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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 19 iunie, □ avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL 
PLANULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALA A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA PE ANUL 1988.

S-a subliniat că proiectul de plan pe anul 
viitor are la bază sarcinile stabilite prin Directi
vele Congresului al Xlll-lea al P.C.R. și ține 
seama de prevederile pentru anul 1988 din planul 
cincinal și programele de perfecționare □ orga
nizării și modernizare a proceselor de producție, 
inițiate și elaborate sub conducerea directă a 
secretarului general al partidului.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere contribuției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea profund 
științifică a proiectului de plan, indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al partidului 
date cu prilejul amplelor analize efectuate cu 
ministerele, centralele și întreprinderile, cu privire 
la asigurarea unei creșteri economice de tip 
intensiv, la ridicarea eficienței în toate domeniile 
de activitate. Proiectul de plan pune un accent 
deosebit pe creșterea continuă a forțelor de pro
ducție, afirmarea cu putere a noii revoluții 
tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, pe 
dezvoltarea bazei proprii de materii prime, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al produselor și 
a gradului de valorificare a resurselor, redu
cerea consumurilor materiale și energetice, utili
zarea cu eficiență maximă a fondurilor de 
investiții, sporirea mai rapidă a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor materiale, ca 
mijloc principal al creșterii susținute a venitului 
național și - pe această bază - a nivelului de 
trai al poporului. Prevederile de plan pe anul 
viitor se intemeiazâ, de asemenea, pe studiile și 
programele privind dezvoltarea cercetării știin
țifice și extinderea progresului tehnic in toate 
ramurile economiei naționale.

In cadrul ședinței au fost prezentate principa
lele imbunâtățiri aduse proiectului de plan in 
cursul analizelor efectuate din inițiativa și sub 
directa indrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe fiecare ramură și domeniu de activitate. Prin 
modificările aduse se asigură imbunătățirea in 
continuare a indicatorilor cantitativi și calitativi 
ai planului, creșterea gradului de valorificare a 
tuturor resurselor, sporirea productivității muncii, 
reducerea consumurilor și a cheltuielilor de pro
ducție, ridicarea, pe această bază, a eficienței 
întregii activități economice.

Aprobind proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe 1988, Comitetul 
Politic Executiv a hotârit ca acesta să fie supus 
dezbaterii plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și apoi plenarei Comitetului Cen
tral al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat, in conti
nuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL 
PLANULUI DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII, 
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl 
GOSPODĂRIRII APELOR PE ANUL 1988.

A fost relevat faptul că prevederile pe anul 
următor sint in deplină concordanță cu hotăririle 
adoptate de Congresul al Xlll-lea al P.C.R., cu 
orientările stabilite de secretarul general al parti
dului pentru dezvoltarea acestor importante ra
muri și sectoare ale economiei naționale.

In stabilirea propunerilor de plan s-a ținut 
seama de obiectivele prevăzute, pentru acest an, 
in Programul național privind realizarea unor re
colte sigure și stabile, precum și in celelalte pro
grame aprobate, de creștere a producției de 
cereale și plante tehnice, de dezvoltare a zooteh
niei și a bazei furajere, a legumiculturii, viticul
turii și pomiculturii, a sericiculturii și apiculturii. 
Totodată, s-au avut in vedere programele privind 
industria alimentară, de autoconducere și auto- 
aprovizionare, asigurindu-se, în continuare, o cit 
mai bună aprovizionare a populației cu produse 
agroalimentare și industriale de consum. In ca
drul ședinței au fost prezentate îmbunătățirile 
aduse acestui proiect de plan - in urma analizei 
efectuate sub conducerea nemijlocită a secreta
rului general al partidului - care au in vedere 
creșterea suprafeței agricole și arabile și o mai 
bună valorificare a potențialului productiv al pă- 
mintului, sporirea producțiilor medii vegetale și 
animale, punerea și mai largă in valoare a ma

rilor rezerve de care dispune agricultura noastră 
socialistă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe 
anul 1988 și a hotărît să fie supus dezbaterii 
plenarei Comitetului Central al partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut PROGRAMUL PENTRU INTENSIFICAREA 
ACTIVITĂȚII DE COLECTARE Șl VALORIFICARE A 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE Șl DE RECONDI- 
ȚIONARE A PIESELOR Șl SUBANSAMBLELOR PE 
ANUL 1988.

Subliniindu-se că, in cadrul politicii partidului 
nostru de dezvoltare economico-socială a țării, 
una din direcțiile fundamentale o constituie ex- 
tinderea bazei proprii de materii prime, a fost re
levat rolul deosebit pe care îl au acțiunile de 
intensificare a recuperării și valorificării materia
lelor refolosibile, astfel ca, pe această cale, să se 
asigure, în cît mai mare măsură, acoperirea ne
cesarului de materii prime, materiale, piese de 
schimb și subansamble din resursele interne.

Potrivit hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al 
P.C.R., orientărilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în perioada următoare se va 
intensifica activitatea de recuperare și refolosire 
a resurselor materiale, astfel incît, pe această 
bază, într-o serie de sectoare să se asigure, pină 
la sfîrșitul actualului cincinal, 50 la sută și chiar 
peste 50 la sută din necesarul de materii prime 
și materiale.

< Comitetul Politic Executiv a subliniat importan
ța deosebită a Progiamului pentru intensificarea 
activității de colectare și valorificare a materia
lelor refolosibile, de recondiționare a pieselor și 
subansamblelor pe anul viitor, elaborat conform 
indicațiilor secretarului general al partidului, care 
asigură, prin obiectivele sale, o participare spo
rită a acestor resurse la acoperirea necesităților 
economiei, la imbunătățirea aprovizionării unită
ților economice cu materii prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv o cerut ministerelor, 
organelor centrale de sinteză să analizeze in 
continuare, în spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al partidului, posibi
litățile de intensificare a activității de colectare 
și valorificare a' materialelor refolosibile și să 
prezinte, pină în luna septembrie, propuneri de 
îmbunătățire a programului stabilit in acest do
meniu. S-a indicat guvernului să prezinte propu
neri de îmbunătățire a organizării și desfășurării 
activității de colectare, recondiționare și refolosire 
a materialelor recuperabile în fiecare unitate și 
localitate, astfel încît să se asigure condiții ca 
toate piesele, subansamblele și materialele refo
losibile să poată fi introduse in circuitul eco
nomic.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut UNELE 
MASURI PRIVIND PERFECȚIONAREA, IN CONTI
NUARE, A ACTIVITĂȚII CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE, A 
ÎNTREGII ACTIVITATE DE CONDUCERE Șl PLA
NIFICARE A ECONOMIEI NAȚIONALE. Măsurile 
propuse asigură creșterea răspunderii consiliu
lui, precum și a guvernului și a biroului său 
executiv, a consiliilor pe ramură, a ministerelor 
și a centralelor industriale - ca titulare de plan 
- în elaborarea, fundamentarea și înfăptuirea 
planurilor și programelor de dezvoltare econo
mico-socială, in activitatea generală de condu
cere a economiei. In acest sens, au fost stabilite 
unele măsuri privind componența, organizarea și 
funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale. S-a hotărit ca aceste 
măsuri să fie dezbătute și adoptate in cadrul 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE IN 
ANUL 1986 PENTRU APLICAREA LEGII NR. 
18/1968 PRIVIND CONTROLUL PROVENIENȚEI 
UNOR BUNURI ALE PERSOANELOR FIZICE 
CARE NU AU FOST DOBINDITE IN MOD LICIT.

In cadrul ședinței s-a subliniat că, transpu- 
nind in viață prevederile legii, Comisia centrală 
și comisiile județene pentru îndrumarea și con
trolul unitar ale aplicării Legii nr. 18, ministerele 
și celelalte organe centrale cu atribuții in acest 
domeniu, unitățile din subordinea lor au acționat 
in vederea prevenirii încălcării legilor și rezolvării 
mai operative a sesizărilor oamenilor muncii. In 
întreaga activitate s-au urmărit respectarea strictă

o normelor eticii și echității socialiste, descope
rirea și tragerea la răspundere a tuturor celor 
care acumulează bunuri fără muncă ori pe seama 
muncii altora, cauzează pagube proprietății 
obștești și cetățenilor, lovesc în interesele socie
tății, ale poporului.

Comitetul Politic Executiv a cerut tuturor fac
torilor de răspundere să acționeze in continuare, 
cu exigență și fermitate, pentru prevenirea și 
combaterea oricăror încercări sau manifestări de 
incălcare a prevederilor legale, pentru apărarea 
necontenită a proprietății intregului popor, a 
intereselor fundamentale ale dezvoltării patriei 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a aprobat PROPUNE
RILE PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA 
CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL EDUCAȚIEI 
POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE.

Stabilind ca lucrările congresului să aibă loc 
in zilele de 18-19 august a.c., Comitetul Politic 
Executiv a cerut tuturor organelor cu atribuții în 
acest domeniu să ia măsuri pentru o cît mai 
bună pregătire a acestuia, astfel incit să consti
tuie o nouă și puternică manifestare a democra
ției noastre muncitorești revoluționare, un amplu 
for de dezbatere a căilor și direcțiilor de acțiune 
pentru înfăptuirea consecventă a politicii parti
dului in domeniul politico-ideologic, al educației, 
culturii și artei, al formării conștiinței socialiste 
înaintate, a omului nou, constructor al societății 
socialiste și comuniste in patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a hotărît CONVO
CAREA PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN IN ZILELE DE 
24-25 IUNIE A.C.

Comitetul Politic Executiv a examinat PROPU
NERILE PRIVIND CONVOCAREA, ORGANIZAREA 
SI ORDINEA DE ZI ALE CONFERINȚEI NAȚIONA
LE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN și a ho- 
târit ca acestea să fie supuse aprobării plenarei 
Comitetului Central al partidului.

In continuarea ședinței a fost prezentată o 
INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ 
DE PRIETENIE EFECTUATA iN TARA NOASTRĂ 
DE TOVARĂȘUL MOHAMED SIAD BARRE, SE
CRETAR GENERAL AL PARTIDULUI SOCIALIST 
REVOLUȚIONAR SOMALEZ, PREȘEDINTELE REPU
BLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Comitetul Politic Executiv a apreciat rezultatele 
vizitei, care se înscrie ca o nouă contribuție la 
dezvoltorea prieteniei și colaborării dintre cele 
două partide, țâri și popoare, la cauza destin
derii, înțelegerii și cooperării internaționale. S-a 
subliniat că, in timpul convorbirilor, a fost expri
mată dorința comună de a se intări pe mai de
parte conlucrarea româno-somalezâ pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural și in 
alte sectoare de activitate, corespunzător aspira
țiilor de pace și progres ale popoarelor noastre. 
In acest sens, s-a relevat însemnătatea înțele
gerilor convenite de cei doi conducători de partid 
și de stat - consemnate in Comunicatul comun, 
semnat la încheierea vizitei - care asigură un 
cadru larg colaborării și cooperării reciproc avan
tajoase, in domenii de mare importanță pentru 
dezvoltarea economico-socială independentă a 
României și Somaliei.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, 
semnificația schimbului de păreri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mohamed Siad 
Barre l-au avut cu privire la evoluția situației 
internaționale, in cadrul căruia a fost reafirmată 
hotărîrea partidelor și țărilor noastre de a acțio
na și in viitor pentru promovarea politicii de 
destindere și dezarmare, pentru lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi ordini economice 
mondiale, instaurarea unui climat de pace, secu
ritate, încredere și cooperare in Europa, Africa 
și in întreaga lume, pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și progres ale tuturor 
națiunilor.

Aprobind intru totul rezultatele vizitei, Comite
tul Politic Executiv a cerut guvernului, ministere
lor, celorlalte organe centrale să ia toate măsu
rile ce se impun pentru realizarea, in cele mai 
bune condiții, a înțelegerilor convenite privind 
extinderea, in continuare, a colaborării multila
terale româno-somaleze, in folosul și spre binele 
celor două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Exigențele pregătirii profesionale 
și rolul activ al maistrului în producție

O statistică revelatoare : populația 
Terrei practică circa 8 600 de mese
rii. Deocamdată ! Specialiștii in 
prognozare estimează că. pină in 
anul 2000, acest număr va spori cu 
incă aproximativ 1 200 ! Iar anul 
2000 este aici, la doi pași..... Locomo
tiva" progresului antrenează deci, 
necontenit, noi indeletniciri umane, 
planeta se grăbește și in privința 
născocirii de ocupații. Să insemne 
aceasta, cumva, un reflux al profe
siilor „clasice" ? Realitatea pledează 
dimpotrivă. Rolul multor meserii 
intrate in tradiție — unele de secole 
— este departe de „finalul de corti- 
nă“. Bunăoară, cel de maistru intr-o 
unitate industrială, cu exigentele de 
producție ridicate ale actualului cin
cinal. Pe umerii acestei categorii de 
personal muncitor sint așezate mari 
răspunderi, funcționării Ia întregul 
potențial a acestei „rotițe" din uria
șul mecanism al creației materiale i 
se acordă o tot mai stăruitoare aten
ție. în sprijinul acestei idei se în
scriu, pe tot cuprinsul țării, nu
meroase acțiuni. Noi ne vom opri, in 
cele ce urmează, asupra unei intere
sante analize-diagnostic întreprin
se de cabinetul de perfecționare 
profesională de Ia întreprinderea

mecanică din Plopeni, județul Pra
hova. Autori : profesor Constantin 
Dumitrache, sociologii Nicanor Te- 
culescu și Lucian Barbieri, tehni
ciană Nicoleta Vergu. Tema investi
gației : să se afle în ce măsură 
maiștrii stăpinesc principiile de bază

diu inițiat de comitetul de partid al 
întreprinderii și de organul colectiv 
de conducere democratică. Reținem 
argumentele formulate de tovarășul 
Vasile Iordache, secretarul comite
tului de partid :

— în cincinalul 1986—1990, uzina

® Meseriile anului 2000 față in față cu profesia de maistru 
© Care este „curba de răspuns** la pregătirea profesională ? 
® „Toată viața trebuie să înveți" • Teste de inteligență ? 

Nu, de cunoaștere a realității

ale științei conducerii locului de 
muncă, cum le aplică, cu ce rezul
tate. Scopul: orientarea — in cunoș
tință de cauză — a tematicii și pro
filului cursurilor de perfecționare a 
pregătirii acestui eșalon deosebit de 
important in desfășurarea eficientă 
a producției.

înainte de a ne opri asupra unor 
fapte cu o valabilitate mai generală 
pe care analiza-diagnostic le-a pus 
în lumină, a concluziilor de ordin 
practic reieșite, să vedem cum este- 
motivată oportunitatea . acestui stu

noastră are indicatori ambițioși de 
creștere intensivă a producției. Rit
murilor cantitative de dezvoltare li 
se alătură firesc, în acțiunea am
plă a modernizării pe care o trăiește 
întreaga economie, mutațiiLe de or
din calitativ cu accente, in uzina 
noastră, pe mecanizare, automatiza
re. cibernetizare. Este vizată perma
nent înnoirea producției, promova
rea preocupărilor pentru reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, economii de piese 
de schimb și energie. Evident că a-

cești parametri nu pot fi atinși decit 
prin antrenarea întregului potențial 
uman de care dispunem, prin știința 
de a conduce competent ofensiva in 
care ne simțim angajați pină la 
unul.

— De ce totuși analiza-diagnostic 
s-a oprit la categoria maiștri ?

— în primul rind pentru că acest 
personal nu a mai fost cuprins in 
ultima vreme in formele centralizate 
de perfecționare a pregătirii. Era deci 
normal ca noi să ne preocupam de 
împrospătarea cunoștințelor lor. să 
le creăm condiții corespunzătoare 
pentru o temeinică stăpinire a pro
fesiei de maistru. Cu atît mai mult 
cu cit este cunoscută si recunoscută 
însemnătatea maistrului în angrena
jul productiv. în al doilea rind. ini
țierea acestui studiu, ca formă mo
dernă de cunoaștere a realității, in 
funcție de care organul colectiv de 
conducere democratică ia deciziile 
sale, a fost sugerată și de experien
ța bună obținută în compartimentul 
hidraulic, unde s-au promovat me
tode moderne de conducere a forma
țiilor de lucru. Scopul declarat al 
analizei-diagnostic : să generalizăm
(Continuare in pag. a V-a)

In climatul creator al democrației faptelor

Puternică angajare 
patriotică, revoluționară

în aceste zile, de puternică mobilizare a forțe
lor pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a 
primului semestru al anului, de intensificare a în
trecerii socialiste în vederea întîmpinării cu succe
se cît mai mari a Conferinței Naționale a parti
dului, s-au desfășurat, sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, lucrările plenarei Consi
liului Național al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste. A devenit o practică statornică a 
vieții politice din țara noastră dezbaterea în cadrul

organismelor democrației muncitorești revoluționa
re a principalelor probleme ale dezvoltării econo
mice și sociale, a activității concrete care se des
fășoară în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan, 
a obiectivelor cuprinse în programele de dezvol
tare din diferite domenii, analiza modului în care 
sînt transpuse în viață indicațiile și orientările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în esență — a mă
surilor practice care se impun pentru înfăptuirea 
consecventă a programului partidului.

