru viitor — promovarea
cauzei păcii și bunăstarea popoare
lor noastre".

De altfel. însuși exemplul Nepalu
lui confirmă că statul din inima Asiei
s-a angajat deja pe o asemenea cale,
depunind eforturi susținute pentru
valorificarea resurselor naturale în
folosul propriu și realizarea de
transformări înnoitoare în diverse
domenii de activitate. Acest proces,
cu adînci implicații, coincide cu cea
mai importantă etapă a istoriei na
ționale a poporului nepalez. Așa cum
se știe, după proclamarea indepen
denței, vreme de aproape 50 de ani.
Nepalul a fost condus de un regim
despotic, care l-a menținut într-o
stare de înapoiere. Populația ducea
o existență mizeră ; orice mișcare
pentru revendicarea de drepturi era
înăbușită în sînge. O dată cu răscoa
la populară din decembrie 1951, care
a pus capăt vechii stăpîniri, „Tara
munților", cum este denumit adese
ori Nepalul, a intrat într-o etapă cu
totul nouă, marcată de adînci prefa
ceri. Ca rezultat al măsurilor adop
tate de noile autorități de la Kat
mandu. a luat ființă o industrie pro
prie, a fost înfăptuită reforma agra
ră, s-a trecut la punerea în valoare a
resurselor energetice — cu cele 6 000
de cursuri de apă care izvorăsc din
Himalaya, Nepalul dispunînd de mari
posibilități în acest sens.
In prezent se află In construcție 15
centrale electrice de putere mică, iar
proiectele altor patru obiective de acest gen sînt în curs de elaborare.
Au fost făcuți, de asemenea, pași
înainte în domeniul sporirii produc
ției agricole, extinderii căilor de co
municație, dezvoltării învățămîntului. modernizării bazei turistice.
In ce privește viața politică inter
nă, aceasta a fost marcată la rîndul
ei de transformări cu caracter struc
tural. De aproximativ un sfert de
veac, în Nepal este în vigoare un sis
tem original de participare a cetățe.nilor Ia forurile reprezentative —
„democrația panchayat, fără partide",
implicind o rețea de adunări și con
silii. de la nivelul local la nivelul
național. Organul legislativ suprem
este Adunarea Națională, Rashtriya
Panchayat. Printr-un decret din de
cembrie 1980. s-a adus o modificare
importantă in sistemul panchayatelor : desemnate oină atunci de forul
imediat superior tn ierarhie, acestea

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL
• Miercuri, la Ankara, In pre
zența a peste 30 000 de specta
tori, s-a desfășurat meciul interna
țional amical de fotbal dintre selec
ționatele României și Turciei. Parti
da, de un bun nivel tehnic și specta
cular, cu numeroase faze de poartă,
s-a încheiat cu scorul de 3—1 (1—0)
in favoarea fotbaliștilor români. Go
lurile au fost înscrise de Belodedici
(min. 44). Boloni (min. 62), Aii Co
ban (min. 72 în propria poartă), res
pectiv Tanju (min. 89, din lovitură
de la 11 m).
Arbitrul iugoslav Dusan Kolici a
condus următoarele formații : Româ
nia : Lung (min. 73, Moraru) — Iovan, Bumbescu, Belodedici, Ungureanu (min. 73.
Bărbulescu). Hagi
(min. 61, Mateuț), Stoica, Boloni,
Klein, Lăcătuș. Cămătaru (min. 67,
Pițurcă) ; Turcia : Senol — Turgay
(Mujdat), Aii Coban, Yusuf, Semin,
Ismail, Savas. Erhan (Hassan), Iskender, Kayhan (Ridvan), Tanju.
• Desfășurat la Ruse, meciul in
ternational amical de fotbal dintre
echipele olimpice ale Bulgariei și
României s-a încheiat cu scorul de
1—0 (0—0) in favoarea gazdelor.
Unicul gol al partidei a fost marcat
de Tanev (min. 70 din lovitură de
la 11 m).

Spartachiada de iarnă
a armatelor prietene
în penultima zi a competiției
sportive internaționale Spartachiada

poran: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Ne vom tntilni în metrou: TIMPURI
NOI (15 6110) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pacea, victorie a rațiunii: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) — 9; 12; 15,15; 18,30, STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Program special
pentru
copii:
DOINA (16 35 38) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Carmen: SALA MICA A PALATU
LUI - 16,45; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12; 15; 18,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 12,15; 16; 19
•
Călătorul
cu
cătușe:
ARTA
(213186) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rivalele: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19
• Ali-Baba ș! cei 40 de hoți: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; 18
• Apașii: FLACARA (20 33 40) — 15;
17; 19

de iarnă a armatelor prietene, ieri,
la Predeal s-au disputat două pro
be : cea de ștafetă 4X10 km, din ca
drul concursului de schi-fond. și cea
de slalom, desfășurate pe pîrtia de
la Clăbucet. La ștafetă, care a avut
loc pe Valea Rîșnoavei, pe o vre
me însorită, dar geroasă, victoria a
revenit echipei U.R.S.S., cu timpul
de lh 47’33’T/10. urmată de forma
țiile Cehoslovaciei (lh 50’01”l/10),
R.D. Germane (lh 52’15”3/10), Româ
niei (lh 53’12”), Bulgariei (lh56'24”
9/10) și Ungariei (2h 02’01”8/10). Pro
ba de slalom special a fost cîștigată de Leonid Melnikov (U.R.S.S.),
cronometrat in două manșe cu timpul
de l’38”54/100. pe locurile următoa
re clasîndu-se Liubomir Popov
(Bulgaria) — l’39”31/100. Antonin
Novotni (Cehoslovacia) — l’39”96/100,
Marek Rogalski (Polonia) — l’40”66/
100. Vadim Amosov (U.R.S.S.) —
l’40”92/100, Vili Podaru (România) —
1’41”.