în această practică, devenită tra
diție. se înscrie și reunirea, pe
riodică, a Consiliului Național șl 
celui mai larg reprezentativ fOr 
al democrației noastre muncitorești 
revoluționare. Frontul Democra
ției și Unității Socialiste. Re- 
levind importanța acestui im
portant element din structura po
litică a societății noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia. în 
cuvintarea rostită la plenară, rolul 
hotăritor pe care organizațiile ce 
compun F.D.U.S. il au în realizarea 
tuturor prevederilor planului, in 
asigurarea dezvoltării continue a 
patriei noastre.

Larga cuprindere socială și ori
zontul vast de preocupări și res
ponsabilități ale organizațiilor ce 
compun F.D.U.S. se regăsesc și in 
importanta problemelor dezbătute 
de participanții la plenară. Astfel, 
au fost analizate modalitățile și 
rezultatele participării F.D.U.S. la 
realizarea sarcinilor din planul de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei in primul semestru al anului 
1987. precum si măsurile ce trebuie 
luate pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la înfăptuirea in
tegrală a prevederilor de plan pe 
întregul an. însăși prioritatea acor
dată îndeplinirii sarcinilor de plan 
reflectă înțelegerea și afirmarea 
în practica organizațiilor care com
pun F.D.U.S. a adevărului funda
mental că întreaga dezvoltare a tă
rii, progresul societății noastre, 
viata oamenilor și creșterea conti
nuă a calității ^.acesteia depind in 
modul cel mai direct de desfășura
rea in cele mai bune condiții a ac
tivității productive, de calitatea șl 
eficienta acesteia.

în consecință, în centrul atenției 
consiliilor F.D.U.S. și a organizații
lor componente au stat și trebuie 
să stea in continuare, cu tot mai 
multă răspundere, măsuri și ini
țiative concrete pentru dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime și 
energie, simultan cu economisirea 
severă a resurselor materiale și fi
nanciare, perfecționarea procese

lor de producție, introducerea ra
pidă a progresului tehnic, ridicarea 
calității și tehnicității produselor, 
realizarea producției fizice, onora
rea cu prioritate â contractelor la 
export ; concomitent cu promova
rea stăruitoare a măsurilor de efi
ciență economică imediată, organi
zațiile componente ale F.D.U.S. își 
aduc contribuția, în funcție de spe
cificul și de componenta lor. la ri
dicarea gradului de calificare și 
pregătire profesională a personalu
lui muncitor, factorul om hotărind, 
in ultimă instanță, soarta cantității 
și calității producției.
. Similar, organizațiile din compu
nerea F.D.U.S. care acționează la 
sate — incepind cu organizațiile 
cooperatiste și încheind cu cele ale 
Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste — situează in centrul 
activității lor traducerea în viață a 
obiectivelor noii revoluții agrare, in 
toată cuprinderea lor, de la efec
tuarea promptă și de calitate a lu
crărilor specifice diferitelor cam
panii agricole pină la realizarea 
vastelor lucrări de ameliorare a 
pămîntului și de la sporirea avu
ției unităților agricole Ia onorarea 
sarcinilor înscrise în programele 
de autoconducere și autoaprovizio- 
nare, de livrări de produse con
form contractelor existente.

Dezbătind cu exigență, alături de 
rezultatele bune, și răminerile in 
urmă, plenara și-a însușit pe 
deplin aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și mobilizatorul 
său îndemn : „Dispunem de tot ce 
este necesar pentru a recupera a- 
ceste rămineri în urmă și a asigura 
realizarea in cele mai bune condi
ții a planului și a programelor pen
tru toate sectoarele de activitate". 
Afirmînd cu. pregnanță. prin fapte 
și rezultate concrete, calitatea de 
proprietari, producători și benefi
ciari, de adevărați stăpîni ai bo
găției naționale, demonstrînd prin- 
tr-un fel superior de a munci și a 
gindi hotărîrea lor de a obține o 
nouă calitate în toate domeniile, 
oamenii muncii. întregul popor își

însușesc, cu profundă angajare pa
triotică. revoluționară, chemarea 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, președin
tele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste de a acționa cu mai 
multă răspundere asigurînd. fiecare 
la locul său de muncă, realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al partidului, trecerea 
la un stadiu nou de dezvoltare a 
țării noastre, ridicarea continuă a 
nivelului vieții materiale și spiri
tuale a întregului popor. întărirea 
patriei, propășirea României inde
pendente și suverane.

Intr-o sugestivă alăturare, ordi
nea de zi a plenarei a cuprins și 
analiza modului de rezolvare a 
propunerilor făcute de cetățeni in 
campania electorală pentru alege
rile generale de deputați din mar
tie 1985, urmată de analiza și a- 
doptarea programului de măsuri 
pentru pregătirea și desfășurarea 
alegerilor generale de deputați in 
consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești și comunale de la 15 
noiembrie 1987. Sînt două aspecte 
ca două verigi ale aceleiași con
stante preocupări : grija organis
melor democrației socialiste ca 
ideea. propunerea, inițiativa să de
vină cît mai prompt realitate vie, 
cuvîntul dat în fața alegătorilor să 
fie pecetluit de consistența Împli
nirilor, angajamentul cetățenesc să 
se transforme în înfăptuire cetățe
nească. Pe această coordonată con
secventă, a deplinei și responsabi
lei angajări civice, asumate reci
proc de cetățeni și de cei aleși să-i 
reprezinte, a conlucrării permanen
te și eficiente între organele loca
le democratice ale puterii de stat 
— consiliile populare — și marea 
masă a cetățenilor trebuie urmate 
prețioasele orientări trasate de la 
tribuna plenarei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Evenimentul electoral de la 15 
noiembrie, desfășurat în preajma 
Conferinței Naționale a partidului,
(Continuare in pag. a V-a)

Organizarea și controlul — hotărîtoare 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite in pagina a ii-a
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Doar cîteva 
r înduri...

Constructorii energeticieni 
la datorie

Ancheta „Scinteii" pe șantierul centralei 
electrice de termoiicare Holboca-Iași — in 
paqina a 111-a

Orice efect izvorăș
te dintr-'o cauză. Cau
za pentru care ,,lăcri
mau", la un moment 
dat, unele semerin- 
guri la transmisiile 
hidraulice o căutau, 
cu înfrigurare, mulți 
oameni de la „Hidro
mecanica" — Brașov. 
A fost să o afle sub- 
inginerul loan Cra- 
mic. Nu știu dacă a 
consacrat acestei reu
șite un timp de gin- 
dire mai mare decit 
cei cu care s-a aflat 
in competiție pentru 
depășirea impasului. 
Tovarășii care il cu
nosc mai bine pun 
performanța lui pe 
seama stăpinirii te
meinice a meseriei, 
cu predilecție a do
meniului in care a a- 
juns primul la rezol
varea năzuită.

Intră in firescul 
realității noastre coti
diene ca un succes 
sau altul să se bucu
re de prețuirea celor 
din jur. Tabla de va
lori a prezentului se 
scrie cu muncă, cu 
fapte, cu virfuri atin
se prin stăpinirea per
fectă a profesiei, prin 
pasiunea cu care fie
care acționează la 
postul datoriei. Firesc 
a fost și gestul colec
tiv de apreciere a e- 
fortului subingineru- 
lui. Mai mult chiar : 
deoarece depășirea în 
timp util a neajunsu
rilor ivite la semerin- 
gurile amintite a creat 
„undă verde" produc
ției, organul colectiv 
de. conducere demo
cratică a socotit de 
cuviință că loan Cra- 
mic merită si o re
compensă materială. 
Normal că toate aces
tea stimulează ener
giile. înrădăcinează 
un climat de emula
ție, pun in mișcare 
spiritul novator, do
rința autodepășirii. Si. 
in egală măsură, tre
zesc justificată și 
binemeritată . satisfac
ție. arătind tuturor că 
succesele notorii nu 
trec neobservate, că 
„epoleții" notorietății 
se ciștigă cu fapte 
exemplare. Toate a- 
cestea le-am aflat și 
din gura subingineru- 
lui. de la care am re
ținut insă si următoa
rea remarcă :

— Este o mare 
bucurie să constați că 
ceea ce-ți reușește, o 
performanță atinsă nu 
rămin îngropate în 
anonimat, ci ■ „trec

rampa", devin motive 
de laudă ori recom
pensă. In împrejura
rea dată, vă spun 
cu toată sinceritatea, 
m-ar fi onorat la fel 
de mult și o scrisoare, 
cu citeva rinduri de 
mulțumire, trimisă a- 
casă. Trimisă acasă, 
să o primească soția 
și, eu știu ?, să spu
nă, poate : „iată că și 
soțul meu este un om 
al datoriei. Munca lui, 
acolo, uneori și peste 
orele de program, este 
prețuită. Pot fi min- 
dră ci am un om 
vrednic...".

Observația conține 
in ea, chiar dacă nu 
direct, un anume as
cuțiș polemic. Proba
bil că ea vrea să ara
te, înainte de toate, 
cite „formule" de sti
mulare morală, care 
ne stau la îndemină, 
sint prea puțin ori de
loc folosite. Un cuvint 
de laudă, la vreme, o 
încurajare, o vorbă de 
mulțumire printr-o 
„scrisoare trimisă a- 
casă" etc. echivalea
ză, nu de puține ori, 
cu o premiere. Oame
nii au sensibilitățile 
lor, un bogat fond a- 
fectiv care îi fac sim
țitori la asemenea 
bucurii, deloc mărun
te, cum s-ar părea in 
raport cu performan
țele de care sint in 
stare și pe care și le 
trec la activ printr-un 
efort străbătut de ab
negație, generat de 
conștiința datoriei. 
Tot la „Hidromecani
ca" — Brașov ni se 
spunea cît de emoțio
nante sînt sărbătorile 
de ieșire la pensie a 
celor care au lucrat 
aici ani și ani, sărbă
tori unde sint invitate 
și familiile celor în 
cauză — soție, copii — 
în prezența cărora e- 
vocarea drumului de 
muncă, a împlinirilor 
candidatului pe merit 
la odihnă capătă o re
zonanță aparte, se 
constituie ca un veri
tabil moment de edu
cație pentru cei mai 
tineri. Satisfacțiile cu
cerite prin muncă au 
dat dintotdeauna un 
sens înalt vieții, și e 
normal și moral ca 
toate mijloacele aflate 
la îndemină să fie din 
plin folosite pentru a 
stimula necontenit a- 
ceastă superbă și o- 
menească aspirație.

I. TUDOR
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Organizarea și controlul-hotărîtoare
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite
Începutul documentării noastre 

în legătură cu modul în care 
Comitetul județean de partid 

Vrancea organizează îndeplinirea sar
cinilor și exercită un control de partid 
atotcuprinzător și eficient asupra în
tregii activități economico-sociale a 
coincis cu o importantă acțiune : o 
întrunire „de comandament" a tu
turor factorilor de răspundere de pe 
șantierul Canalului magistral Șiret — 
Bărăgan. O împrejurare prielnică ce 
ilustrează tema noastră si pune în 
evidentă capacitatea de organizare a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a activiștilor de partid. Și aceasta 
pentru că este vorba de o lucrare 
de mare anvergură care face parte 
din amplul Program național de 
transformare a naturii, elaborat de 
partid în scopul asigurării unor pro
ducții agricole mari si stabile.

...în Vrancea au fost începute lu
crările la primul tronson al magis
tralei de irigație si navigație Șiret — 
Ialomița — Mostiștea. care va avea 
o lungime totală de 190 km. va cu
prinde o salbă de mari lacuri de 
acumulare si de hidrocentrale si va 
asigura irigarea gravitațională a pes
te 500 000 de hectare, precum și apă 
pentru localitățile și platformele in
dustriale din zonă. Toate 
cer o organizare perfectă, 
donare exactă cu planurile 
voltare si de sistematizare 
oalitătilor. un control' 
îndeplinirii sarcinilor, 
jin susținut in soluționarea mul
tiplelor si uneori neprevăzutelor pro
bleme care apar in fiecare zi. Pen
tru a face față acestor cerințe de o 
deosebită amploare și complexitate 
au fost luate măsurile necesare : se
cretarii comitetului județean de 
partid sînt repartizați pe tronsoane 
de lucru, activiștii răspund de punc- 
tele-cheie. situația din teren este ți
nută zilnic sub control.

Acest mod de a acționa pune în 
evidență eforturile comitetului ju
dețean de partid de a materializa 
una din importantele indicații ale 
secretarului general 
aceea potrivit căreia 
rii politice cuprinde 
tarea orientărilor, a 
și organizarea muncii pentru tradu
cerea lor in viață, luarea tuturor 
măsurilor politico-organizatorice 
pentru infăptuirea lor cu maximă 
eficientă, desfășurarea unei exigente 
si perseverente munci de îndrumare 
și control.

acestea 
o coor- 
de dez- 
ale lo- 

riguros al 
un spri-

al partidului, 
actul eonduce- 
atit fundamen- 
hotăririlor. cit

Munca organizatorică și controlul 
îndeplinirii sarcinilor, ne spu
ne tovarășul Grigore Dima, 

secretar cu problemele muncii or
ganizatorice al comitetului județean 
de partid, se desfășoară pe baza pla
nului semestrial unic de control, care 
cuprinde controale complexe si con
troale tematice, și prevede concret o- 
biectivele economico-sociale ce sînt 
supuse controlului în perioada res
pectivă, hotăririle, legile și sarcini
le a căror aplicare se urmărește, ter
menele efectuării și cine participă. 
Biroul comițețujuj 
a 'constituit*

tean de partid 
_ .____,.___
drumare. spflji'n si eqrttrol. din care 
fac parte un mare număr de acti
viști de partid și de stat, cadre din 
activul de partid, din conducerea or
ganizațiilor de masă si obștești, spe
cialiști. La instruirea membrilor a- 
cestor colective se insistă asupra 
cunoașterii realităților din teren. în
deosebi a neajunsurilor, asupra mo
dalităților concrete de lucru, a con
lucrării cu organele de partid și. de 
stat, asupra răspunderii pe care o 
au pentru a asigura bunul mers al 
activității.

Periodic, activitatea din acest do
meniu este evaluată cu exigență. 
Astfel. într-o recentă analiză a co
mitetului județean de partid se ara
tă că. deși pe ansamblu s-au obți
nut unele realizări bune, în activi
tatea unor colective de îndrumare, 
sprijin și control continuă să se 
manifeste lipsuri și neimpliniri le
gate de neînțelegerea în mod cores
punzător a rolului și contribuției pe 
care trebuie s-o aducă la cunoaș
terea si aplicarea întocmai a hotă- 
rîrilor de partid si legilor 
soluționarea, problemelor. .

Experiența Comitetului 
de partid Vrancea scoate 
faptul că, numai atunci cind direc
țiile principale ale acțiunilor orga
nizatorice sint bine precizate, au con
tinuitate și antrenează un larg ac
tiv de partid, rezultatele sint cele 
așteptate.

tării, la

județean 
în relief

Una dintre acțiunile de amploa
re organizate, conduse și con
trolate de comitetul județean 

de partid este aceea privind perfec
ționarea organizării si modernizarea 
producției. în spiritul orientărilor și 
exigentelor formulate de secretarul 
general al partidului, sub îndru
marea organelor și organizațiilor de 
partid. în toate întreprinderile in
dustriale. de transport si construc
ții, din județ au fost elaborate pro
grame ale căror prevederi inițiale 
(cu o eficientă antecalculată repre- 
zentind un spor de productie-marfă 
de peste 3 miliarde lei. o creștere a 
productivității de 97 de mii lei pe 
persoană, reducerea cu 331 milioane 
lei a cheltuielilor materiale și ob
ținerea a 974 milioane lei beneficii 
suplimentare) au fost îmbunătățite și 
completate în procesul de aplicare 
î noilor măsuri, soluții Si tehnologii.

Acțiunea a fost declanșată la în
treprinderea de scule si elemente 
ildraulice din Focșani, declarată uni- 
ate-etalon. unde secretariatul corni- 
etului județean de partid a stabi- 
it. la fața locului, obiectivele și mo- 
lalitătile de lucru nu numai pen- 
rU această unitate, ci si pentru ce- 
elalte aflate ne cuprinsul platfor- 
nei industriale. Activitatea a fost 
•ontinuată si in celelalte întreprin- 
leri de echipele de îndrumare, sprl- 
in și control, care au ajutat in mod 
oncret comitetele de partid și con- 
iliile oamenilor muncii, fără a li 
e substitui în exercitarea atribuții- 
or. în spirit de conlucrare au fost 
nitiate activități multiple, antrenînd 
omisiile pe probleme și pe dome- 
ii. activul de partid, organizațiile 
e masă și obștești.