Tn ultima zi a turneului de
hochei pe gheață din cadrul Spartachiadei de iarnă a armatelor priete
ne. desfășurat pe patinoarul „23
August," din Capitală. România —
R.D. Germană 4—2 (2—0, 1—0. 1—2),
U.R.S.S. — Cehoslovacia 5—0 (2—0,
1—0, 2—0). Clasament final : 1.
U.R.S.S. (8 puncte) : 2. Cehoslova
cia (6 p) ; 3. România (4 p) ; 4. R.D.
Germană (2 p) ; 5. Bulgaria (zero
puncte).

• Umbre ale trecutului: PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mare): Caligula — 18; (sala Amfitea
tru) : Arheologia dragostei — 18; (sala
Atelier): între patru ochi (A) — 18 ;
liric „M.
(sala Studio-99): ”
Medalion "*
Eminescu" — 17.30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român):
Concert
simfonic. Dirijor: Cristian Mandeal.
Solist: Valentin1 Gheorghiu — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului Național): Văduva
veselă •— 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

sint alese, acum, prin vot direct, la
fiecare nivel și la un interval <'e
cinci ani. Momente deosebite în apli
carea prevederilor acestui
siste n
le-au constituit alegerile generale d n
1981 și din mai 1936. Participanții la
ultimul scrutin au desemnat 112 d-1putați d'in totalul de 140 cit numără
forul legislativ, restul de 28 revenind
unor membri desemnați de monarh.
Preocupat de accelerarea progre
sului lui economic și social, este fi
resc ca Nepalul să desfășoare și pe
plan extern o politică activă, de lar
gă deschidere, pornind de la convin
gerea
că înlăptuirea programe
lor sale, realizarea unei vieți tot
mai prospere pentru poporul nepa
lez nu sînt posibile decît în condiții
de pace, de colaborare și conlucrare
la scară mondială. „Obiectivul nostru
— declară suveranul nepalez — este
menținerea unor relații bune cu toate
țările, atit din regiune, cit și din în
treaga lume. Noi participăm la so
luționarea problemelor mondiale si
sperăm să contribuim la edificarea
păcii. Nepalul nu are nevoie de
războaie, nu are nevoie de victorii
pe cîmpul de luptă. Lupta trebrie
purtată împotriva rămînerii in tirmă și a sărăciei. Iar pacea ne este
necesară, ne este indispensabilă pen
tru a putea valorifica pe deplin re
sursele țării". La rîndul său, minis
trul de externe al Nepalului, Sh:rilendra Kumar Upadhyaya, arăta,
chiar In aceste zile, că țara sa se
pronunță în mod ferm împotriva ori
cărui amestec străin în treburile in
terne ale altor țări, pentru. soluțio
narea tuturor problemelor controver
sate prin mijloace pașnice, relevînd
că, în acest spirit, a fost lansată ini
țiativa privind declararea Nepalului
ca zonă a păcii. Prezentată încă in
1975 de regele Birendra, această ini
țiativă exprimă aspirațiile Nepalului
spre un viitor pașnic, spre propășire
economică și socială.
Sînt opțiuni care definesc cit se
poate de clar atașamentul poporului
de la poalele munților Himalaya față
de marile deziderate ale omenirii,
dorința sa de a-și aduce contribuția
la făurirea unei lumi fără arme și
fără războaie, o lume a păcii, înțele
gerii și colaborării.

Nicolae N. LUPU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 5 martie (ora 20) — 8 mar
tie (ora 20). In țară : Vremea va fi
deosebit de rece, geroasă noapteâ. Ce
rul va fi variabil, mal mult noros in
estul teritoriului, unde vor cădea, pe
alocuri, ninsori slabe, iar vlntul va pre
zenta intensificări
cu viteze pină la
50 km pe oră, îndeosebi la începutul
intervalului, tn celelalte regiuni, nin
sorile vor fi cu totul izolate, iar vlntul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura aerului va crește
ușor spre
sfîrșitul intervalului. Valorile minime,
noaptea, vor fi cuprinse între minus 23
și minus 13 grade în nordul și in cen
trul teritoriului și între minus 18 șl minus
8 grade în rest, iar cele maxime, ziua,
între minus 10 și zero grade. In Bucu
rești : Vremea va fi
rece,
geroasă
noaptea șl dimineața. Cerul va fl va
riabil, mal mult noros, favorabil nin
sorii slabe. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperatura aerului va
crește ușor spre sfîrșitul intervalului.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 4 MARTIE 1987
EXTRAGEREA I : 9 34 20 18 28 33.
EXTRAGEREA A II-A : 5 21 26 37
27 32.

(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dimi
neață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Mielul tur
bat — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul Și... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Slugă
la doi stăpîni — 18
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Amintirile Sarei Bernhardt
— 18,30; (sala Studio): Acești Îngeri
triști — 18
• Teatrul Giuleștl
(sala
Giulești,
18 04 85) : Simple coincidențe — 18
O Teatrul satiric-muzical „C.- Tănase*
(sala Savoy, 15 56 78): Tempo, tempo
și ceai
— 18,30;
(sala
Victoria,
50 58 65): Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) X
Toate pînzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Oul buclucaș — 10
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30
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CEAUȘESCU ț

IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GINDIRII SI ACȚIUNII
POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE

12. Creșterea rolului O.N.U. în soluționarea
marilor probleme ale contemporaneității

- cerință de bază a vieții politice
„Pornind de la faptul că Organizația Națiunilor Unite oferă cadrul organizatoric pen
tru dezbaterea democratică și soluționarea problemelor care confruntă lumea contempo
rană și pentru participarea activă a popoarelor la rezolvarea lor, la întreaga viață interna
țională, România militează ferm pentru îmbunătățirea activității și ridicarea rolului O.N.U.,
pentru creșterea aportului său la promovarea cursului destinderii, la instaurarea unui cli
mat de pace și colaborare pe planeta noastră”.

NICOLAE CEAUȘESCU
încheiem cu acest material ciclul de articole consacrat relevării unora
din ideile și direcțiile fundamentale ale gindirii și acțiunii politice interna
ționale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ciclu care a evidențiat cum, înte
meiată pe o profundă analiză științifică și izvorită dintr-un înalt umanism,
opera teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu degajă idei,
orientări și multiple inițiative de o deosebită valoare pentru asigurarea
mersului înainte al umanității, pentru făurirea unei lumi noi, a păcii, drep
tății și progresului, oferă răspunsuri profund constructive problemelor grave
care confruntă omenirea acestui sfirșit de mileniu.

Inscriindu-se în acest cadru, de o
inestimabilă importantă se dovedesc
aprecierile și ideile reliefate, in re
petate rinduri, de secretarul general
al partidului nostru.
președintele
Republicii, referitoare la necesitatea
creșterii rolului și întăririi contribu
ției Organizației Națiunilor Unite la
soluționarea dosarelor complexe ale
lumii contemporane, deziderat de
imperioasă actualitate. în deplină
conformitate cu mutațiile produse pe
arena mondială.
Preocuparea statornică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind Orga
nizația Națiunilor Unite decurge in
mod firesc din faptul că țara noas
tră, prin întreaga activitate interna
țională, urmărește realizarea teluri
lor fundamentale ale organizației —
ferirea generațiilor prezente și vii
toare de flagelul războiului, triumful
păcii și colaborării — iar principiile
dreptului și legalității. înscrise in
Carta Națiunilor Unite, sint tocmai
acele principii pe care România le
așază cu fermitate la temelia relații
lor sale cu toate statele și pentru a
căror generalizare militează cu
neabătută consecvență.

Teze principiale, realiste
și constructive. Constituie unul
din marile merite ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi fundamen
tat existența unor factori obiectivi
care impun statornicirea in viața in
ternațională a normelor de justiție și
legalitate, a participării active, cu
drepturi egale, fără nici un fel de
îngrădiri, a tuturor statelor la discu
tarea și reglementarea trainică, justă
a problemelor majore ale contempo
raneității — ca o cerință cu caracter
legic. între acești factori obiectivi,
relevați de nenumărate ori de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, se află complexitatea situației
internaționale actuale ; agravarea
pericolelor la adresa umanității ge
nerate de aberanta cursă a înarmă
rilor, in primul rind nucleare ; per
sistența manifestărilor de folosire a
forței și amenințării cu forța in re
lațiile interstatale ; înmulțirea foca
relor de conflict și tensiune ; accentuarea decalajelor economice și ne
cesitatea realizării noii ordini economice. Toate acestea au loc pe fundaIul schimbărilor intervenite în peri
oada postbelică în raportul de forțe
pe plan mondial și, în această ordine,
al afirmării tot mai puternice in via
ta internațională a țărilor care și-au
dobîndit independența națională și
au pășit pe calea dezvoltării libere,
de sine stătătoare — în general a
statelor in curs de dezvoltare și
nealiniate, vital interesate în promo
varea și consolidarea păcii. înțelege
rii și colaborării in întreaga lume.
în concepția conducătorului parti
dului și statului nostru, cerința de
mocratizării vieții internaționale, a
existenței unui forum adecvat mate
rializării acestei cerințe, care să
ofere posibilitatea unei prezențe ac
tive a statelor în miezul problemelor
politice, economice, sociale mondiale,
este izvorită din faptul incontestabil
și unanim recunoscut în virtutea că
ruia în zilele noastre nici una din
problemele care preocupă popoarele,
care interesează toate națiunile nu
poate fi soluționată cu adevărat, in
cerc restrîns, doar de citeva state
sau de un grup de state. Iar prin
vocația sa universală, Organizația
Națiunilor Unite reprezintă singurul
for recunoscut de cvasiunanimitatea
statelor lumii ca loc pentru căutarea
în comun a soluțiilor celor mai judi
cioase, în conformitate cu interesele
tuturor popoarelor, tribuna de cea
mai înaltă autoritate, de la care fie
care națiune își poate afirma și sus
ține pozițiile, unde se pot cristaliza
înțelegeri viabil^, prin contribuția si
participarea activă a tuturor mem
brilor comunității internaționale, in
diferent de mărime, potențial econo
mic și militar, grad de dezvoltare
sau situare geografică.

Contribuții
remarcabile
la
îndeplinirea
țelurilor
O.N.U. Manifestînd deplină încre
dere în faptul că națiunile lumii, acționind unite, dispun de forța și ca
pacitatea necesare pentru salvgar
darea păcii, afirmarea idealurilor li
bertății și independentei, asigurarea
dezvoltării și progresului, președin
tele țării noastre a imprimat prezen
ței României la O.N.U. un caracter

ÎNALTĂ

CONSIDERAȚIE Șl

PREȚUIRE

„Președintele Nicolae Ceaușescu este un om care crede în
Organizația Națiunilor Unite.
crede că O.N.U. este un Instrument
adecvat pentru soluționarea problemelor internaționale, dar că, pe de
altă parte, se simte nevoia unei schimbări a modului în care organi
zația mondială este folosită de țările membre. Activitatea României
a exercitat o deosebită influentă asupra țărilor membre ale O.N.U.
Ea a obținut rezoluții de o extraordinară importanță pentru viața
internațională".
JAVIER PEREZ DE CUELLAR
secretar general al O.N.U.

„România, președintele Nicolae Ceaușescu aduc o contribuție extrem
de valoroasă, care se bucură de prețuire, prestigiu și autoritate la
Națiunile Unite, la prevenirea unei conflagrații nucleare și elimi
narea forței din raporturile interstatale. Prin politica ei de deschi
dere și colaborare, țara dumneavoastră face dovada atașamentului
' ei sincer și profund la principiile și scopurile organizației mondiale".