în urma studiilor si analizelor e- 
fectuate in întreprinderea în care 
s-a pornit acțiunea, s-au stabilit trei 
direcții principale : eliminarea unor 
„locuri înguste" care afectau desfă
șurarea producției, sporirea gradului 
de integrare a fabricației, creșterea 
parametrilor calitativi ai produselor. 
Prin stimularea inițiativei, a creației 
tehnice originale, au fost concepute 
si realizate capacități de turnare în 
condiții speciale a unor pies.e si sub- 
ansamble care înainte se făceau în 
alte întreprinderi din tară (cu pro
bleme de calitate si cu costuri ri
dicate). standuri de mare produc
tivitate cu comandă numerică și a- 
fișare electronică destinate probării 
echipamentelor hidraulice, numeroa
se produse noi de înaltă tehnicita
te. multe dintre ele unicate. 
Aplicarea măsurilor din programul 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, sprijinul con
cret acordat acestei acțiuni au con
tribuit la dobîndirea de către între
prinderea de scule și elemente 
draulice a locului I pe centrala 
dustrialâ de resort.

De la începerea ei. acțiunea 
perfecționare a organizării și .... 
dernizare a producției a fost ana
lizată în trei întîlniri ale secretaria
tului comitetului iudetean de partid, 
toate desfășurate la fața locului. în 
întreprindere, toate soldate cu con
cluzii adaptate noilor situații,, noi
lor cerințe apărute si a căror reali-. 
zare a fost urmărită cu perseveren
ță în continuare. Edificatoare pentru 
viziunea cuprinzătoare

hi- 
in-
de 

mo-

deplasărilor efectuate de delegații 
centralelor industriale și ministere
lor de resort.

Constatările făcute la fața locului 
în cele două combinate vrîncene ne 
determină să punem factorilor în 
cauză întrebările : ce fel de sprijin 
este’acela care nu rezolvă nimic? 
Ce rost au delegațiile „turistice" 
care vin. văd și pleacă, lăsînd intac
te lipsurile, neajunsurile ? O aseme
nea situație există la unitatea din 
Gugești a Combinatului de prelucra
re a lemnului din Focșani, căreia de 

' zece ani. datorită unor necorelări de 
capacități, nu i s-au creat condițiile 
pentru a-și atinge parametrii proiec
tați ; la fel de apăsătoare asupra 
rezultatelor economice se dovedesc a 
fi necorelările in dotarea combina
tului de la Adjud. Sint doar două 
din stările de lucruri care dăinuie 
de mult, de care se... împiedică ava
lanșa de delegați ce vin aici, fără a 
fi nicicum urnite din loc. Oare 
cum sînt îndrumați și controlați cel 
trimiși în munca de îndrumare și 
control ? Ce raportează aceștia dacă 

■ problemele „de pe teren" nu sînt 
soluționate, ci, dimpotrivă, sînt re
luate mereu de la capăt ?

Cele două situații menționate pun 
în evidență încă un fapt : în spatele 
unor greutăți obiective (necqrelările 
din dotare, unele greutăți in aprovi
zionarea tehnico-materială) se în
cearcă- a fi justificate neajunsuri ca 
indisciplina tehnologică și în desfă
șurarea muncii, tergiversarea aplică
rii unor măsuri de organizare și mo
dernizare, lipsa de preocupare pen-

a situației acelor cooperative agri
cole de producție din Vrancea care 
în prezent au rezultate necorespun
zătoare trebuie să înceapă cu schim
barea in telul de a gindi și de a 
acționa al oamenilor.

COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL P. C. R
muncii organizatorice desfășurate 
sint următoarele măsuri : 1. pentru 
ca acumulările pozitive dobindite să, 
fie generalizate, comitetul județean’ 
de partid a organizat aici schimburi, 
de experiență cu factorii de răs
pundere de la alte unități economi
ce din județ ;
căpătat __
întregii zone.
calitate, pe care au considerat-o și 
abordat-o ca o importantă sarcină de 
partid, specialiștii in domeniul hi
draulicii și mecanicii fine de aici 
au contribuit semnificativ la moder
nizarea întreprinderii chimice Mă- 
răsești (mașini automate pentru sec- 

. tia detergenți). intreprindetii pentru 
aparatai electric (matrite si dispo
zitive de concepție originală), intre" 
prinderii metalurgice (modernizarea 
laminorului de profiluri mijlocii) ețc.

2. întreprinderea, a 
statutul de mecanic-sefial 

învestiți cu această 
și

tru o calificare tot mai înaltă a oa
menilor și altele de acest fel.

Numeroase împrejurări dovedesc 
că, atunci cind controlul efectuat de 
comitetul județean de partid a ac
ționat cu promptitudine, cind a fost 
accentuat caracterul său preventiv, 
s-a reușit preintimpinarea și stopa
rea consecințelor negative ale unor 
abateri. De exemplu, la întreprinde
rea de țpsături groase din Adjud, u- 
■nele cadre au avut tendința de a 
raporta date nereale privind îndepli
nirea indicatorilor de plan. Contro
lul de partid a descoperit la timp 
aceste falsuri. Cazul a fost pus in 
discuția plenarei... comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii, sublinjindu-se caracterul no
civ, antisocial al unor asemenea ma
nifestări. Drept urmare, adunarea 
generală a oamenilor muncii din în-’ tU^%e ^acHuni^crg^i^to^'^e

măsuri concrete, bipe fundamental? ,.. ™n&t$U-4f i'm j'i Jni^rM^co-
«t ounseovent Jmabzale. cjp pa^A fbît; ÎÎO’ ?h’’

membrii 
sprijin și 
promova- 
conducere 
care să

_ ---—............. .-....... . .. .
O altă acțiune organizatorică des

fășurată de comitetul județean de 
partid este aceea din domeniul ex
portului. sarcina economică numărul 
1 a planului pe anul 1987. Pornind 
de la experiența din anul precedent, 
cind toate contractele încheiate cu 
partenerii externi au fost onorate in
tegral. și tinînd seama că în acest 
an exportul urmează să crească ,cu 
43 la sută, au fost evaluate și mo
bilizate toate disponibilitățile exis
tente în unitățile economice din ju
deț pentru sporirea exportului, a e- 
flcientei acestuia și creșterea com
petitivității produselor. Drept etalon 
a fost stabilită Fabrica de confec
ții Focșani, unde circa 90 Ia sută 
din producție este destinată expor
tului. iar gradul de înnoire al pro
duselor este de sută la sută, de la 
o lună la alta. Experiența de aici e 
larg răspîndită — cu bune rezulta
te — în multe din întreprinderile ju
dețului.

Mai consemnăm o amplă acțiune 
organizatorică 
unui 
care 
nele 
sate.
stesti. consiliile populare comunale, 
unitățile agricole și care s-a sol
dat — in urma muncii desfășurate 
neîntrerupt din toamnă și nină în 
primăvara acestui an — cu darea în 
circuitul agricol a aproape 2 000 hec
tare teren.

nou secretar. în prezent, 
colectivului de Îndrumare, 
control ajută cadrele nou 
te. organele colective de 
la înfăptuirea măsurilor ___
ducă la îmbunătățirea radicală a ac
tivității Întreprinderii.

Considerînd munca organizatori
că și controlul de partid ca 
laturi esențiale ale atribuțiilor 

de conducere politică, Comitetul ju
dețean de partid Vrancea are in

, atenție îmbunătățirea continuă a 
acestor activități. în această pri
vință consemnăm, pe scurt, citeva 
preocupări „la ordinea zilei" existen
te aici :
• întreaga muncă organizatorică și 

de control să fie mai bine coordo
nată, pentru a se asigura caracterul 
său cuprinzător, pentru a se evita 
paralelismele și suprapunerile, „ava
lanșa" echipelor in anumite unități 
sau neglijarea altora ;
• toate colectivele de îndrumare, 

sprijin și control să lucreze in plenul 
lor, să repartizeze sarcini pe toți 
membrii, să asigure întilnirea siste
matică cu organizațiile de partid și 
conducerile colective 
cu activul de partid, 
operativ concluziile 
ajuns ;
• să fie eliminatei 

formalism și de superficialitate, să 
se asigure coordonarea, îndrumarea 
și controlul la cote tot mai ridicate 
de competență și exigență, să se ur
mărească finalitatea tuturor măsuri
lor stabilite.

în această ordine de idei, discu- 
tind aspectele rezultate din investi
gația noastră, tovarășa prim-secretar 
Niculîna Moraru, a evidențiat preo
cuparea pentru perfecționarea necon
tenită a metodelor de indrumare, 
sprijin și control, pentru ca această 
activitate să fie cit mai cuprinză
toare și eficientă. Un accent deose
bit l-a pus pe necesitatea de a se 
imbina in mod organic controlul 
indeplinirii hotărîrilor cu sprijinul 
concret, cu activitatea practică pen
tru soluționarea operativă, împreună 
cu organizațiile de partid, cu orga
nele de conducere colectivă din în
treprinderi. unități agricole, de in- 
vătămint. știință, cultură, a tuturor 
problemelor pe care le ridică viata, 
continua dezvoltare a județului.

A reieșit, de asemenea, preocupa
rea comitetului județean de partid 
de a adopta un stil de muncă mai 
dinamic, mai operativ, mai eficient, 
de a deplasa tot mai mult centrul de 
greutate 'al activității in unități, 
acolo unde se hotărăște soarta reali
zării planului, acolo unde se for
mează trăsăturile morale ale omului 
înaintat, de a manifesta o atitu
dine intransigentă față de lipsuri, 
față de tendințele de rutină, de co
moditate, de tergiversare în activita
tea desfășurată pentru îndeplinirea 
hotăririlor de partid și de stat, a 
programelor adoptate.

Este limpede că eficiența, calita
tea muncii de partid se pot aprecia 
numai. și. numai in relație directă, 
nemijlocita cu rezultatele in înde
plinirea pianului, a programelor de 1 
dezvoltare’ ecOnomicb-sbci'ală. 
cum am reținut pe parcursul inves
tigațiilor noastre. Comitetul jude
țean de prSrtid Vrancea este hotărit 
să acționeze cu exigență și răspun
dere comunistă sporite, să mobilize
ze puternic energiile creatoare 
oamenilor muncii, 
cu realizări tot 
marele eveniment 
dului și a tării — 
nală a Partidului

ale unităților, 
să comunice 

la care s-a

aspectele de

Așa

pentru îndeplinirea 
obiectiv de interes național. în 
au fost angrenate toate orga- 
si organizațiile de partid de la 
organizațiile de masă și ob-

t

indiscutabil, activitatea de în
drumare și control desfășurată 
de comitetul județean de partid 

este, ca orice proces, perfectibilă. 
Pe fondul experienței bune acumu
late și ținînd seama de neajunsurile 
care mai persistă, devine necesar să 
fie căutate și folosite forme și mo
dalități cit mai eficiente de acțiune, 
care să cuprindă toate domeniile și 
toate unitățile economico-sociale, să 
determine infăptuirea in cele mai 
bune condiții a planurilor și progra
melor adoptate, a propriilor hotărîri. 
în mod logic, măsura reală a acestei 
activități atit de complexe, de mul
tilaterale, oglinda ei întotdeauna' fi
delă o constituie rezultatele în în
deplinirea planului în fiecare loc de 
muncă.

Există în județul Vrancea două 
unități economice. Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Adjud și Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Focșani, care au o situație similară : 
ambele nu-și realizează in întregime 
indicatorii planului, ambele nu folo
sesc integral capacitățile de produc
ție. ambele depășesc consumurile și 
cheltuielile planificate. Deși cele 
două combinate au procese tehnolo
gice diferite, funcționează în locali
tăți diferite, țin de ministere diferi
te, cauzele neîmplinirilor sînt ace
leași : slaba activitate politico-orga- 
nizatorică desfășurată de comitetele 
de partid și consiliile oamenilor 
muncii, munca necorespunzătoare a 
colectivelor de îndrumare, sprijin și 
control trimise, la fiecare, în mai 
multe rînduri, lipsa de eficiență a

Se procedează întotdeauna cu o 
asemenea promptitudine ? Nu ! 
O acțiune' organizatorică în 

care se bate de mulți ani pasul pe 
loc este aceea a redresării unor coo
perative agricole de producție și a- 
sociații economice intercooperatiste 
cu producții slabe și cu o situație 
financiară necorespunzătoare. Aceas
tă problemă a fost analizată in re
petate ședințe de secretariat, de bi
rou și in plenare ale comitetului ju
dețean de partid. Dar infăptuirea 
măsurilor stabilite nu a fost urmărită 
pină la capăt de activiștii de partid, 
de colectivele de indrumare', sprijin 
și control. Tocmai de aceea în unele 
unități continuă să persiste abateri 
de la infăptuirea programelor de 
creștere a producției agricole vege
tale și animale, in condiții de pro
ductivitate. eficiență economică ri
dicate, cu cheltuieli cît mai reduse, 
conform cerințelor noii revoluții a- 
grare, principiilor noului mecanism 
economico-financiar. Așa se face că 
anul trecut, chiar sub ochii celor 
care trebuiau să controleze cu exi
gență și să stăvilească cu hotărire 
această tendință, cheltuielile din u- 
nitățile respective au fost cu 44 la 
sută mai mari decit cele prevăzute 
prin normative, în vreme ce produc
țiile planificate nu s-au realizat in
tegral. Președinții unor cooperative 
agricole de producție, cum sint cele 
din Tătăranu și Mihălceni. întocmai 
ca și președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, 
au afirmat la sfirșitul fiecărui an a- 
gricol, inclusiv după rezultatele sla
be din 1986, că au învățat din lip
suri. Atunci de ce neajunsurile se 
perpetuează de la an la an ? De ce 
chiar și în primele cinci luni ale 
acestui an cheltuielile sînt deja 
cu 10—15 la sută peste prevederi ? 
După cum se poate lesne constata, 
cei-în cauză nu trag învățămintele 
cuvenite din lipsuri, și nici nu 
învață din realizările altora. Trans
miterea experienței inaintate, ea 
latură importantă a activității 
organizatorice ar trebui să fie 
una din primele acțiuni ale co
lectivelor trimise să controleze și să 
sprijine unitățile în cauzăr Orice sol 
e bun pentru transplantarea exem
plului fruntașilor, cu condiția ca „te
renul" să fie cit mai bine pregătit. 
Așa cum subliniază secretarul gene
ral al partidului, „Dacă ne propunem 
să reorganizăm activitatea economi- 
co-socială, trebuie să realizăm schim
barea a însăși concepției oamenilor". 
Tocmai de aceea. Comitetul județean 
de partid Vrancea trebuie să deter
mine îmbunătățirea activității poli
tico-educative. ca parte componentă 
inseparabilă a muncii organizatorice 
de partid. Orice schimbare în bine

ale 
spre a intimpina 
mai însemnate 
din viata parti- 
Conferinta Națio- 
Comunist Român.

Gh. ATANAS1U 
Gh. PÎRVAN 
Dan DRAGULESCU

RĂCĂCIUNI: Construcții social-edilitare
Gospodarii comunei Răcăciuhi, 

viitor centru agroindustrial din 
județul Bacău, au durat in ultima 
vreme noi edificii social-edilitare. 
Astfel, au fost înălțate blocuri mo
derne pentru specialiști, blocuri 
oare însumează aproape 100 de a- 
partamente. La parterul acestora 
au fost amenajate spații comer
ciale, unități prestatoare de Ser
vicii pentru populație și unități de 
mică industrie. Funcționează astăzi

in comună 6 școli. 6 grădinițe și 
cămine pentru copii. 4 cămine cul
turale. un muzeu etnografic, uni
tăți medicale, un han turistic, o 
centrală telefonică automată. c 
piață agroalimentară, toate făcute 
prin contribuția cetățenilor. Nu de
mult au fost date în exploatare 
rețelele de alimentare cu apă., și' 
canalizare din centrul 
După cum ne spimea primarul co- tribuția toți 
munei. tovarășul Gicu Antohi. în Baltă).

anii actualului cincinal vor fi 
construite noi obiective social- 
cu.lturale și edilitar-gospodărești : 
blocuri de locuințe, unițăti comer- 

0 ciale și de servire a populației, vor
fi pietruite și modernizate noi străzi 
etc. Și după 
acestea fiind

cum este firesc toate 
a * pentru oameni, la în-

comunei? făptuirea lor iși aduc din plin con
sătenii, (Gheorghe

Locuințe noi in cartierul Râcâtâu din Brașov Foto : Agerpres

0 CALITATE SUPERIOARĂ Șl IN PRODUCȚIA BUNURILOR DE CONSUM!

De ce se dă „cale liberă" spre magazine
unor mărfuri nevandabile?

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
martie a.c., secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut ca in toate sectoarele de 
activitate să se urmărească nu numai indicatorii valorici, 
ci, in primul rind, realizarea producției fizice, a produ
selor concrete, de înaltă calitate. In actualele condiții, 
cerința realizării produselor la un înalt nivel calitativ 
este esențială și prioritară, calitatea insemnind, deopo
trivă, și eficiență economică, și desfacere asigurată, și 
competitivitate pe orice piață.

Realizarea unei calități superioare constituie un impe
rativ și pentru producția bunurilor de consum - impor
tantă componentă in ansamblul factorilor definitorii ai 
nivelului de trai - cu atit mai mult cu cit acest sector

de între- 
caldă" - 
diferitele
- trebuie

urmeazd să Înregistreze noi și marcante creșteri in ac
tualul cincinal.