PAUL LUSAKA
președinte al celei de-a 39-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.
„Semnificativ este faptul că aproape nu există discurs al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în care să nu fie precizate rolul și
activitatea Națiunilor Unite. Interesul deosebit pentru O.N.U. rezultă
din convingerea că soluționarea durabilă a problemelor de interes
general necesită tratative multilaterale, cu participarea tuturor sta
telor. în condiții de egalitate, convingere care cucerește tot mai mult
teren".
GIUSEPPE ALFONSO BARTOLINI
publicist italian

profund activ și constructiv, pentru a
contribui cit mai substanțial la creș
terea rolului organizației mondiale,
spre a-și îndeplini mai bine misiu
nea pentru care a fost creată, a răs
punde integral așteptărilor și nă
zuințelor popoarelor. Participarea
președintelui României la sesiunea
jubiliară din 1970 a Adunării Gene
rale a O.N.U., expunerea prezentată
cu acel prilej — ale cărei idei își
păstrează pe deplin actualitatea —
cuvîntările rostite sau mesajele
adresate cu ocazia unor reuniuni ale
unor organisme din sistemul O.N.U.,
întîlnirile și convorbirile de-a lungul
timpului cu secretarii generali ai or
ganizației evidențiază, în mo'd preg
nant, atenția deosebită -pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o acordă
O.N.U., implicării responsabile a
acestei organizații, a tuturor state
lor membre în asigurarea păcii. în
făptuirea dezarmării, respectarea le
galității internaționale, accelerarea
dezvoltării.
Expresie elocventă a unei asemenea atenții deosebite, a încrederii în
capacitatea O.N.U. de a influența în
mod hotărîtor evoluțiile pe plan
mondial, țara noastră, imbinînd în
mod armonios vorba cu fapta, a
avansat de la tribuna înaltului forum,
în spiritul orientărilor promovate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iniția
tive și propuneri de interes vital
pentru toate popoarele, a susținut
orice acțiune sau poziție de natură
să contribuie la înfăptuirea unei
lumi a păcii, securității și colaborării
rodnice.
Pe un loc prioritar între inițiati
vele românești la O.N.U. se situează
cele referitoare la imperativul în
făptuirii dezarmării — apreciată pe
bună dreptate ca problema funda
mentală a epocii noastre. Circumscriindu-se concepției largi a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
făurirea unei lumi fără arme și fără
războaie, propunerile României la

Datoriile externe împovărează eforturile
țărilor în curs de dezvoltare
WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Datoriile externe deosebit de mari
ale statelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină constituie una dintre
cele mai acute probleme economice
internaționale, prin caracterul ei glo
bal și prin enormele dificultăți pe
care le creează pentru sute de mili
oane de oameni. Potrivit cifrelor
O.N.U., in ultimele trei decenii da
toriile totale ale țărilor in curs de
dezvoltare au crescut de aproape 100
de ori, iar la sfirșitul anului 1986
totalizau cifra astronomică de peste
1 035 miliarde dolari.
Deosebit de alarmantă este situa
ția din America Latină. Datoria ex

O.N.U. alcătuiesc un vast și complex
program, care, situînd în centrul său
dezarmarea nucleară, are în vedere
toate laturile și aspectele problema
ticii dezarmării — de la reducerea
armamentelor convenționale, a efec-'.
tivelor și bugetelor militare la inter
zicerea producerii și perfecționării
armelor chimice și pînă la diminuarea
activităților militare ale blocurilor și
intensificarea eforturilor vizînd des
ființarea concomitentă a acestora. Se
poate afirma cU deplină îndreptățire
că nu a existat și nu există absolut
nici un aspect al problematicii dezar
mării in care România să nu-și fi
spus cuvîntul și să nu-și fi mani
festat inițiativa.
Cu deosebită insistență s-a pro
nunțat România pentru lărgirea de
către O.N.U. a ariei sale de preocu
pări în soluționarea problemelor eco
nomice mondiale, în primul rînd
pentru lichidarea subdezvoltării, a
problemei datoriilor externe, ce îm-

ternă a statelor latino-americane a
ajuns la 385 miliarde dolari și con
tinuă să crească. In anul 1995. ea va
depăși 660 miliarde dolari. Brazilia
a și hotărît să suspende rambursarea
datoriilor sale externe, care se ridi
că la 108 miliarde dolari.
In ultimii patru ani. țările în curs
de dezvoltare au plătit, sub formă
de dobînzi, peste 300 miliarde dolari
și alte 526 miliarde dolari pentru ser
viciul datoriei. In aceeași perioadă,
S.U.A. și alte țări occidentale au ob
ținut de la țările in .curs de dezvol
tare profituri în valoare de 1 146 mi
liarde dolari.

povărează tot mai greu statele in
curs de dezvoltare în ansamblu, pen
tru instaurarea noii ordini economice
internaționale. O serie de propuneri
românești avînd ca finalitate soluțio
narea unor asemenea probleme au
constituit subiectul a numeroase
dezbateri atît la O.N.U., cu prilejul
sesiunilor ordinare și extraordinare
ale Adunării Generale, cit și în ca
drul a numeroase reuniuni, conferin
țe, organizate sub egida unor institu
ții făcînd parte, într-un fel sau altul,
din sfera O.N.U.
Aceeași tenacitate și perseverență
au caracterizat prezența activă a
României la O.N.U. în eforturile
pentru soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor stărilor conflictuale ; eliminarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului și neocolonialismului, ale rasismului și apart
heidului ; respectarea în raporturile
dintre toate statele a noilor principii
de relații internaționale, a dreptului
fiecărui popor la dezvoltare de sine
stătătoare ; creșterea rolului tinerei
generații în viața națională și inter
națională.