Subliniind frumoasele rezultate ale unui șir 
prinderi ale căror produse se vind „ca piinea 
și care s-ar putea constitui in etaloane pentru 
ramuri ale industriei bunurilor de larg consum
totodată arătat că se mai intilnesc incă in magazine ar
ticole neatractive, cu finisaje necorespunzătoare, in mo
dele vechi, depășite. Care sint cauzele care generează 
acest fenomen și ce se cere întreprins pentru eliminarea 
lui ? - iată intrebări la care ne propunem să răspundem 
printr-un ciclu de anchete.

Astăzi prezentăm constatările din mai multe magazine 
și depozite din județele TIMIȘ și BIHOR.

Ce sînt stocurile „greu 
vandabile" ? Orice produs din 
categoria bunurilor de consum —
— confecții, tricotaje, încălțăminte, 
articole casnice, de uz gospodăresc 
etc. — intră in posesia cumpărători
lor după ce, in prealabil, parcurge 
traseul (firesc) : unitatea de fabrica
ție — depozit — magazin. Timpul 
in care mărfurile se află pe acest 
traseu — timp numit de specialiști 
„de circulație" — ia în calcul pe
rioada de formare a loturilor de 
expediție din fabrici în depozitele 
comerciale, descărcarea, depozitarea 
(in vederea alcătuirii sortimentelor 
comerciale pentru fiecare magazin
— pe mărimi, talii și culori), reincăr- 
carea în conteinere si trimiterea lo
turilor în magazine, expunerea măr
furilor in rafturi, vînzarea propriu- 
zisă.

Desigur, interesul este ca perioada 
„de circulație" a oricărei mărfi să 
fie cit mai scurtă, incit viteza de 
circulație a mijloacelor financiare 
să fie cit mai mare. Pentru că dacă 
o marfă se vinde mai repede, ma
gazinele si depozitele pot comanda 
noi produse la fabrici, acestea pot 

. executa noi și noi produse, iar eco
nomia națională reușește amortiza
rea cheltuielilor și obținerea la timp 

I a beneficiului scontat. Din contră, 
; atunci cind o marfă nu sd vinde 
"și rămîne în magazine ori în de
pozite (mai mult decit trebuie) 
se reduc atit posibilitățile de 
reînnoire a sortimentului de mărfuri 
din comerț, cît și capacitatea de 
fabricație a întreprinderilor pro
ducătoare, iar beneficiul... se trans
formă in pierderi. Mărfurile care 
depășesc intervalul de timp plani
ficat pentru „circulație" devin — 
cum se spune în limbajul de spe
cialitate — mărfuri „greu.vandabile".

Ce am constatat cu prilejul sonda
jului efectuat prin unitățile comer
ciale din județele Timiș și Bihor ?

se cuvine subliniatîn primul rind.
că în vitrinele și rafturile magazi
nelor din Timișoara și Oradea se gă
sesc. de regulă, mărfuri frumoase, 
confecționate cu gust, de calitate. Și 
totuși... din rapoartele contabile ale 
întreprinderilor comerțului cu ridi
cata pentru textile si încălțăminte 
(I.C.R.T.I.) aflăm că fișa stocului de 
„greu vandabile" — în descreștere 
sensibilă in ambele județe in ultimii 
ani — cuprinde totuși importante ’ 
cantități de mărfuri. La întreprinde
rile comerciale pentru produse me- 
talo-chimice (I.C.R.M.) stocul de 
„greu vandabile" este de asemenea 
considerabil, pe ansamblul depozite
lor si magazinelor timișene si biho- 
rene stocurile de asemenea produse 
însumind peste 30 milioane lei. Sint 
mărfuri pentru a căror producere 
s-au investit bani, s-au consumat 
materii prime, energie, forță de 
muncă, dar care... nu găsesc ama
tori. Conform metodologiei legale în 
vigoare, o parte din produsele res
pective au fost supuse unor redu
ceri' repetate de preturi ; dar. tot de
geaba.

înainte de a răspunde la întreba
rea : de ce nu le cumpără nimeni ?, 
se cuvine o mențiune. Faptul că 
ne-am oprit la exemplul celor două 
județe Jiq.se țlatorează unei situații 
deosebite. în spiritul realității, tre
buie arătat că asemenea stocuri se 
intilnesc practic și in celelalte verigi 
ale rețelei de producție și desfacere 
a unor bunuri de consum. De ce apar 
aceste situații ?

O verigă dintr-un lanț 
slăbiciunilor. Să Precizâm 
există o cauză unică, determi-

AȘA VREAU
Nu e un secret că 

in unele unități de 
alimentație publică 
s-a practicat și pare a 
se mai practica un fel 
de dijmă, pe cit de 
revoltătoare 
meticulos 
punct.

Dacă mai 
voie de 
pentru a sublinia no
civitatea unui aseme
nea fenomen, iată, 
noul caz — de la res
taurantul gării Plo
iești — relevă citeva 

l trăsături elocvente 
' pentru tipologia ca

racterelor și relațiilor 
de acest gen. Le schi
țăm succint, folosind 
materialul frust al de
clarațiilor date chiar 
de către cei in cauză. 
(Ne cerem scuze pen
tru folosirea unor ter
meni. Ei corespund 
ordinii axiologice răs
turnate de protago
niștii ciupelii. Majori
tatea valorilor morale 
căpătau in practica fi 
în limbajul lor un în
țeles invers decit în 
lumea înconjurătoare).

„în perioada de în
ceput — avea să de
clare una dintre bufe
tiere despre «exigen
țele» unuia dintre cei 
doi responsabili — 
deoarece era nemul
țumit de plusurile 
ce rămineau zilnic, 
m-a făcut proastă, 
zicindu-mi că nu 
știu să mă descurc și 
m-a învățat cum să 
scot mai mult". Față 
in față cu această 
„intransigență" nu ră
mânea cale de mij
loc : cei care „sco
teau" prea puțin tre
buiau să completeze 
din buzunarul lor tai
nul stabilit, iar cei 
care nu se conformau 
sistemului erau înlă
turați. Chiar dacă e- 
rau buni profesioniști, 

, in înțelesul- normal al 
1 termenului. „Nu m-au 

suportat — spunea o 
fostă ospătară — în- 
trucit față de alte co
lege eram mal bine 
pregătită și îmi înde
plineam atribuțiile de 
serviciu în mod corect 
5i cinstit. La un mo-

pe atit de 
pusă la

era ne- 
argumente

ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț

ț 
ț 
ț

ț

ment dat au afirmat 
că sînt mai hoață de
cit ei". De fapt, cu
getul celor doi respon
sabili nici nu putea 
concepe că ar putea 
exista și merite profe
sionale sau de com
portare altele decit 
cele care să alimen
teze „darul". După 
ei, principiul de bază 
și unic al conlucră
rii era incorectitu
dinea, sintetizată în
tr-o deviză pe cit de 
categorică pe atit de 
brutal 
„Mă.

exprimată : 
voi să știți că

furați numai dacă
vreau eu !“,

Iar de volt. voia,
fără să se mai poto-
lească. Predind bufe-
tul, o gestionară avea
să se confieze colegei 
sale, apropo de res
ponsabil : „Bine că 

f scap de ăsta, că ajun
sese să-mi ceară cite 
o mie de lei pe seară 
și nu mai știam ce să 
mă fac cu el!“.

Bineînțeles că stoar
cerea intr-o asemenea 
manieră a venituri
lor subalternilor, ca 
și întregul 
al ciupelii 
presupunea...

artizanat 
clienților 

disci
plină. O disciplină in
tre ghilimele, desigur, 
adică pe dos. o disci
plină a... indiscipli
nei, dacă se poate 
spune așa. „La un 
moment dat, șeful nos
tru a început să mă 
bănuiască de faptul că 
nu i-aș prezenta și nu 
i-aș da in totalitate 
sumele de bani ce-mi 
rezultau din valorifi
carea plusurilor. în 
mai multe rinduri a 
adunat de la ospă
tari bonurile de mar
caj, efectuind desfășu
rătorul. Afla astfel 
numărul total de por
ții vindute și efectua 
calcule să stabilească 
ce plusuri ar fi tre
buit să realizez, el cu- 
noscind foarte bine 
sistemul de creare de 
plusuri. Nu s-a intim- 
plat niciodată să con
state diferente între 
calculele lui și su
mele ce i le dădeam. 
Ca o scuză, obișnuia

umăr
-Așa |

să mă bată pe 
și să-mi zică : 
te vreau, tăticu’ !»“ /

lată, așadar, stimu- ' 
lentul „moral", bono- l 
mia completând cu a- - 
bilitate suspiciunea și 
duritatea. Era un semn 
al bunei dispoziții is
cate din reușita aface
rilor. S-a manifestat 
și sub alte forme. 
Cind cei doi respon
sabili simțeau că s-a 
ajuns la limita rezer
velor de înșelare a 
clienților, pretindeau 
forme și metode noi, 
inventivitate. Unul 
dintre ei întreba ba
rul, cu umor aproape 
negru : „Ce face labo
ratorul ? Nu are 
tezie ?“.

Am fi inexacți 
nu recunoaștem 
exista și o normă 
scuzați cuvintul, echi
tate, in toată această 
cloacă. Privea modul 
riguros în care cei doi 
responsabili cedau u- 
nul altuia jumătate 
din dijma realizată in 
ziua în care au fost în 
tură : „Pentru a 
exista inechitate 
tre noi de la bun 
ceput, de comun 
cord, am hotărit 
ceea ce cream (!) : 
care să impărțim 
mod egal între 
(responsabilii — n.ns.) 
sistem denumit «a lu
cra la tron».
Sugestiv termen pen

tru caracterul emina
mente 
ticii ! 
sigur, 
sfirși.

feudal al
Practică, 

ce nu 
decit așa

fan-

să 
că 

de.

nu 
in- 

i în- 
a- 
ca 

fie- 
în 

noi

prac- 
de- 

putea 
. . . . ... cum

sfirșesc toate faptele 
ori mentalitățile tene
broase. aspru con
damnabile, repudiate 
de lege și morală. 
Din tot ceea ce va ră
mâne în urma lor, o 
singură expresie se 
cere, parcă preluată. 
Privind noua ipostază 
a „detronaților", cu 
gindul la vechile lor 
năravuri, mai că-ți 
vine să-i bați ușor pe 
umăr, și să le șop
tești : „Așa te vreau, 
tăticu’ 1“

Serqiu ANDON
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al...
că nu __ ... . ___ .. .
nantă a produselor „greu vandabi
le" — ci cauze diferite, chiar dacă 
produc același efect. Să concretizăm, 
analizind citeva cazuri :

întreprinderea de încălțăminte 
„Bihoreana" din Marghita trimite 
depozitelor I.C.R.T.I. din mai multe 
județe din țară citeva loturi de pan
tofi cu fețele trase asimetric, cu tăl
pile lipite necorespunzător, avînd 
cusături șerpuite, suprapuse, iar 
branțurile mai mici la vîrf. Coope
rativa din Deta trimite depozitului 
din Timișoara mai multe zeci de 
jachete de damă (model 4057) cu 
buzunarele strimbe și minecile cu
sute greșit. La depozitul I.C.R.M. 
din Oradea au fost expediate de 
către întreprinderea „Electrome- 
tal“ — Cluj-Napoca 252 lacăte 
defecte, blocate, care nu funcționea
ză. iar de la întreprinderea „Emai
lul roșu" din Mediaș sînt trimise 
12 000 vase emailate ciobite, cu emai
lul sărit.

Producerea si expedierea spre re
țeaua comercială a unor mărfuri 
neglijent finisate — chiar dacă pro
centual nu au o pondere prea mare 
in volumul total al bunurilor de 
consum oferite la desfacere —i este 
un aspect ce nu poate fi ignorat. 
Pe bună dreptate se ridică între
barea : unde a fost controlul de 
calitate. cum a verificat aceste 
mărfuri ?

...Sintem la întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" din Margl.i- 
ta. Pe porțile acestei unități ies zil
nic 10 000 perechi de pantofi desti
nați în exclusivitate comerțului in
tern. Colectivul de muncă de aici — 
deși tinăr — face eforturi vizibile 
pentru a realiza mărfuri mereu mai 
bune. Si. într-o anume măsură, reu
șește. De la refuzuri de ordinul su
telor de mii de perechi de pantofi 
(in 1985). în primele cinci luni din 
acest an reclamatiile s-au redus la 
numai... 15 000 perechi. „Este un 
progres" — cum ne spunea directo
rul întreprinderii, dar sint totuși 
15 000 perechi de încălțăminte ne
corespunzătoare care înmagazinează 
cantități însemnate de materii pri
me, energie, timp de muncă irosit. 
Iată de ce progresul obținut, trebuie 
continuat de un drum cit 
pină la eliminarea totală 
rilor calitative.

E adevărat, conducerea 
derii ne-a prezentat pe larg un am
plu program de măsuri vizind atit 
perfecționarea tehnologiei, a bazei 
materiale de producție, cît și mai

mai scurt 
a refuzu-

întreprin-

buna calificare a forței 
totul în ideea creșterii 
duselor. Deplasîndu-ne 
tiile de fabricație aveam să consta
tăm că. aproape fără excepție, in 
atelierele de producție controlorii de 
calitate nu-si tac corespunzător da
toria :

• la controlul lnterfazic. deși 
ar trebui să se respingă orice 
produs necorespunzător si să se 
noteze autorul lucrărilor 
tate greșit, controlorii 
așa ceva ;

• 
iștii 
rile.
tare

— De ce nu-și fac cum 
datoria C.T.C.-iștii ? 
pe șeful compartimentului de spe
cialitate. ing. Victor Volicovschi.

— Dacă ar respinge toate mărfu
rile necorespunzătoare, nu ne-am 
face planul. Or. este și interesul 
C.T.C.-iștilor să se livreze cit mai 
mult, pentru că si retribuția lor este 
plătită în funcție de indicatorii can
titativi.

într-un mod asemănător ne-a fost 
explicată „indulgenta" C.T.C.-iștilor 
si in alte întreprinderi, unde am 
continuat investigațiile : întreprinde
rile de încălțăminte „Crișul" și „So
lidaritatea" din Oradea, cooperativa 
meșteșugărească „Arta Crișana". 
cooperativele sătești „Biharia" și 
„Săcuenl". Această explicație pune 
în evidență persistenta mentalității 
greșite, de multă vreme criticată de 
conducerea partidului nostru — res
pectiv mentalitatea îngustă de a se 
încuraja, direct sau indirect, „pro
ducția de 
ceptîndu-se 
— oricum, 
atenția și 
acceptă la 
necorespunzătoare pentru că retri
buția lor nu este stabilită în funcție 
de calitatea mărfurilor realizate, ci 
de cantitatea acestor mărfuri.

Revenind Ia cele întâlnite la între
prinderea „Bihoreana" trebuie spus 
că aici nu sînt folosite pe deplin 
multiplele forme ale muncii politi
co-educative ca 
pentru creșterea răspunderii ma
sei de lucrători față de calitatea 
produselor. Deși în curtea întreprin
derii se află un „panou al calității", 
unde ne-am fi așteptat să găsim 
diverse afișe, inclusiv cu „fruntași" 
si „codași" la capitolul calitate — 
panoul era gol-goluț.

...La cooperativa „Arta Crișana" 
stăm de vorbă cu C.T.C.-ista Silvia 
Pop. de La secția de confecții. De 
aici au fost trimise în acest an spre 
magazine mai multe mii de produse 
refuzate calitativ de către benefi
ciari.

— în calitatea pe care o aveți ar 
fi trebuit să stopați respectivele 
produse înainte de a părăsi coope
rativa. „

— Asa este, dar nu Întotdeauna 
pot face acest lucru. Conform nor
mei de muncă, am datoria să con
trolez in decursul unui schimb de 
lucru calitatea execuției la circa 500 
de rochii-. Produs cu produs. Asta 
înseamnă bucata si minutul. Destul 
de puțin timp, dacă se are în ve
dere că unele produse trebuie con
trolate si de cîte două ori. după ce 
au fost respinse o dată ca defecte : 
plus timpul afectat cu declasarea 
prin secție pe la fiecare lucrător 
pentru a-i da la retuș produsele 
executate necorespunzător. Sint însă 
perioade cind. datorită neritmicității 
în aprovizionarea cu materii prime, 
secția este nevoită să recupereze Ia 
sfirșit de lună răminerile in urmă 
din zilele anterioare, asa incit in
tr-un schimb de oct ore ajung să 
controlez (dacă control mai este a- 
cesta — n.n.) si cite 1 200—1 300 de 
rochii. Vă imaginați că într-un ase
menea ritm nu reusesc să mai văd 
fiecare 
trebuie, 
pila pe

...Dar 
cauze ale pătrunderii în magazine a 
unor mărfuri „greu 
vom continua analiza 
viitoare.

de muncă — 
calității pro- 
însă în sec-

execu- 
nu fac
C.T.C.- 
mărfu-

la controlul final, 
verifică superficial 
avizind ca ..bune'1 produse 
de fapt „nu sînt bune".

trebuie 
îl întrebăm

dragul producției", 
realizarea 
numai să 
faptul că 
expediție

ai
de mărfuri 
fie. Reține 
C.T.C.-iștii 

și mărfuri

factor important

produs, să-l examinez cum 
De abia apuc să pun stam- 
etichetele mărfurilor.
în legătură cu diferitele

vandabile1' — 
într-o anchetă

Mlliai IONESCU

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
O dată cu zilele însorite ale lu

nii Iui cireșar. iubitorii lozului 
în plic pot avea noi satisfacții, 
încercîndu-și șansele la LOZUL 
VACANȚEI. Această emisiune, 
specială limitată atribuie, pe 
lingă ciștigurile obișnuite, și o 
gamă largă de cîștiguri supli
mentare din fondul special al 
sistemului, din care nu lipsesc

1300“ și 
bani, de 

lei. 10 000
LOZUL

procurat

autoturismele „Dacia 
importante sume de 
diverse valori : 50 000 
lei, 5 000 lei ș.a.m.d.
VACANȚEI poate fi
de la orice agenție sau vinză- 
țor volant din rețeaua Loto- 
Pronosport, singura condiție a 
succesului fiind participarea !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 19 IUNIE 1987
Extragerea I : 13 76 44 88 82 84

74 83 87
Extragerea a Iî-a : 23 77 48 41 12

64 46 33 66

Fond total de cîștiguri : 782 325 Iei, 
din care 91 659 lei report la catego- . 
ria 1.I.
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APĂ, CÎT MAI MULTĂ APĂ PLANTELOR!

PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE HOLBOCA-IAȘI

Constructorii energeticieni 
la datorie

i—r-----------------------
I Asigurarea energiei necesare desfășurării în con

diții normale a proceselor de producție, a activito-
! ții din toate ramurile și sectoarele ocupă un ioc

bine definit în strategia dezvoltării economiei na
ționale. Din această perspectivă, la Consfătuirea de 

i'l lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice din 
luna aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu claritate necesitatea ca, pînă în această toamnă, 
să fie puse in funcțiune grupuri energetice cu o capa
citate de peste 1 000 MW in centralele pe cărbune. 
Este vorba, deopotrivă, de o sarcină economică, dar 
și politică de înaltă răspundere și complexitate pusă 
în fața proiectanților și furnizorilor de utilaje, a con
structorilor și montorilor care acționează pe șantierele 
din acest sector de importanță vitală pentru economie.

Unul din aceste șantiere este tocmai cel al Centra
lei electrice de termolicare de la Holboca, județul

lași. Primul din cele trei grupuri energetice de cite 
50 MW fiecare a fost racordat la sistemul național 
in vara anului trecut și funcționează acum din plin. 
In prezent, pe acest mare șantier, se desfășoară o 
veritabilă bătălie cu timpul și cu dificultățile care 
apar, în mod inerent, la o investiție de o asemenea 
anvergură, pentru terminarea și punerea în funcțiune 
a celui de-al doilea grup energetic. Scadența lui 
este apropiată. Motiv ca toți cei ce participă la fina
lizarea lucrărilor să-și intensifice eforturile, să acțio
neze intr-o strinsă colaborare, plină de solicitudine și 
responsabilitate, pentru rezolvarea urgentă a proble
melor aflate încă în suspensie.

Care sînt acestea ? Dar, mai ales, cum se mun
cește pe șantier pentru- o asigura ritmurile și stadiile 
fizice cerute de apropiata punere în funcțiune ? lată 
subiectul sondajului pe șantierul termocentralei 
ieșene.

Prioritate montajului tehnologic
Mai întîl. citeva precizări legate 

de situația la zi a lucrărilor, Mon
tajul turbinei este avansat. O direc
ție principală de acțiune vizează ter
minarea montajului la cazanul 
nr. 3 de 420 tone abur pe 
oră. în vederea efectuării in cel 
mai scurt timp a probelor hidrauli
ce. , De asemenea, sînt in curs de 
finalizare lucrările de montaj la 
canalele de aer cald și gaze arse.

Desigur, gama lucrărilor încheiate 
sau aflate intr-un stadiu avansat de 

i execuție este mult mai mare. Ne 
oprim insă in acest punct cu pre
zentarea lor pentru a evidenția mo
dul organizat, plin de răspundere in 
ofere se muncește în aceste zile pe 
șantier. în primul rînd. se acțiunea 
z.i in schimburi prelungite, cu efec
tive sporite rte oameni, in special 
la montaj, devenit acum prioritatea 
priorităților. Ca armare, fronturile 
de lucru au fost riguros sectorizate 
la cazan, turbină, instalații exterioare 
și interioare, in scopul realizării con
comitente și a prolielor pe faze de lu
crări și asigurării condițiilor nece
sare grăbirii lucrărilor de înzidiri și 
izolații, cunoscute ca tivind un ciclu 
mai lung de execuție. Toate puncte
le de lucru sini bine organizate si 
aprovizionate cu materiale și utilaje 
ele construcții, oamenii muncesc In
tr-un climat' exigent. de ordine și 
disciplină. Printre cele mai destoinice 
formații de lucru se numără, de 
pildă, echipei o de lăcătuși-montori 
conduse de Ion Axinte si Constan
tin Strat, oare asamblează la sol 
canalele de aer raid de la cazanul 
nr. 2. obținînd prin aceas’ă metodă 
superioară de lucru un important 
cîștig de timp. în ritmuri la fel de 
energice muncesc si alte echipe, 
conduse de Nicolae Dulgherii. Crisți 
Pazniciuc și Ion Ivașcu.

Un alt punct de lucru ..fierbinte" 
al șantierului ii. reprezintă morile 
de cărbune. ..Utilajele sosite in ul
timul timp ne-au permis să atacăm 
această lucrare cu forțe sporite", 
ne-a precizat ing Adrian Tiron. 
șef de brigadă in cadrul Antre
prizei ieșene a Trustului „Energo.- 
montaj". O activitate deosebit de 
intensă, așezată sub semnul ace
lorași exigențe se desfășoară și în 
interiorul termocentralei, tu sala 
turbinelor, echipele conduse de Con
stantin Calare»1.i (fotografia de sus), 
si-au concentrat acum toate forțele 
pentru montarea definitivă a carca
sei de înaltă nresiune de Ia turbina

nr. 2 de 50 MW. „Aceeași atenție 
majoră o acordăm și montajului in
stalației de supraîneălzitoare nr. 3 șir 
4 in. varianta lor îmbunătățită" — ne 
pune in temă tovarășul Petru Miler, 
director adjunct al Întreprinderii 
„Electrocentrale" din Iași.

Din secvențele relatate se desprin
de concluzia că pe șantierul termo
centralei se muncește cu hărnicie, 
într-o atmosferă de angajare și 
mobili zare deplină. Condiția prind-

Maximă urgență 
restanțelor

Piuă la terminarea oelui de-al 
doilea grup energetic mai sint însă 
multe de făcut. Și; dacă ‘cuvîntul 
dotărilor îl au acum montorii, nu 
este mai puțin adevărat că succesul 
eforturilor acestora depinde intr-o 
măsură decisivă de promptitudinea 
furnizorilor de utilaje tehnologice.

Ne referim în primul rînd la în
treprinderea „Vulcan" din Bucu
rești, datoare cu 6 reductoare pen
tru morile de cărbune, țevi de oțel 
aliat de diverse tipodimensiuni pen
tru conductele de înaltă presiune, 
alte tipuri de țevi necasare supra- 
incălzitoarelor nr. 3 și nr. 4. diver
se conducte de legătură dintre ca
zan și turbină. Precizăm că este 
vorba in toate cazurile de restanțe 
in livrări și că. de asemenea, con
ducerea întreprinderii bucureștene 
s-a angajat în mai multe rînduri 
să le lichideze cu rapiditate.

pală pentru reușita eforturilor de
puse acum de montori constă in or
ganizarea amănunțită a fiecărei lu
crări. in precizarea de sarcini clare 
și de răspunderi bine definite pen
tru fiecare formație de lucru și 
muncitor în parte. Or. măsurile, a- 
doptate in ultimul timp sinț îndrep
tate tocmai în această direcție. Im
portant este ca eie să fie privite 
doar ca un punct de plecare și. în 
funcție de necesitățile reale ce pot 
apărea oricind pe parcurs, să fie 
completate cu noi măsuri menite 
să determine accelerarea la maxi
mum a ritmului de montaj.

pentru lichidarea 
in livrări
întreprinderea de mașini grele din 

București mai are, la riadul ei, de 
trimis pe șantier buloanele pentru 
cuple-rotori. instalații pentru circui- 

' tele de ulei, borne, generatori și 
altele.

în sfîrșit, întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tirgoviște este che
mată să completeze armăturile de 
înaltă presiune si alte părți com
ponente ale acestui ansamblu teh
nologic.

Comentariile sint de prisos. Nu 
este de prisos să subliniem însă că 
toate aceste materiale și utilaje sînt 
așteptate pe șantierul de la Holboca 
în cel mai scurt timp. Fapt care 
obligă conducerile Întreprinderilor 
menționate să adopte măsuri rapide 
și eficiente, pentru lichidarea acestor 
nedorite restante.

în județul Galați, datorită lipsei 
îndelungate a precipitațiilor, rezerva 
de apă din sol este scăzută. Ca ata
re. in actualitate este acum irigarea 
culturilor. Referitor la acțiunile des
fășurate în această direcție, ingine
rul Gheorghe Popa, director cu ex
ploatarea la întreprinderea de exe
cuție si exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Galați. ne-a 
spus : ..în județ se află sisteme mari 
și locale care asigură irigarea a 
86 214 hectare. Cea mai recentă su
prafață intrată in funcțiune — de 
peste 2 000 hectare — se află pe te
ritoriul I.A.S. Galați, oa făcînd parte, 
ca de altfel toate amenajările exe
cutate în ultima vreme în județ, din 
marele sistem de hidroameliorații 
Cimpia Covurluiului. Avem în pre
gătire alte circa 22 000 hectare, care 
urmează să intre în exploatare cel 
tîrziu la începutul lunii iulie a.c. Cît 
privește funcționarea sistemelor de 
irigații, este semnificativ să arăt că, 
in comparație cu sfîrșitul lunii mai, 
cînd reușeam să irigăm pe zi 3 100— 
3 300 hectare. în ultimele zile am 
depășit 5 700 hectare pe zi. Plantele 
—- si îndeosebi griul, porumbul, fu
rajele — au . mare nevoie de apă. 
deficitul de precipitații fiind în ju
deț deosebit de mare".

Din relatările directorului mai re
ținem și unele inițiative care au con
dus la mărirea suprafeței irigate zil
nic. Este vorba de folosirea hidnan- 
tilor terminali pentru irigarea unor 
suprafețe învecinate. neamenajate, 
prin montarea unor aripi de udare 
cu tronsoane de transport Dină la 
distante de 300 de metri. Așa s-a 
procedat pe unele terenuri ale coope
rativelor agricole Sendreni și Fol- 
tești. la I.A.S. Frumușița. S-a reușit 
astfel să se irige în plus circa 2 000 
hectare. De asemenea, la rețeaua de 
desecare — îndeosebi în incinta Bra- 
teșulul de Sus (la cooperativele agri
cole Folțesti. Măstăcani. Chiraftei, 
Vlădești) — se montează motopompe, 
putîndu-se astfel iriga, suprafețe su
plimentare. Astfel s-a adus apă pe 
alte 1 000 hectare. Se remarcă, de 
asemenea. întărirea ordinii si disci
plinei în folosirea sistemelor, pe fun
dalul asigurării bazei materiale si 
organizării udărilor. 24 de ore din 
24. Ca urmare a măsurilor luate de 
biroul comitetului județean de nartid_, 
printr-o hotărire specială consacrată 
acestei probleme, activiști de Partid 
si de stat supraveghează si îndrumă 
îndeaproape activitatea stațiilor de 
pompare, controlează echipele de u- 
dători. modul in care unitățile bene
ficiare utilizează sistemele de iriga
ții. în majoritatea stațiilor de pom
pare se lucrează la oacacitatea ma
ximă. atlt în ceea ce privește folo
sirea agregatelor, cit si ca presiune 
a apei trimise în rețea

Raidul efectuat, pe teren avea să 
confirme cele relatate, să ne pună 
în contact direct cu inițiativele a* 
mlntite. cu măsurile luate. începem 
investigația noastră de la intrarea 
apei în marele sistem Cimpia Co
vurluiului. adică de Ia stația de 
pompare-alimentare Dunăre. Aici se 
pompează în sistem 53 mc apă pe 
secundă. Si încă un amănunt deo
sebit de important. Datorită nivelu
lui ridicat ai Dunării, apa este tri
misă in canalul principal fără fo- 
losirea agregatelor, ci numai cu a- 
jutorul sifoanelor cu scurgere gravi
tațională. Se economisește astfel în

treaga cantitate de energie necesa
ră sta ti ei de pompare, energie care 
poate fi astfel folosită în alte punc
te ale sistemului. Ana de aici ajun
ge. deocamdată, pînă la distante de 
circa 120 km către comuna Ivești.

Pe firul canalului principal a- 
jungem la stația de punere sub pre
siune nr. 2. Statia asigură Irigarea 
a circa 2 340 hectare ale I.A.S. Ga
lați. Se lucrează cu toate agregate
le. la presiune maximă, zi si noap

lită de comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor agricole 
de a realiza trei mutări în 24 de 
ore. Numai astfel va putea fi iriga
tă cît mai curind o suprafață cît 
mai mare de teren.

Pe cîmn întîlnim al ți oameni — spe
cialiști. udători — cu toții preocupați 
de a asigura apa necesară plante
lor. în întreaga incintă a fostului lac 
Brates — pe mii si mii de hecta
re — imaginea aripilor de ploaie în

Cum se desfășoară irigațiile 
în unitățile județului Galați

te. de o lună și jumătate fără în
trerupere. Pe inginerul Emil Tu- 
dorache. șeful fermei 17 a I.A.S. Ga
lați. l-am întîlnit intr-un control de 
rutină al lucrărilor de irigații și în
treținere a culturilor. „Irigăm cu 17 
aripi de ploaie — ne spune șeful 
fermei. La griu am dat trei udări 
in lunile mai—iunie. Avem griu de 
6 000 kg la hectar". Traversăm te
ritoriul fermei și — la fel ca în alte 
locuri de pe întinderea întreprinde
rii — in dreptul fiecărei sole citim 
producțiile. Producții mari, la nive
lul ambițiilor acestei mari întreprin
deri agricole. Inginerul Stelian Păr- 
nută. șeful fermei 4. supraveghează 
mutarea unor aripi de ploaie. ..Rea
lizăm două mutări pe zi" — ne spu
ne el. La ferma vecină, nr. 5. udă- 
torul îacob Brînză știe și el de nu
mai două mutări pe zi. Directorul în
treprinderii le explică cerința stabi

stare de funcțiune, griul frumos, or
zul aproape de coacere, culturile sal
vate cu ajutorul apei creează un 
sentiment tonic. Cooperativele agri
cole Sivita. Măstăcani. I.A.S. Fru- 
mușița, C.A.P. Foltești beneficiază 
din plin de apa din'sistem. La Fol
tești discutăm cu primarul comunei, 
Virgil Badiu. ..Se acționează cu zece 
motopompe. Am făcut două udări la 
griu. mutăm de trei ori în 24 de 
ore aripile de ploaie. în plus, din 
reconditionări. ne-am creat două 
motopompe de rezervă, astfel incit 
orice staționare să fie rezolvată ime
diat. Prin folosirea hidrăntilor, ter
minali din conductele sub presiune 
am prelungit si noi irigațiile cu încă 
circa 300 metri, udînd suprafețe de 
griu si lucernă neamenajate. Toți 
activiștii din comună supraveghează 
Si răspund direct dă funcționarea 
utilajelor de irigat".

în săptămina 15—21 iunie, fată de 
un program zilnic de udări de 7 027 
hectare (program superior celui din 
săptămînile anterioare) se realizează 
irigații pe circa 5 000 hectare pe zi.

De ce mai puțin față de cît 
s-a programat 1 Așa cum am fost 
informați la I.E.E.L.I.F. Galați, cît 
si din constatările făcute pe teren 
există unele neajunsuri. Le enume
răm succint : nu toate aripile de 
ploaie sînt supravegheate de udători 
Si. ca atare, nu sînt înlăturate în 
timp scurt dereglările in funcționa
rea acestora, se produc băltiri, prin 
neschimbarea la vreme a aripilor. 
Nu peste tot se schimbă de trei ori 
pe zi aripile de ploaie, lucru con
statat si relatat si mai sus. dar care 
s-a mai petrecut si la I.A.S. Smîr- 
dan. cooperativele agricole Cuza 
Vodă. Braniștea. La o recentă șe
dință a comandamentului județean 
pentru agricultură se semnalau, din 
partea unor unități agricole din ju
deț, și situații de avarii, care se în
lătură cu întîrzieri nejustificat de 
mari. De asemenea, din cauza 
frecventei reduse a curentului elec
tric. în zona Tecuci, precum și în 
alte părți din județ, stațiile de pu
nere sub presiune si de repompa- 
re nu pot asigura un volum de apă 
corespunzător pe canale, sistemele 
de irigații neputind fi utilizate de
alt o parte din zi.

Asa cum ne asigura conducerea 
I.E.E.L.I.F. Galați, cele mai multe 
dintre aceste neajunsuri sint reme- 
diabile. astfel incit în zilele ur
mătoare vor putea fi irigate zilnic 
suprafețe sporite, la nivelul progra
mului stabilit de comandamentul ju
dețean.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii”

Cît este de concret și eficient
sprijinul acordat întreprinderilor

în municipiul Pitești își desfășoară activitatea un număr mare de 
întreprinderi si Unități economice cu profiluri dintre cele mai diverse. 
Exceptînd industria metalurgică și alte 2—3 sectoare cu activitate re- 
strinsă. toate celelalte ramuri ale economiei naționale sint prezente pe 
'.tarta municipiului cu 1—2 unități. Ceea ce înseamnă că in conducerea 
acestora,,, in abordarea, problemelor tu cage se confruntă, se regăsesc 
și activitatea, și experiența, cu reușitele și nereușitele lor. multor centrale

industriale, care sint titulare de plan și care poartă., alături de între
prinderi. întreaga răspundere pentru realizarea lui. Argument de luat 
in seamă pentru convorbirea avută cu tovarășul Gheorghq Călin, secretar 
cu probleme economice al Comitetului municipal de partid Pitești, pe 
tema CUM FUNCȚIONEAZĂ. CUM POATE FI PERFECȚIONATĂ RE
LAȚIA CENTRALA — ÎNTREPRINDERE ?

Respectarea termenului de punere în funcțiune o grupului ener
getic nr. 2 cere muncă intensă, eforturi susținute. Pe șantier, construc
torii și montorii sint ferm hotărîți să-și îndeplinească in bune con
diții sarcinile ce le-au fost încredințate. De altfel, în paralel, aceștia 
acționează energic și pentru grăbirea ritmului de lucrări la ultimul 
grup energetic. Pregătind apropiata „premieră" a grupului nr. 2, ei 
nu pierd din vedere perspectiva. Ca urmare, se lucrează pe fronturi 
largi la turnări de betoane în fundații (fotografia de jos), la alte lucrări 
menite să asigure un stadiu avansat de execuție celui de-al treilea grup.

După cum am văzut, eforturile lor sînt însă condiționate de spiritul 
de colaborare și răspundere pe care trebuie să-l manifeste acum cei 
trei furnizori de utilaje restanțieri. Sperăm că semnalul nostru și 
apelurile făcute de beneficiar și montori vor avea ecoul oșteptat și că 
ultimele utilaje vor sosi cu rapiditate pe șantierul Centralei electrice 
de termoficare Holboca-lași.

Euqon D1CH1SEANU

— Simt — și clt.de concret -— în
treprinderile clin cadrul municipiului 
Pitești ajutorul centralelor ca uni
tăți- de bază ale conducerii activității 
economico-sociale?

— Prin acțiunile inițiate de. cen
tralele industriale in sprijinul între
prinderilor. ne referim în special Ia 
cele cu pondere in economia muni
cipiului. s-a reușit ca în acest an să 
sporească preocuparea în domenii 
prioritare ale activității de producție 
Si economice cum.ar.fi : pregătirea 
tehnică și organizatorică a produc
ției. dezvoltarea nomenclatorului de 
produse modernizate, specializarea 
si cooperarea. crearea condițiilor de 
realizare a producției de export și 
asigurarea unor noi resurse de' aco
perire a necesarului de materii pri
me din țară pentru realizarea pro
ducției fizice planificate. De exem
plu. împreună eu întreprinderile din 
municipiu, centralele industriale au 
reușit să concretizeze eficienta eco
nomică. pe baza actiunilo-r amintite. 
Ia fundamentarea programelor de 
organizare și modernizare a procese
lor de producție pentru anul 1987. 
la un spo<r peste nivelul inițial 
de 2,2 miliarde tei producție-marfă. 
reducerea costurilor cu 431,7 milioa
ne lei. sporirea beneficiilor cu 283,3 
milioane lei. realizarea unei econo
mii importante la forța de muncă ș.a. 
Un alt aspect concret care ilustrează 
îmbunătățirea reiatiei centrală — în
treprindere se referă la acțiunile 
deosebite la care Centrala industria
lă de autoturisme a reușit să antre
neze întreprinderile din industria o- 
rizontală, și care vizează mărirea 
capacității de producție, prin reali
zarea noilor modele de autoturisme 
destinate exportului și pentru intern, 
asigurînd, începînd cu acest an, spo
rul de capacitate de 30 000 autotu
risme pe an.

Pe baza acțiunilor inițiate privind 
respectarea obligațiilor contractuale 
în relațiile de cooperare s-a reușit 
ca în lunile aprilie si mai să se 
recupereze 250 milioane lei. din re
stantele înregistrate în primul tri
mestru. creindu-se premisa ca. la 
sfîrșitul semestrului I a.c., planul in 
profil teritorial să fie realizat inte
gral. între acțiunile initiate în acest 
scop se disting analiza cu organele 
centrale de sinteză la Întreprinderile 
de bază ale municipiului pe linia 
contractării exportului, asigurării 
bazei materiale, urgentarea realiză
rii programelor de punere in func
țiune. corelarea indicatorilor de plan 
în profil teritorial în special în ra
murile construcției de mașini, in
dustrie ușoară și petrochimie.

— Ce probleme nesoluționate de 
către centrale continuă să afecteze 
buhul mers al activității productive ?

— în acest an. marea majoritate 
a centralelor, industriale au răspuns 
și acționat pozitiv pentru soluționa
rea problemelor legate de corelarea 
pianului în 'profil teritorial cu sar
cinile de plan în profil departamen
tal. fundamentarea indicatorilor de 
eficientă, nominalizarea si contrac
tarea producției, asigurarea bazei 
materiale. Ceea ce dovedește că 
multe centrale iși înțeleg si asumă 
cu toată răspunderea calitatea de 
titular de plan, participă alături de 
întreprinderi la soluționarea opera
tivă a problemelor cu care acestea 
se confruntă. Au rămas, totuși neso-

prime are o influentă Imediată $i 
în perspectivă asupra . activității e- 
conomice de ansamblu a întreprin
derii si în special asupra producției 
destinate exportului. în schimb, cen
trala de prelucrare a lemnului Bucu
rești nu a reușit să asigure structu
ra comenzilor la mobilier în gama 
capacităților de producție ale com
binatului de prelucrare a lemnului 
Pitești și nici comenzi compensa
torii. Tot la această unitate nu s-a 
asigurat baza .materială la bușteni de 
râslnoase pentru cherestea. restanța 
fiind pe 5 luni la mai mult de ju
mătate (minus 3 200 mc bușteni de 
la I.F.E.T. Caransebeș și 4 000 mc 
de la I.F.E.T, Deva), De asemenea, 
Centrala de prelucrare a lemnului 
București va trebui să. suplimenteze

lutionate și pînă la această dată 
unele probleme de către Centrala de 
industrializare a bumbacului pentru 
întreprinderea ..Textila". Centrala de 
industrializare a linei pentru între
prinderea „Argeșeana", Centrala de 
prelucrare a, lemnului pentru Com
binatul de prelucrare a lemnului și 
Centrala de exploatare a lemnului 
pentru I.F.E.T. Analizele efectuate 
in repetate rînduri nu au reușit, 
pină în prezent, să asigure prin plan 
p ’ structură optimă a producției, in 
special La întreprinderile „Textila" 
și ..Argeșeana" (structura de pian 
nu este in concordantă cu cererile 
reale la export, asa cum. practic se 
Si realizează producția) ceea ce in
fluențează negativ indeplinirea va
lorică a producției planificate și in
dicatorii de eficientă economică 
(cheltuielile totale și materiale la 
1 000 lei producție marfă).

Si celelalte două centrale la care 
m-am referit mai înainte continuă 
să aibă nesoluționate. la jumătatea 
anului, o seamă de probleme ase
mănătoare. Centrala de exploatare 
a lemnului București nu a reușit să 
reglementeze nici pină la această 
dată pentru I.F.E.T. (nici pentru 
luna iunie) asigurarea necesarului de 
bușteni fag pentru cherestea. Ceea 
ce surprinde e faptul că 50 la sută 
sint prevăzuți a se primi de la în
treprinderile centralei si cu toate 
acestea nu se întrevăd posibilități 
reale de livrare a acestora la nive
lul contractelor. Neasigurarea' aces
tor. importante cantităti de materii

cotele la nivelul necesarului la, poli- 
uretan. prenadez. stofă mobilă, care 
influențează în mod negativ nerea- 
lizarea comenzilor pentru export pe 
ambele relații.

O problemă importantă nesoluțio
nată unitar de majoritatea centra
lelor industriale', se referă :1a conlu
crarea cu institutele de cercetare și 
proiectare in finalizarea unor solu
ții de eficientă privind mecanizarea 
lucrărilor, modernizarea proceselor 
de producție și a produselor stabi
lite prin programele de organizare 
si modernizare a proceselor de' pro
ducție. cuprinderea acestora in pla
nurile de investiții, mai ales că eta
pa a II-a a acțiunii începe o dată 
cu semestru! II a.c.

— Ce propuneți concret pentru a 
fi perfecționat în relația centrală- 
intreprindefe in spiritul răspunderi
lor importante ce le revin in calitate 
de titulare de plan.?

— Pentru viitor. credem că se 
impun — observație valabilă cel pu
țin în cazul municipiului nostru — 
acțiuni comune centrală industrială 
— întreprindere, in vederea restrin- 
gerii unor cooperări neeficiente sta
bilite la distante mari îndeosebi in 
ramurile construcției de mașini și 
realizarea lor de către întreprin
deri din județ (piese specifice 
din tablă, piese prelucrate prin 
aschlere. piese din cauciuc si mase 
plastice cu efecte în reducerea cos
turilor prin eliminarea transportu
rilor ne distante mari). Se impune,

de asemenea. înființarea unor uni
tăți specializate in cadrul Centralei 
industriale de autoturisme Pitești in 
realizarea dc piese din mase plas
tice si elemente de cauciuc, organe 
de asamblare specifice fabricației de 
autoturisme, pentru înlocuirea pie
selor din metal, care să contribuie 
la realizarea sarcinii de reducere a 
greutății autoturismului.

Problema cea mal importantă pe 
care am supune-o unei examinări 
atente ar fi • reanalizarea actualei 
structuri de organizare și funcțio
nare a întreprinderii de autoturis
me Pitești în vederea separării Ac
tivităților ce se realizează ini dome
niul agregatelor auto și tractor, semi
fabricatelor turnate si forjate și 
piese din fontă într-o întreprindere 
separată de actuala unitate. în ac
tuala formă de organizare, procesul 
de conducere a producției se desfă
șoară greoi si nu întotdeauna eu 
eficienta scontată.

Abordind problema perfecționării 
reiatiei centrală — întreprindere, nu 
pot încheia fără a aduce în discuție 
o problemă legată de ceea ce numim 
stil de conducere. Cred că este in 
spiritul învestiturii ce i-a fost acor
dată secretarului de partid, ca pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii. ca funcția lui să fie reconside
rată de reprezentanții centralelor la 
adevărata ei dimensiune. Orice con
tact pe care îl realizează reprezen
tanții centralelor cu întreprinderea 
ar trebui să înceapă și să se încheie, 
de regulă, in biroul președintelui 
consiliului oamenilor muncii si nu 
numai in biroul directorului sau al 
locțiitorului său. Nu pentru că aces
ta ar fi mai „important" decit di
rectorul. ci pentru că el este inves
tit să răspundă in fata adunării ge
nerale de modul in care acționează 
întregul consiliu al oamenilor mun
cii. biroul executiv al acestuia pen
tru indeplinirea sarcinilor de plan. 
Ceea ce înseamnă că relația repre
zentanți ai centralei — președinte al 
C.O.M. trebuie să fie in toate cazu
rile o relație de informare și decizie 
comună.

Absolut de acord cu interlocutorul. 
Dar este tot la fel de necesar ca 
șl comitetul municipal de partid să 
acționeze, prin mijloacele specifice 
muncii politico-organizatorice. pen
tru creșterea competentei și autori
tății președinților consiliilor oame
nilor muncii din unități — condiție 
fundamentală pentru asigurarea unei 
conduceri eficiente.

Convorbire realizată de
Constantin PR1ESCU

clt.de
cum.ar.fi
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Accesibilitate și diversitate 
în transmiterea mesajului educativ

în viziunea științifică a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism presupune, in 
esență, două procese fundamentale, 
dialectic corelate : făurirea și con
solidarea bazei tehnico-materiale a 
noii societăți și formarea omului 
nou, a omului multilateral dezvol
tat, cu o conștiință socială înainta
tă, revoluționară, cu un nivel supe
rior de înțelegere teoretică și acți
une practică. Acționind in această 
perspectivă, una din realizările deo
sebite obținute in România socialis
tă, ca urmare a activității educative 
organizate și conduse de partidul 
nostru, o constituie formarea la 
scară de masă a unei mentalități 
noi la oamenii muncii, bazată pe 
Înțelegerea științifică a lumii, a 
realităților înconjurătoare, a forțe
lor și legităților progresului.

Firește, în spirit dialectic, anali- 
zînd lucrurile în maniera proprie 
partidului nostru, aoest proces nu 
este și nu poate fi considerat în
cheiat. Asimilarea noilor cuceriri 
ale cunoașterii umane, ale științei 
și tehnicii contemporane, continua 
perfecționare spirituală a omului, 
înlăturarea unor elemente proprii 
modurilor de gindire nestiințifi- 
ce, concepțiilor idealiste, a pre
judecăților și practicilor obscurantis
te, mistice constituie un obiectiv de 
mare importanță pentru activitatea 
educativă prezentă și viitoare.

Comitetul județean de partid Să
laj și sub conduoerea sa organele 
și organizațiile de partid, de masă 
și obștești, irfstituțiile și așezămin- 
tele de învâțămînt și cultură urmă
resc îndeaproape organizarea unor 
acțiuni educative larg accesibile cu 
un limpede mesaj, menite să îmbo
gățească în mod real atît paleta 
formelor și metodelor folosite, cit 
mai ales conținutul de Idei, forța de 
convingere a acțiunilor.

Pentru pregătirea cadrelor care 
organizează și desfășoară activități 
educative in acest domeniu, labora
torul județean de educație materia- 
list-științifică a organizat un pro
gram de instruire eșalonat pe doi 
ani, program în care au fost cuprin
se atît activități de pregătire meto
dică, cit și de conținut. La nivelul 
orașelor, al C.U.A.S.C.-urilor și 
chiar al unor comune organizăm pe
riodic schimburi de experiență, 
dezbateri metodice, intilniri ale ca

La etajul al 3-lea 
dintr-un bloc modest 
de pe Calea Doroban
ților s-a petrecut, re
cent. intr-o miercuri 
oarecare, un eveni
ment. Prin natura lui 
intimă, este un eveni
ment ce nu suporta 
martori și, deci, poate 
trece neobservat. Prin 
semnificația lui, insă, 
depășește cu mult 
(/ranițele interesului 
personal, meritind cu 
prisosință un ecou pu
blic. încununează fap
ta vieții unui om, a 
unui cărturar, pusă cu 
o exemplară devoțiu
ne in slujba culturii 
românești. Așadar, re
cent. după cincizeci 
și șapte de ani închi
nați cu benedictină o- 
sirdie vieții și operei 
lui Barbu St. Dela- 
vrancea, scriitor ce 
„atinge valoarea unei 
creațiuni de întindere 
universală'' (G. Căli- 
nescu), Emilia St. Mi- 
licescu a așternut, cu 
scrisul său tremurat, 
fraza din urmă a ulti
mei „poziții bibliogra
fice". a 12 820-a. din 
cuprinzătoare a Biblio
grafie. încununarea 
seriei celor zece volu
me ale ediției sale 
complete din acest 
clasic al literaturii ro
mâne.

Fapte ale unor oa
meni de seamă, astfel 
de instrumente de lu
cru pentru cercetători 
și studioși, nu sint 
mai puțin bunuri ale 
tuturor, veritabile cti
torii de lumină spiri
tuală făurite pentru 
noi. sub ochii noștri. 
O ediție completă dln- 
tr-un mare scriitor, ca 
și o capodoperă lite
rară. plastică ori mu
zicală — zămislită sub 
ochii prezentului — în
tregește și consolidea
ză statura spirituală a 
unei culturi. dă noi 
temeiuri încrederii in 
forța ei creatoare și 
înaltă mai sus ori
zontul către care, cu 
o lumină sporită, pri
vesc ochii celor de azi 
și de mlinț, ai multe- 
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lor generații viitoare. 
Căci o astfel de ope
ra, din ziduri de hlr- 
tie, e făcută să dure
ze. Si durează ! — cit 
și eternitatea conținu
tului de viață istorică 
proiectat in ea.