O cerință majoră : spori
rea eficienței. Este cunoscut
că, din păcate, O.N.U. a dat dovadă
în activitatea sa de unele lacune și
deficiențe, în cadrul său n-au fost
întotdeauna abordate stările conflictuale sau fenomenele economicosociale cele mai acute, organizația nu
a acționat întotdeauna cu hotărîre
pentru eliminarea cazurilor de recurgere la forță sau amenințarea cu
forța.
Punînd în lumină marile posibilități oferite de Organizația Națiunilor
Unite pentru crearea unei atmosfere
pașnice, de conlucrare fructuoasă în
vederea reglementării tuturor pro
blemelor controversate ale umanită
ții, dar și existența unor dificultăți
și lipsuri ale O.N.U., președintele ță-

rii noastre a scos în evidență nece
sitatea perfecționării acestui for, a
democratizării normelor sale dc
funcționare, ca o cerință majoră
pentru sporirea eficienței și împli
nirea in cele mai bune condiții a mi
siunii pentru care a fost creat.
Eforturile permanente ale secretaru
lui general al P.C.R. in această pri
vință pornesc de la premisa potrivit
căreia pentru a deveni un instru
ment internațional mai eficace, care
să poată acționa ferm pentru conso
lidarea păcii și securității in lume,
pentru prevenirea crizelor și conflic
telor în relațiile dintre state, pentru
sprijinirea independenței și dezvoltă
rii armonioase a tuturor popoarelor,
este nevoie de adaptarea structurilor
și procedurilor O.N.U. la schimbările
profunde petrecute în lume, după
crearea organizației, în urmă cu
mai bine de patru decenii. In con
cepția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, perfectibilitatea
O.N.U. in sensul adaptării mecanis
melor și funcționării sale la noile
cerințe, pentru a se ține seama de
interesele tuturor statelor membre
și a le permite participarea activă,
în condiții egale, la abordarea an
samblului problematicii mondiale și
la adoptarea deciziilor — cu alte cu
vinte ridicarea întregii activități a
O.N.U. pe o treaptă superioară cali
tativ nouă — constituie unul din
principalele imperative ale prezentu
lui. Acționînd in acest spirit, încă
cu ani în urmă, România, din iniția
tiva președintelui țării, a adus in
atenția Națiunilor Unite o suită de
propuneri și documente,. între care
și cel intitulat sugestiv „POZIȚIA
ROMÂNIEI CU PRIVIRE EA ÎMBU
NĂTĂȚIREA
ȘI
DEMOCRATI
ZAREA ACTIVITĂȚII O.N.U., LA
ÎNTĂRIREA ROLULUI SAU ÎN
REALIZAREA COLABORĂRII ÎN
TRE TOATE STATELE, FARA DEO
SEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALA.
A UNEI LUMI MAI BUNE ȘI MAI
DREPTE, A UNEI PĂCI TRAINI
CE". Tocmai ca urmare a inițiative
lor românești, Adunarea Generală a
O.N.U. a hotărît înființarea Comite
tului special pentru Carta O.N.U. și
creșterea rolului organizației, căruia
i-a încredințat mandatul elaborării
de recomandări în această privință.

Largă audiență, aprecieri
unanime. Se poate spune că>indi*
ferent de subiectul abordat, propu
nerile României la O.N.U., purtind
amprenta gindirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a per
manentelor sale demersuri consacra
te păcii și înțelegerii, securității și
progresului, au avut un profund
ecou, s-au bucurat de aprecieri una
nime. Mărturii de netăgăduit ale sti
mei și prețuirii de care se bucură
România
socialistă,
președintele
Nicolae Ceaușescu la O.N.U. le con
stituie interesul viu, permanent, ma
nifestat de fiecare dată, față de ini
țiativele țării noastre, faptul că state
de pe toate meridianele, cu orindulri sociale și orientări politice di
ferite. au devenit coautoare ale pro
punerilor românești. In repetate rin
duri, oficialități din sfera O.N.U. au
evidențiat responsabilitatea cu care
România își îndeplinește obligațiile
decurgînd din calitatea de membru al
organizației mondiale, caracterul pil
duitor, de largă rezonanță, al efortu
rilor sale îndreptate spre sporirea
rolului O.N.U. in viața internațio
nală. Chiar în aceste zile, cu prilejul
sesiunii Comitetului special pentru
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, au fost apreciate demer
surile constructive ale țării noas
tre în acest sens, stabilindu-se să se
accelereze lucrările pentru a se da
o formă juridică concretă și a fi su
pusă aprobării Adunării Generale
propunerea României privind crearea
unei comisii de bune oficii, mediere
sau conciliere în cadrul O.N.U.
Asemenea aprecieri — care definesc
o neobosită și bogată activitate con
sacrată realizării obiectivelor nobile
înscrise pe frontispiciul Organizației
Națiunilor Unite — sint permanent
întărite de angajarea plenară a
României socialiste, prin glasul de
înaltă autoritate al președintelui
Nicolae Ceaușescu, de a acționa in
continuare pentru creșterea contri
buției O.N.U. la edificarea unui cli
mat de pace și colaborare, la fău
rirea unei lumi în care fiecare popor
să-și poată consacra toate capacită
țile creatoare asigurării unui viitor
pașnic și prosper.