Izbinda, posibilă și 
vizibilă azi. a unei 
astfel de fapte de 
cultură ne aduce in 
memorie intenția cui
va, mai de mult ex
primată. de a alcătui 
un fel de „bibliotecă" 
românească a proiec
telor eșuate. O para
doxală „construcție" 
de ruine ! Din neferi
cire, intenția aceasta 
nu este utopică. Ea 
are un trist temei 
„material" : vitregiile 
vremurilor, așezarea 
in calea sau la cum
păna tuturor răutăți
lor — cum cu mâhni
tă dreptate se „jeluia" 
cronicarul — au ucis 
in veacurile ce urcă 
spre noi numeroase 
genii necunoscute, au 
retezat aripi abia în
tinse spre zbor, au 
tăiat din fașă avinturi 
și au oprit multe în
ceputuri să crească și 
să se împlinească fi
resc. Cu alte cuvinte, 
un cimitir al faptelor 
neintimplate...

Tara Iși înalță, azi, 
ctitoriile ei trainice, 
menite să dureze. Cti
torii intre care se în
scriu faptele de cul
tură demne de acest 
nume. Fapte care, 
prin numărul și cali
tatea lor, acoperă go
luri moștenite sau, în 
numele unei generoa
se politici culturale, 
reclădesc mai trainic 
și mai armonios, din 
nobilele metale ale 
spiritului nostru din- 
totdeauna. Deși, cum 
știm cu toții, marile 
virtualități construc
tive nu ne-au lipsit, 
iar poporul a dat la 
iveală, anonim ori 
semnindu-se cu nu
mele celor mai de 
seamă exponenți ai 
săi. opere mari, i-a re
venit epocii noastre 
socialiste gloria ca,

drelor locale cu specialiști, cu per
sonalități ale științei și culturii, alte 
activități de generalizare a expe
rienței pozitive. A intrat in practica 
multor consilii orășenești și comu
nale de educație politică și cultură 
socialistă ca, pe lingă organizarea 
unor activități curente pentru cu
noașterea politicii științifice a par’i- 
dului nostru, a celor mai noi cuce
riri ale cunoașterii umane, să ini
țieze pentru diferite categorii de oa
meni ai muncii organizarea unor 
cicluri de activități, eșalonate pe o 
perioadă mai lungă, pe teme ca : 
„Știința românească in anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu", „Știința și noua 
revoluție agrară", „Omul și natura".

INIȚIATIVE Șl EXPERIENȚE ÎN ACTIVITATEA 
DE EDUCAȚIE MATERIALIST-ȘTIINȚIFICÂ

„Genetica — realizări și perspecti
ve", „Omul în Cosmos" și altele.

Ne preocupăm, pe toate căile, 
pentru cunoașterea realităților din 
unitățile economice, cartiere, sate si 
școli, a cerințelor reale de informare 
a maselor și fundamentarea activi
tății educative pe aceste baze. în 
acest scop, pe lingă concluziile ofe
rite de unele studii și cercetări so
ciologice efectuate la nivelul jude
țului, orașelor sau comunelor, de 
analizele și controalele efectuate, 
utilizăm larg dialogul deschis cu 
oamenii muncii. Comitetul județean 
de partid, instituțiile județene eu 
răspunderi în acest domeniu asi
gură in mod sistematic trimiterea 
unor colective complexe formate 
din medici, cadre tehnice, profesori, 
juriști, cadre de partid și de stat 
pentru a se întâlni și a răspunde la 
problemele ridicate de oamenii 
muncii. în acest dialog folosim cu 
bune rezultate și membrii comisii
lor de răspindire a cunoștințelor 
științifice și tehnice, ai brigăzilor 
științifice constituite la diferite ni
veluri-

Accesibilitatea muncii de educație 
materialist-științificâ a maselor este 
nemijlocit legată de organizarea 
unor activități diferențiate in func
ție de pregătirea profesională, de 
cultură generală, virstă, sex, locali
tate de domiciliu, grad de religiozi
tate și altele. Din acest punct de 

printr-o înțeleaptă o- 
peră de valorificare a 
moștenirii literare, si 
pună intr-o nouă șl 
mai dreaptă - lumini 
creațiile trecutului. 
Vremea noastră a 
încredințat slujitorilor 
culturii nobila faptă 
de a inveșminta in 
straiele cuvenite bu
nurile spirituale fău
rite de popor și. de a 
le înălța acolo de 
unde vitregia istoriei 
ori nepăsarea mal ma
rilor zilelor trecute 
le-au coborit.

Că o atare faptă de 
cultură este grea, ne
închipuit de migăloa
să și pretențioasă — 
cine s-o știe mai bine 
decit înșiși autorii ei ? 
Autoarea ediției, amin
tite la începutul aces
tor rinduri. bunăoară, 
a „alergat" 10 ani 
pentru identificarea 
unui singur pseudo
nim al lui Delavran- 
cea !. „Am cercetat 
toate periodicele, din 
1877 — cind Delavran- 
cea publica prima odă 
ostașilor biruitori la 
Plevna — și pînă azi. 
Am pornit după fie
care referire care mă 
trimitea la alt izvor. 
Si am descoperit in
tr-o seară, intr-un pe
riodic efemer. „Seco
lul 20". apărut in 1899, 
Viator și in paranteză 
Barbu St. Delavran- 
cea". Detaliu revela
tor, căci verbe ca „am 
pornit" și „mă trimi
tea" nu sint eufemis
me, ci indică multele 
drumuri, călătorii, a- 
lergături prin orașe 
și biblioteci, in cân
tarea unui simplu 
nume... Vn nume ce 
face gloria unei lite
raturi. Cunoașterii de
pline a existenței și 
operei sale i-a fost în
chinată o Viată de 
muncă fără preget in 
cursul căreia renunță
rile și sacrificiile s-au 
văzut transfigurate, 
sub patima dogoritoa
re a iubirii si respec
tului pentru valorile 
naționale, in tot ati- 
tea bucurii, satisfacții, 
împliniri, iată șl cre

vedere o atenție cu totul aparte 
acordăm tineretului, împlinirii per
sonalității lui in plin proces de for
mare. Organizațiile de copii și tine
ret sint sprijinite de organizațiile 
de partid în inițierea unor cursuri 
de informare științifică, simpozioa
ne, sesiuni de referate, acțiuni de 
popularizare a realizărilor științei 
și tehnicii, in desfășurarea unor ac
tivități practice de creație și valori
ficare a creațiilor proprii ale tineri
lor. în licee, in școlile generale iși 
desfășoară activitatea cercuri de 
ateism, prietenii naturii, micii fizi
cieni, micii chimiști. micii biolog-, 
alte cercuri și cursuri de formare, 
informare și creație științifică și

tehnică. Prin antrenarea nemijloci
tă a instituțiilor de cultură, a orga
nizațiilor de masă și obștești se asi
gură, în mai mare măsură, marca
rea in mod laic a unor momente 
din viața omului, valorificarea tra
dițiilor înaintate ale folclorului ; in 
vacanțe, duminica, in alte sărbători 
sint organizate la cluburi, cămine 
culturale, școli, bogate și atractive 
programe cultural-artistice și spor- 

. tive. urmărindu-se petrecerea in 
mod plăcut și instructiv a timpului 
liber al oamenilor muncii, al tine
retului. Activități specifice de edu
cație materiallst-științifică sint or
ganizate pentru cetățenii din satele 
necooperativizate, din localitățile 
izolate, pentru lucrătorii din secto
rul minier, forestier, transporturi și 
altele.

Aici trimitem cei mai buni pro
pagandiști, cele mai competente 
cadre in măsură să utilizeze un 
limbai accesibil să explice in mod 
adecvat anumite procese, fenomene, 
noțiuni din diverse științe, din teo
ria revoluționară a partidului.

Experiența noastră ne-a condus 
la concluzia că un rol deosebit în 
asigurarea eficienței actului educa
tiv il are promovarea unor forme și 
mijloace moderne, audiovizuale, cu 
mare forță de convingere. De un 
mare interes se bucură în județul 
nostru organizarea unor demonstra
ții științifice, seri de experiență,

zul de-o viată al ce
lei care recent a pus 
punct ultimei „pozi
ții bibliografice", a 
12 820-a : „O dată 
cineva m-a întrebat : 
cum se face istorie li
terară ? Am spus : 
Cum '! Cind dai ulti
mul ban ca să te duci 
la mormântul lui De- 
lavrancea. cind faci 
pe jos 25 de kilome
tri pe zi in Vrancea,

Creația populară 
și personalitatea artistică

Relația dintre cultu
ra populară si creația 
cultă preocupă de 
multă vreme gîndlrea 
românească. Nume
roase lucrări de filo
zofie a culturii, este
tică. etnologie, folclor. 
Istorii literare, și alo 
artelor au urmărit să 
stabilească interferen
țele celor două mari 
zone ale creativității 
românești pentru a le 
staBill atît modul spe
cific de manifestare, 
unicitatea creatoare, 
cit și diferențierile a- 
părute în spațiul fi
resc al evoluției cul
turii. Materialul uriaș 
cu care se lucrează, 
perspectivele diferite 
de abordare, conclu
ziile diverse incită in 
continuare pe cercetă
tori spre acest dome
niu fabulos al inves
tigației, incercind noi 
căi de înțelegere,

O asemenea per
spectivă se desprinde, 
din multe altele sesi
zabile in diverse lu
crări. si din recentul 
volum „Efigii" al et
nologului si folcloris
tului Ovidiu Bîrlea, 
cercetător de largă 
cuprindere sl adîncă 
înțelegere a creației 
noastre populare, care 
încearcă să pătrundă 
în acest spatia al in
terferențelor prin stu
dierea felului In care 
mari personalități ale 
culturii noastre au a- 
similat creația popu
lară. în cele z<ș»e por
trete spirituale „ale 
upor oameni aleși" 

pentru că la Câmpu
rile. satul lui Ion 
Roată, avusese loc lo
godna lui cu Maria 
Lupașcu și1 petrecuse 
acolo multe seri. Și 
am urcat in munții 
Zboina Neagră ca să 
văd pe unde a trecut 
Delavrancea ca să-l 
înțeleg mai bine".

...Si pentru ca in 
mina noastră și a ce
lor țe vor veni de aici

autorul caută felul 
profund original in 
care elemente sau su
gestii ale creației 
populare s-au situat 
in marele complex 
creator al istoriei 
noastre. Privirea cer
cetătorului se resimte, 
cum observă autorul. 
..de lupa specialității", 
de o ..deformare" bi
nevenită de această 
dată, pentru că pune 
in valoare cu puterea 
de pătrundere a unui 
special st de fină in
tuiție ..converge ițe ale 
cărturarilor de seamă 
sure unele domenii 
ale culturii populare 
de la noi".

Unele portrete sint 
dedicate unor folclo
riști cum au fost Ion 
Mușlea. Constantin 
Brăiloiu, chiar D. Ca- 
racostea. aceștia aflin- 
du-se in spațiul firesc 
al cercetătorului. Din 
aceeași categorie face 
parte și Anton Qolo- 
pentia, venit în acest 
domeniu dinspre școa
la sociologică a lui 
D. Guști și puțin cu
noscutul Ilari on Coci- 
siu. „cercetător de 
primă mină în dome
niul fo.clorului muzi
cal". evocați in aceas
tă lucrare cu pătrun
zătoare înțelegere ști
ințifică si caldă afec
țiune sufletească,

Efortul cel mai im
portant cu rezultate 
surprinzătoare apare 
insă atunci cind auto
rul sq oprește asupra 
unor personalități a- 
firmate covirsitor in

dezbaterea unor filme sau cărți cu 
tematică științifica, discutarea unor 
cazuri concrete de „rătăcire spiri
tuală". a unor practici anacronice 
legate de superstiții, pri ziceri, ghi
cit și altele, in context, sintem pre
ocupați de respectarea unor prin
cipii ale invățărli la adulti unde, se 
știe, trăsătura cea mal puternică de 
insușire o constituie legarea cunoș
tințelor noi de procesul muncii, al 
timpului liber și al vieții in gene
ral. Cuprinderea in programele 
noastre educative, la toate nivelurile, 
a unor prevederi ce vizează activi
tatea de producție, preocuparea co
tidiană a oamenilor muncii din di
ferite sectoare de ictivitate. organi
zarea lor temeinică Influențează 
nemijlocit randamentul in muncă, 
conduce la realizarea la parametrii 
cantitativi și calitativi superiori a 
sarcinilor din programul de dezvol
tare economlco-socială in profil te
ritorial. Prin formele și mijloacele 
muncii de propagandă — învătămin- 
tul politico-ideologic. propaganda 
prin expuneri și conferințe, munca 
de la om la om. colectivele de pro
pagandiști și agitatori, ale educației 
socialiste — școala, biblioteca, clubul, 
căminul cultural, universitatea cultu- 
ral-științifică, formele de pregătire 
profesională, organele și organiza
țiile de partid din județ acționează, 
de asemenea, cu bune rezultate 
pentru popularizarea, cunoașterea 
și însușirea concepției revoluționare 
a partidului nostru despre lume și 
viață, ajutîndu-i in acest fel pe co
muniști. pe toți oamenii muncii 
să-și explice in mod științific feno
menele din natură și societate.

Preocuparea noastră pentru orga
nizarea unor activități de educație 
materialist-dialectică, umanist-re- 
voluționară a maselor cit mai acce
sibile nu înseamnă in nici un fel 
vulgarizarea mesajului educativ, 
eludarea fermității Ideologice pro
prii întregii noastre munci de edu
cație. uniformizarea acțiunilor. în 
aceste direcții ne concentrăm, cu 
deosebire, atenția in perioada urmă
toare. străduindu-ne să imprimăm 
muncii de formare a convingeri
lor științifice nu numai accesibilita
te. ci. deopotrivă, continuitate, spirit 
ofensiv, fermitate ideologică.

Victor CORMOȘ
director adjunct
al Cabinetului județean Sălaj 
pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă

înainte să nu se stin
gă flacăra unei mari 
iubiri pentru creațiile 
proeminente ale spiri
tualității romanești — 
iată semnificația eve
nimentului petrecut 
recent, intr-o miercuri 
oarecare, la etajul al 
3-lea dintr-un bloc 
modest de pe Calea 
Dorobanților.

€. STĂNESCU

alte domenii : Nicolae 
Iorga. Lucian Blaga, 
Ion Chlnezu sau Ion 
Breazu. La marele is
toric, interferențele 
cu creația populară 
sint puse in evidență 
în memorialistică si 
mai ales in studiile de 
istorie literară unde a 
pus bazele unei pri
viri evalutiv-lstnrice 
in care se încadrează 
si creația populară. 
Blaga se oprește asu
pra acesteia dm per
spectivă filozofica cu 
vaste implementări in 
arta universală. Crea
torul unic al unui sis
tem de filozofie a 
culturii cu temeiul in 
creația populară, ma
rele poet il aoare cer
cetătorului ca moment 
de răscruce în in.,ăși 
stabilirea metodolo
giei de abordare.

Fără îndoială, „efi
giile" au in ansamblu 
un caracter de mici monografii, dar. prin 
felul în care specia
listul in etnologie și 
folclor le conturează, 
acestea se dovedesc a 
fi o contribuție origi
nală și proaspătă ia 
studiul vast al legă
turilor organice, de 
continuitate stabilite 
între creația anonimă 
si mari personalități 
ale culturii noastre 
contemporane. Adică 
în ordinea firească, 
de la cauză la efect, 
în oare a evoluat spi
ritualitatea noastră.
Emil VASILESCU

Caso do cultură din municipiul Sl. Gheorghe, județul Covasna Foto : S. Cristian

POLIVALENTA CREATOARE A TALENTELOR
RĂDĂCINILE TRADIȚIEI. Nu 

m-am dus cu sacul mare la pomul 
lăudat, cum zice poporul, la progra
mele spectacolelor reprezentative de 
la Brăila, cu toate că nu-mi ieșeau 
din minte cuvintele unui cetățean de 
onoare al ei. pe deasupra artist, si 
incă Artist al poporului. Sint cuvin
te cu care se deschide lucrarea oma
gială la 100 de ani de activitate ai 
corului celebru „Armonia" : „Dacă 
de viața literară a Brăilei se leagă 
numele unui Istratl, Cerna, Perpessi- 
cius, Sebastian sau Mihu Dragomir 
(la care noi l-am adăuga și pe An
ton Bacalbașa), dacă in lumea științei 
s-au impus acelea ale unul Sandu 
Aldea, C I-lepites, Murgoci, George 
Vilsan. Victor Vilcovici, Edmond Ni- 
colau sau Stefan Bălan (nu văd de 
ce i-am omite pe frații Minovici. pe 
profesorii medici clujeni Ștefan Se- 
căreanu si Ion Gheorghe Simiti sau 
pe marele jurist de reputație inter
națională Tudor R. Popescu), nume 
de tot atita rezonanță sint și acelea 
ale unor Darclee, Alina Gluck, Gita- 
na D'Olmar (Olimpia Mârculescu). 
George Niculescu-Basu, Ionel Fer
ita, Magda Nicolau, Alexandru Enă- 
ceanu. Nicu Apostoleșcu, Brailovski, 
lani Xenachis, George Boulanger, 
Petrea Crețu Solcan (omul-arhivă al 
folclorului român, cum il numește în 
postfața la Poesii populare marele 
G. Dem Teodorescu), oameni care au 
dat strălucire orașului acestuia de la 
„intersecția lumii orientale cu vas
tele șesuri natale" — cum se expri
ma Cezar Petrescu — făcind să-t ră
sune numele in lumea întreagă".