Ioan TIMOFTE

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 4 (Agerpres). — Unități
ale armatei naționale libaneze au
preluat miercuri controlul asupra
aproape întregii zone de coastă din
Beirut și orașul-port Saida, din
sudul tării. Trupele regulate libane
ze au astfel controlul asupra șoselei
de coastă, de importanță strategică,
deținut anterior de milițiile libane
ze Amal și ale Partidului Socialist
Progresist. Calmul care s-a mani
festat în ultimele zile la Beirut a
constituit un argument pentru pri
mul ministru libanez. Rashid Karame. de a cere membrilor corpului
diplomatic și ziariștilor străini de a
se întoarce în Beirutul de Vest.
Pe de altă parte, după cum infor
mează agenția M.E.N.. milițiile Amal

au anunțat că au pus în libertate
625 de palestinieni capturați în
timpul luptelor.
RIAD 4 (Agerpres). — Primarul
palestinian al orașului Bethleem. din
teritoriul de pe Malul de vest al Ior
danului. aflat sub ocupație israeliană. s-a pronunțat pentru convocarea
unei conferințe internaționale privind
Orientul Mijlociu. Intr-un interviu
acordat unui ziar saudit, el a apre
ciat că organizarea unei asemenea
conferințe reprezintă calea spre in
staurarea păcii în regiune. Prima
rul a subliniat că numai Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei are
dreptul de a reprezenta poporul pa
lestinian la orice fel. de negocieri.

Schimb de mesaje roinânolibiaii
la nivel înalt
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost adresate
colonelului
Moammer Al-Kadhafi,
conducătorul Marii Revoluții de la 1
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe
Libiene Populare Socialiste, un cald
mesaj de prietenie, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate, iar po
porului libian de prosperitate și pro
gres.
Mulțumind, Moammer Al-Kadhafi
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu salutul său prie
tenesc, precum și calde urări de să
nătate și fericire personală, de noi

succese poporului român în înfăptuireh obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către conducă
torul Marii Revoluții de Ia 1 Sep
tembrie a tovarășului Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., șeful delegației partidului
nostru la manifestările prilejuite de
împlinirea a 10 ani de la proclama
rea puterii poporului în această țară.
Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, exprimîndu-se do
rința comună de amplificare a aces
tora, in interesul reciproc, al cauzei
păcii, independenței și progresului
in lume.

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII CONGRESULUI GENERAL POPULAR

DIN MAREA JAMAHIRIE ARABĂ LIBIANA POPULARĂ
SOCIALISTĂ

Festivitățile din orașul Sebha
prilejuite de a X-a aniversare a proclamării puterii poporului
TRIPOLI 4 (Agerpres). — La în
cheierea sesiunii Congresului Gene
ral Popular din Marea Jamahirie
Arabă Libiană Populară Socialistă, în
orașul Sebha au avut loc festivități
prilejuite de cea de-a X-a aniver
sare a proclamării puterii poporu-

lui. Au luat parte reprezentanții a
numetoase partide și forțe politice
de peste hotare, intre care și dele
gația P.C.R. condusă de tovarășul IonStoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.

Mesajul de salut adresat de delegația
P. C. R.
Cu acest prilej, din partea P.C.R.,
a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. șeful delegației a
adresat un mesaj de salut.
Participarea delegației Partidului
Comunist Român la aceste manifes
tări constituie o vie expresie a bu
nelor relații de prietenie și colabo
rare statornicite între cele două țări,
în spiritul egalității, independenței și
avantajului reciproc — s-a relevat
în mesajul de salut. Aceste rapor
turi au la bază înțelegerile conve
nite cu prilejul numeroaselor întîlniri
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, șl colonelul Moammer Al-Ka
dhafi, conducătorul Marii Revoluții de
la 1 Septembrie a Marii Jamahirii
Arabe Libiene Populare Socialiste, și
răspund intereselor mutuale de pro
movare a cunoașterii și înțelegerii in
tre cele două popoare.
Noi. în România, urmărim cu in
teres activitatea poporului libian
prieten .pentru valorificarea resurse
lor naționale și dezvoltarea socialeconomică a tării în consens cu in
teresele sale fundamentale de pro
gres și bunăstare — s-a arătat în
continuare. Rezultatele obținute în
consolidarea independenței naționa
le și în înfăptuirea obiectivelor Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie do
vedesc elocvent capacitatea creatoa
re a poporului de a-și orîndui de
sine stătător destinele în conformi
tate cu aspirațiile de ’libertate, de
dreptate și egalitate socială. Apre
ciem cu atît mai mult asemenea nă
zuințe legitime cu cît însuși po
porul nostru se află angajat plenar
în procesul amplu de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe teritoriul patriei sale. In pre
zent. oamenii muncii români, pu
ternic mobilizați de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, desfă
șoară o susținută activitate pentru
traducerea în viață a programelor de
dezvoltare economico-socială din cin
cinalul 1986—1990, pentru promova
rea consecventă a progresului tehnico-științific și creșterea eficienței
economice, pentru realizarea unei

După

cu

propunerea
rază

medie

noi calități a muncii și a vieții po
porului.
Pe plan internațional, partidul șl
statul nostru promovează o politică
activă de dezvoltare a colaborării cu
toate țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare și nealiniate, cu
celelalte state ale lumii, indiferent
de orînduirea social-politică. dedica
tă apărării păcii și înfăptuirii
dezarmării, reglementării pe cale po
litică a tuturor conflictelor și stă
rilor de tensiune existente, lichidă
rii subdezvoltării și promovării unei
noi ordini economice în lume. Noi
condamnăm energic manifestările de
forță pe arena mondială, actele agresive la adresa independenței și
libertății popoarelor, care contravin
normelor elementare ale dreptului
internațional, agravează tensiunea și
încordarea în raporturile dintre sta
te și accentuează instabilitatea po
litică și economică mondială, ridicînd noi obstacole în calea colabo
rării și înțelegerii în lume. Avem
convingerea fermă că. acționînd uni
te. forțele antiimperialiste, democra
tice și progresiste de. pretutindeni au
capacitatea de a preveni înrăutăți
rea în continuare a situației inter
naționale și de a determina trece
rea la măsuri concrete de dezarma
re. în primul rînd nucleară, promo
varea unei politici noi. de destin
dere. securitate și pace.
Folosim acest prilej pentru a re
afirma. stimați prieteni, dorința ca
raporturile dintre popoarele noastre,
dintre Partidul Comunist Român și
Congresul General Popular să se
dezvolte în continuare în interesul
comun, al cauzei independenței și
păcii, a dezarmării, securității și
colaborării internaționale. Așa cum
se subliniază și în documentele co
mune semnate de tovar ășul
Nicolae
Ceaușescu
și
colonelul
Moammer Al-Kadhafi, aceasta re
prezintă o importantă contribuție la
eforturile celor două țări pe calea
progresului economico-social. un exemplu de cooperare reciproc avan
tajoasă între state și de conlucrare
pentru instaurarea unor raporturi in
ternaționale noi și echitabile, pen
tru înțelegere și pace îptre toate po
poarele lumii.

U.R.S.S.
de

privind

acțiune

din

rachetele
Europa

O declarație a președintelui S.U.A,
WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Președintele Statelor Unite, Ronald
Reagan, a arătat, într-o declarație
făcută presei, că salută noua propu
nere a secretarului general al C.C.
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, pri
vind încheierea unui acord referitor
la rachetele nucleare cu rază medie
de acțiune din Europa, transmite Bu
letinul de știri al Casei Albe. Aceas
ta — a spus el — elimină un serios
obstacol din calea obținerii unor
progrese în direcția reducerii arma
mentelor cu rază medie de acțiune.
Recent, a' fost pregătit textul unui
tratat detaliat în vederea transpune
rii în practică a acestor obiective
convenite și pentru a da curs formu
lei concrete asupra căreia am că
zut de acord cu M. Gorbaciov la în-

tîlnirea noastră din Islanda din oc
tombrie anul trecut. Rămin ferm an
gajat față de aceste obiective, a pre
cizat președintele S.U.A.
In continuare, Ronald Reagan a
arătat că a dat instrucțiuni negocia
torilor americani de la Geneva să
prezinte, la 4 martie, proiectul ame
rican de tratat cu privire la rache
tele cu rază medie de acțiune. Tot
odată, șeful executivului american a
anunțat că a cerut principalilor ne
gociatori americani de la Geneva să
revină la Washington pentru consul
tări în cursul acestei
săptămîni,
adăugind că va trimite înapoi la Ge
neva o echipă pentru a relua nego
cierile în detaliu asupra unui acord
privind reducerea armamentelor nu
cleare cu rază medie de acțiune.

Noi ecouri pe plan internațional
PRAGA 4 (Agerpres). — Prezidiul
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și Gu
vernul R.S.C. sprijină pe deplin re
centa propunere sovietică de dezar
mare — a declarat președintele gu
vernului cehoslovac. Lubomir Strougal, intr-o alocuțiune rostită la Praga. Soluția propusă de Mihail Gor
baciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., în problema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune din
Europa poate elibera acdastă parte a
planetei de un însemnat arsenal de
arme nucleare. Un acord în acest
sens, a arătat vorbitorul, citat de
agenția A.D.N., ar însemna că vor
fi retrase și rachetele operativ-tactice cu rază mai mare de acțiune
aflate pe teritoriul Cehoslovaciei.

PARIS 4 (Agerpres). — Perspecti
va eliminării sau reducerii rachete
lor nucleare sovietice și americane
cu rază medie de acțiune din Euro
pa răspunde intereselor Franței și
ale păcii, a declarat președintele
Francois Mitterrand în cadrul unei
ședințe a Consiliului de Miniștri.
Președintele francez a subliniat că a
luat cunoștință cu real interes de
recenta propunere a secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov. adăugind că orice
reducere a forțelor nuclfeare amin
tite din Europa trebuie să fie echi
librată. simultană și controlabilă.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, apreciază recente
le propuneri sovietice din domeniul
rachetelor cu rază medie de acțiune
din Europa drept un nou element
important în dialogul între marile

puteri, care trebuie salutat — a de
clarat purtătorul de cuvînt oficial al
secretarului general al O.N.U. Javier
Perez de Cuellar își exprimă speran
ța că noua inițiativă va duce la un
dialog constructiv și rodnic și la pro
grese in direcția reducerii pericolu
lui nuclear, a întăririi păcii și secu
rității internaționale — a adăugat
purtătorul de cuvînt.
DELHI 4 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul în cadrul dezbaterilor parla
mentare, primul ministru al Indiei,
Rajiv Gandhi, a arătat că țara sa sa
lută inițiativa U.R.S.S. privind deta
șarea problemei rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa de pachetul de probleme pri
vind dezarmarea. El a precizat, de
asemenea, că țările din „Grupul ce
lor șase" sint satisfăcute de această
hotărîre a Uniunii Sovietice.

BONN 4 (Agerpres). — într-un
apel adresat cancelarului R.F.G.,
Helmut Kohl, președintele P.C. Ger
man, Herbert Mies, subliniază ne
cesitatea sprijinirii propunerii făcu
te de secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., M. Gorbaciov. Cetățenii din
R.F.G., se spune în document, doresc
ca guvernul să-și folosească întreaga
influentă pentru a nu irosi șansa is
torică de a elibera Europa de pe
ricolul nuclear.
Totodată, P.C. German s-a adresat
președintelui Bundestagului și frac
țiunilor parlamentare ale partidelor
Social-Democrat,
Ecologist,
ale
U.C.D. și U.C.S., sugerînd convocarea
unei ședințe a forului legislativ su
prem care să susțină noua inițiativă
sovietică.

AGENȚIILE .
1 DE PRESA |
1 TRANSMIT: |
ÎNTREVEDERE. Mihail Gorba. ciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., a avut o întrevedere cu
1 delegația P.C. din Argentina, in
frunte cu Athos Fava, secretar geI neral al partidului, care întreprin
de o vizită în U.R.S.S. In cadrul
convorbirii a avut loc un schimb
Ide păreri privind relațiile dintre
cele două partide, precum și alte
probleme de interes comun.

I O SAPTAMINA A
FILMULUI
| SOVIETIC LA BEIJING. In cadrul
acestei manifestări, spectatorii vor
viziona 20 de realizări din ultimele
două decenii — relatează agențiile
China Nouă și T.A.S.S.. Evenimentul face parte din acțiunile menite
I să ducă la dezvoltarea schimburi• lor cultural-ărtistice bilaterale, pe
baza acordurilor dintre R. P. ChiI neză și U.R.S.S.
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DEMONSTRAȚIE. In fața ConIsiliului municipal din Roma a
avut loc o demonstrație a popu
lației din capitala Italiei care nu
dispune de nici un fel de locuință
Isau trăiește în condiții necores
punzătoare de locuit. Participanții
la demonstrație au cerut autorităIților să adopte măsuri eficiente
pentru construirea de locuințe des
tinate păturilor sărace ale populației, să pună capăt abuzurilor
I proprietarilor de imobile și să stă
vilească tendința de creștere galopantă a chiriilor.

I
I

CONSULTĂRI. Președintele Ita1 liei, Francesco Cossiga, va începe
Ijoi consultări în vederea soluționării crizei guvernamentale in
tervenite în urma demisiei cabinetului premierului Bettino Craxi.

.
I
1

POPULAȚIA IRANULUI. Potrivit
rezultatelor recensământului
I efectuat in luna octombrie anul
trecut, populația Iranului se ridică la 49 764 874 locuitori, tn următorii cinci ani, populația țării ar
Iurma să depășească 60 milioane lo
cuitori, informează agenția IRNA.
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ÎNTÎLNIRE
PREGĂTITOARE.
Reprezentanții șefilor de stat sau
1 de guvern care fac parte din așa
I numitul „Grup al celor șase", care
acționează în favoarea dezarmării
generale, s-au întîlnit la Tucuman,
în Argentina, pentru a pregăti o
I reuniune la nivel înalt, proiectată
să aibă loc în cursul acestui an la
Stockholm. Reuniunea, la care
I participă trimiși ai președinților
Argentinei, Mexicului și Tanzaniei, precum și ai prim-miniștrllor
Greciei, Suediei și Indiei, va aInaliza evoluția situației interna
ționale și va elabora propuneri în
vederea promovării dezarmării ge■ nerale, în primul rînd nucleare.
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ȘOMAJ. La începutul lunii martie, în Belgia erau înregistrați oI ficial 516 683 șomeri totali, ceea
I ce reprezintă 13,8 la sută din aj)r
samblul populației active a țarii
— a anunțat, la Bruxelles, Oficiul
național pentru ocuparea forței de
muncă. Din totalul șomerilor, aproIximativ 163 500 sînt tineri, printre
care numeroși absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior.

'

I
PREȘEDINTELE FILIPINELOR
| a stabilit data de 11 mai pentru
desfășurarea primelor alegeri parlamentare după adoptarea noii
Constituții. Cei 20 de membri ai
Senatului vor fi aleși pe bază naIțională, ca și 200 din cei 250 de
deputați ai Camerei inferioare.
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Deținătorii celorlalte 50 de manda- I
te vor fi stabiliți de șeful statului |
Idin rîndul diferitelor sectoare ale
populației, inclusiv tineri, țărani, i
muncitori.

LA VIENA a început cea de-a
77-a sesiune a Consiliului Agenției
Spațiale (vest-)Europene (E.S.A.).
I Principala temă a reuniunii o con
stituie proiectul navetei spațiale
vest-europene „Hermes". Alte proIbleme abordate sînt legate de co
operarea cu țări care nu sînt
membre ale acestei organizații la
realizarea unei stații orbitale perI manente cu echipaj uman, preI cum și in domeniul medicinei spa1 țiale.
FESTIVALUL INTERNATIONAL
1 AL FILMULUI DIN BERLINUL
OCCIDENTAL. Juriul, prezidat de
I cunoscutul actor austriac KlausMaria Brandauer, a decernat cea
. mai mare distincție, „Ursul de
aur", peliculei regizorului sovietic
I Gleb Panfilov, „Tema". „Ursul de
argint" pentru cea mai bună regie
Ia fost acordat Iul Oliver Stone
pentru filmul „Platoon" („Plutonul"). Premiile de interpretare au
I revenit actorului italian Gian Maria
Volonte pentru rolul din filmul
„Cazul Moro" și actriței braziliene
IAna Beatriz Nogueira pentru fiimul „Vera" al regizorului Sergio
Toledo.

I

1

ÎMPOTRIVA PREZENȚEI MILITARE STRĂINE ÎN OCEANUL
1 INDIAN. Răspunzînd unei interpeIlări in parlament, ministrul de externe al Indiei, Narayan Dutt Tiwari, a declarat că țara sa se pronunță împotriva prezenței militare
I în Oceanul Indian a oricărui stat
I străin neriveran zonei. După cum
informează agenția P.T.I., guvernul
I Indiei este preocupat de intenția
Franței de a crea un poligon pentru
experiențele cu arma atomică în
insula Kerguelen, situată într-o
| zonă din sudul Oceanului Indian.
IN UNIUNEA SOVIETICA a fost
I lansat satelitul artificial „Cosmos1825". La bordul acestuia se află
aparatură științifică destinată conItinuării cercetării spațiului cosmic.
De asemenea, informează agenția
T.A.S.S., satelitul, dispune de un
I sistem radio de măsurare exactă a parametrilor orbitei și de un
sistem radio
telemetrie
pentru
I transmiterea datelor privind funcționarea instalațiilor de bord și a
aparaturii științifice.
CĂDERI ABUNDENTE DE ZAI PADA însoțite de vînturi puternice s-au abătut asupra Turciei. La
I Istanbul, aeroportul internațional a
fost închis, iar activitatea în portul din strîmtoarea Bosfor a fost
I paralizată.
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