Petre Ștefănescu-Goangă nit se pu
tea înșirui și pe sine in lungul cor
tegiu de celebrități, necum pe Ionel 
Voineag.

Cinstește-ti înaintașii ! — zic invâ- 
țații. dar cea mai bună cinstire e să 
le urmezi pilda, după cura atit de 
nobil și de adevărat le răspundea 
Alecsandri unor critici care-1 consi
derau pe Emineseu mai bun : „E 
unul care eintă mai bin.' decit 
mine ? / Cu-atit mai bine tării, și lui 
cu-atit mai- bine".

Ne este greu să spunem acum si 
aici dacă e cineva care eintă mai 
bine- decit Darclee sau Petre Stefa- 
nescu-Goangâf. Dar nu nc-ar fi de
loc greu să spunem că un mare co
mic popular ca Margareta Radu nA 
i-ar fi parteneră ideală de scenă lui 
Ștefan Mihăilescu-Brăila. după cum 
scena operei române e înnobilată de 
glasul lui Ionel Voineag.

Problema se pune altfel cind e 
vorba de o largă mișcare de educație 
și creație care, iată, numai in jude
țul Brăila însumează 1 000 de for
mați; cu peste-12 0Q0 de membri, de 
oameni care eintă. dansează, pictea
ză, fac filme, joacă teatru, recită, 
glumesc uneori cu mult haz. ca in 
estrada populară „Cind nde ChivaJi- 
na“, care merită spectacole in toată 
regula ca orice scenă profesionistă, 
intr-atit e calitatea de ridicată a evo
luției multiple a interpreților (ac
tori, cintăreți, instrumentiști).

Poate tocmai de aceea forurile de 
partid și de stat locale au găsit de 
cuviință să evidențieze activitatea 
diverșilor factori de la I.U.G. 
„Progresul", „Laminorul", „Navrom", 
I.C.S.M.I., „Confecțiile", schela de 
producție petrolieră, cluburile ostă
șești „Victoria", „Săgeata", „Ancora", 
comunele Bărăganul, Unirea, Bordei 
Verde, Tufești, Victoria, casa muni
cipală de cultură, școala populară 
de artă.

Din uriașa masă de oameni ai 
muncii talentati au fost, promovate 
la etapa republicană 133 (de numere) 
— să le numim astfel ca să nu in- 
spăimintăm juriile centrale — 17 ar
tiști plastici, 6 fotografi. 39 de crea
tori populari (Petrea Crețu Solcan, 
bag seamă, n-a murit, chiar dacă in 
secolul nostru el a purtat diverse 
nume din dinastia de muzicieni Di- 
nicu, sau George Grigoriu și Nicu 
Altfantis).

SPECTACOLELE PROPRIU-ZISE. 
Au început cu cete folclorice, dome
niu in care au excelat ansamblul de 
cintece și dansuri al Combinatului 
de fibre, celuloză și hirtie (C.F.C.H.), 
ansamblul folcloric „Perinlța" al ca
sei municipale de cultură (evoluție 
încheiată cu o strlgătură (Perinlța să 
trăiască și să nu îmbătrânească), an
samblul folcloric „Floricica" din 
GropenI, pornind in scurtele sale 
secvențe de la obiceiuri de muncă, 
dar ne-au reținut atenția cu Înainta
re și formații mai miei, cum au fost 
dansurile bărbătești de la I.U.G. 
„Progresul", suita de dansuri locale 
prezentată de comuna Bărăganul, ca 
și cea de la Surdila Găiseanca. Ora
șul Făurei și-a Înscris dansul său 
sub un generic potrivit căruia tot 
„ținutul brăilean e-ntins peste Bă
răgan". Formația de dansuri popu

MUREȘ. în organizarea bibliotecii 
județene, la Palatul culturii din 
Tirgu Mureș a avut loc șezătoarea 
literar-artistică „Eminesciana". Lu
ceafărul poeziei românești a fost 
omagiat, cu acest prilej, de cadre 
didactice, cercetători științifici și 
scriitori. Manifestarea a fost ur
mată de un program cultural-artis
tic. in cadrul căruia actori ai Tea
trului National din localitate au 
recitat versuri din creația poetu
lui, iar corul de cameră ..Cantile
na" a interpretat cintece pe ver
suri de Mihai Emineseu. Tot cu 
acest prilej, au fost prezentate în
registrări din creația eminesciană 
aflate in fonoteca de aur a biblio
tecii județene. (Gheorghe Giurgiu).

BACAU. căminele culturale
din Valea Arinilor. Stănești, Șesuri 
și Prăjești se desfășoară in aceste 
zile o suită de manifestări politico- 
educative .și cultural-artistice. or
ganizate in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", sub ge
nericul „Tradiții, realități, perspec
tive". Au loe dezbateri, simpozioa- 

lare feminine de sub conducerea 
Nedelușei Coreeaeov a fost o apari
ție care stăruie in memorie 
(U.J.C.M.). Formația de dansuri de 
la C.P.L. ne-a avertizat : „vom juca 
și vom cinta, ca la noi la Brăila". 
Clubul ostășesc „Avintul" și-a 
schimbat prin evoluție numele in 
renume. N-au lipsit cetele de co
lindători din comuna Victoria (nu
mai mecanizatori) și de la Tufești. 
colinde pescărești, unul interpretat 
din solz de pește.

Din satul Tirlele Filiului al comu
nei lanaa ne-a incintat cu fluierul 
său Gavrilă Emil. Grupul vocal fol
cloric al unei unități a Ministerului 
de Interne a prezentat frumoase cin- 
tece, ca și căminul cultural din Valea 
Cinepii. Orchestra C.F.C.H. a acom
paniat întregul spectacol folcloric 
vocal, respectiv pe soliștii Sibu lou- 
na, Motoc Valeria (Bordei Verde). 
Boldeanu Vasilica (ansamblul „Peri- 
nița“). Bucur Alexandrina (C.F.C.H.), 
Duțu Ștefania (I.U.G. „Progresul"), 
Barbu Irodia de la casa de cultură 
municipală, pe rapsozii Mazilu Miha- 
lache de la Tichilești și Baicu Molse 
de la ..Laminorul". în afară de 
fluierașul Gavrilă Emil, pe care l-am 
citat mai înainte, s-au mai distins 
la instrumente Sandu Coteț, Tandicâ 
Stan, Cantaragiu Vasile. Gutui Tu- 

dorel, Dascăl Aurel. Sofrone Marian, 
Sandu Adrian.

Căminele culturale din Bordei Ver
de și Tirlele Filiului (lanca) au pre
zentat și două șezători, cu obiceiuri. 
Pa lingă alte citeva formații de fiu- 

’leriiși a evoluat, eu un sunet parcă 
uitat, și una de mandoline de la Casa 
municipală de cultură Brăila.

O zi a fost dedicată formațiilor de 
satiră si umor de la I.U.G. „Progre
sul" (fabrica de excavatoare), Insu
la Mare a Brăilei, întreprinderea 
..Laminorul", de confecții, de gospo
dărie locală și comunală. U.J.C.M. 
Umorul sătesc — nu prea strălucit 
nici ea problematică, nici ca inter
pretare — a fost reprezentat de că
minele culturale din Valea Cinepii. 
comuna Unirea, din Siliștea șl Geme
nele. Spectacolul „Cind ride Chi- 
ralina" l-am comentat mai înainte, 
recomandindu-1 să intre pe afișul 
permanent al genului.

Ca de obicei. . la concurentă cu 
umorul ș-a găsit muzica ușoară de 
Ia solo voce la jaz și rock, ca și la 
așa-numita muzică tinără. I.U.G. 
„Progresul" s-a prezentat la rampă cu 
orchestra și citiva soliști buni ca 
Burtea Codin. Petrenco George, pe 
care i-au secundat cu succes Ba- 
diu Vasile de la „Laminorul". Brancu 
Antoanela și Palade Corina de la clu
bul Victoria, Samoilă Eugenia de la 
Sindicatul învățămîntului. Căbreanu 
Magdalena de la casa municipală de 
cultură, Aldea Eugen de la „Confec
ții", Stănescu Gabriela de la casa 
științei și tehnicii pentru tineret, 
Aramă Lucia de la O.J.T.

La confluente dintre cînțec și 
umor se situează Mușat Gh. de la 
antrepriza de construcții cu paro
diile sale muzicale, care ar aduce 
și mai multe servicii mișcării artis
tice dacă ar viza ticuri locale.

Muzica a fost reprezentată bine
înțeles și de coruri, intre care cele 
de tradiție, „Armonia" și „Lyra“, de 
mai multe grupuri camerale intre 
care am distinge pe cel al filialei 
„1 Mai" a casei municipale de cultu
ră. N-au lipsit nici soliștii și solis
tele. Cum puteau lipsi fanfarele în 
orașul unde in secolul trecut concer
ta și autorul „Dunării albastre" ? 
Fanfarele aparțineau întreprinderii 
de utilaj greu „Progresul", șantie
rului naval și casei municipale de 
cultură.

CUVÎNTUL ROSTIT LA RAMPA. 
E vorba, desigur, de teatru, de mon
tajele literare sau literar-muzical- 
coregraflce și recitări. în ce pri
vește teatrul, palida apariție pe 
scenă se explică in lipsa unor texte 
substantiate, cu toate că Mihail Se
bastian și Fănuș Neagu puteau oferi 
unele opțiuni, ca să mă refer numai 
la dramaturgi brăileni. 1

Să remarcăm totuși dintre piesele 
de teatru jucate „Joii Joker" de Tu

CARNET CULTURAL

ne, concursuri, vernisări de expo
ziții, recitaluri de poezie patrioti
că, intilniri cu oameni de știință 
și cultură, spectacole artistice. 
(Gheorghe Baltă).

VRANCEA. tn unitățile economi-' 
ce și așezămintele de cultură se 
desfășoară ciclul de expuneri cu 
tema „Momente din lupta poporu
lui român pentru independență și 
unitate națională", iar la casele de 
cultură și biblioteci sint organiza
te evocări cultural-științifice și 
expoziții tematice cu genericul 
„Personalități ale științei și cul
turii românești pe meridianele lu
mii". De largă audiență se bucură 
și dezbaterile ce au loc la cluburi 
și casele de cultură, cu tema .,Re
alități și perspective in ocrotirea 
naturii pe teritoriul județului 
Vrancea". (Dan Drăgulescu).

ALBA. în orașul Zlatna a fost 

dor Popescu, in interpretarea forma
ției de la C.F.C.H., și „Pașii care ies 
din pămint" de T. Parapiru. a Tea
trului popular si muncitoresc însu
răței. <

Dintre spectacolele de poezie si 
muzică, mal dinamic ni s-a părut cel 
prezentat de clubul Victoria, intitu
lat „Slavă tie. patrie". Colocviul des
pre tinerețe al U.J.C.M. n-a fost lip
sit de merite.

Isabela Chiolduș de la cooperativa 
„Prestarea" a fost cea mai pregnan
tă intre cei 8 recitatori.

Am apreciat in mod deosebit fap
tul că printre poeții recitați, alături 
de Coșbuc (Roata morii), a fost Mihu 
Dragomir. poet căruia in fiecare pri
măvară brăilenii li dedică un festi
val de nivel național, intitulat „Odă 
pămmtului meu". Fiindcă l-am invo
cat pe Mihu Dragomir. putem afir
ma că din versurile sale se putea 
intona o intreagă rapsodie a Brăilei, 
precum din poetul contemporan 
nouă Nicolae Grigore Mărășanu se 
putea constitui o frescă voluptuoasă 
a marelui fluviu.

MUSICA — FINIS CORONAT 
OPUS. Spre deosebire de simboliști, 
brăilenii n-au situat muzica inainte 
de toate, ci au încheiat cu corurile, 
pe prim plan situindu-se cele de tra
diție, „Armonia" și „Lyra“, dar și 
un cor dintr-o comună precum do
cile. A sunat promițător „Andantino" 
de la Sindicatul Învățământului.

Ultimul, dar nu cel din urmă, 
printre pantomime și dansuri mo
derne. s-a strecurat și un minunat 
dans tematic, după părerea noastră, 
un dans al spicelor de griu, din co
muna atit de omniprezentă Bără
ganul.

Se poate încheia cu ideea că dacă 
unele sonuri erau mal bine alese, ca 
și anumite culori, spectacolul re
prezentativ al județului Brăila din 
cadrul Festivalului national „Ci.n- 
tarea României" putea fi și mai polio 
crom sl plurivalent muzical.

GÎNDITORII DECENIULUI NOUA 
ȘI NOUL DE FIEC ARE ZI. Intim- 
plarea fericită sau mai bine zis buna 
organizare ne-au prilejuit si vizita
rea expoziției de creație si gindrae 
tchnteo-știintifieă ,,din cadrul acele
iași etape a Festivalului național 
„Cintarea României". O foaie vo
lantă specială. realizată de ziarul 
„Înainte" pentru Consiliul municipal 
Brăila al sindicatelor, pe luna mar
tie 1987. ne-a familiarizat și cu o 
seamă de realizări în acest domeniu.

Acțiuni de 128 milioane lei — a- 
ceasta este valoarea economiilor 
realizate de colectivele muncitorești 
brăilene in anul 1986, ca urmate a 
acțiunilor organizate in domeniile 
creației tehnico-științlfice de masă, 
introducerii progresului tehnic, acti
vității de invenții și inovații, in prin
cipal gospodăririi și utilizării mai 
eficiente a materiilor prime, mate
rialelor. energiei electrice și combus
tibililor. Evident, cind e vorba de 
128 milioane lei nu vom enumera 
punct eu punct cum s-a ajuns la a- 
ceastă sumă. Nu știu, de pildă, dacă 
hidrologii evaluează debitul rîurilor 
ce se varsă in Dunăre. Vorba unui 
poet : „mă bucur că munca mea se 
varsă in munoa republicii mele".

Spicuim totuși cîteva titluri ten
tante prin ele însele : „Soarele — cea 
mai mare centrală energetică" (cu 
exemplificările de rigoare). ..Perfec
ționarea profesională — cheie a ca
lității", „Brevete ’86" : Inventatorul 
Ștefan Ichim de la ’ Întreprinderea 
„Laminorul" cu cele 4 invenții ale 
sale aprobate a înregistrat o eficien
tă economică de 3,1 milioane Iei. cele 
7 inovații ale inginerului Traian 
Rusu au totalizat și ele 1.3 milioane 
lei ; invenția cu cea mai mare efi
ciență economică pe intreprinderea 
C.F.C.H. aparține inginerului Ale
xandru Iriciuc și este de 13,7 mili
oane lei.,

Ca să conchidem. In 1986 au fost 
realizate 58 de invenții și 124 ino
vații. numărul oamenilor muncii care 
au participat la aceste acțiuni fiind 
de 7 700.

Dacă ni s-au părut titlurile de ne
despărțit ca emisferele de Magde
burg : „Ginditorii deceniului nouă" și 
„Noul de fiecare zi" e pentru că gîn- 
direa e intr-adevăr forma curentă, 
cotidiană de existentă a personalită
ții omului nou. Colegii de la ziarul 
brăilean „înainte" vor fi foarte sur
prinși că am optat In consemnarea 
mea pentru multe din formulările 
lor. Am făcut-o fiindcă uneori sint 
atit de lapidare, de fericit găsite, ea 
niște aterizări la punct fix. cum im! 
place să spun. De menționat că in 
cele 4 pagini nu lipsesc pamfletul 
(Milioanele care ruginesc), elocvent 
ilustrat, nici vorbele de duh.

Niculae STOIAN

organizat un ansamblu de acțiuni 
politico-educative și cultural-artis
tice găzduite de așezămintele de 
cultură, scoli. întreprinderi si in
stituții. Suita acestor manifestări a 
debutat cu spectacolul „Te cîntăm. 
pămint străbun", la care si-au dat 
concursul formații de amatori e- 
videntiate în cadrul actualei edi
ții a Festivalului național ..Cin
tarea României". (Ștefan Dinică).

MEHEDINȚI. La Casa tineretu
lui din Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat schimbul de experiență 
„Contribuția cercurilor si cabine
telor de dezbateri politfco-ideolo- 
giee din scoli si casele pionierilor 
si șoimilor patriei la cunoașterea 
istoriei poporului român". Sub e- 
gida secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, la ca
sele de cultură si căminele cultu
rale au avut loc dezbateri și mese 
rotunde cu tema „Semnificația ac
tului revoluționar de la 11 Iunie 
1948 — naționalizarea principalelor 
mijloace de producție". (Virgil Tă
tarii).
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PUTERNICĂ ANGAJARE 
PATRIOTICĂ, REVOLUȚIONARĂ

încheierea vizitei in țara noastră a primului ministru 
al Guvernului de coaliție*

al Kampuchiei Democrate, Son Sann
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)
trebuie să constituie, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un eveniment important in activi
tatea consiliilor populare, „să asi
gure o mobilizare generală a tutu
ror cetățenilor orașelor și satelor 
patriei noastre în înfăptuirea pla
nurilor și programelor de dezvol
tare generală și, in același timp, 
in realizarea programelor de dez
voltare teritorială a tuturor locali
tăților patriei noastre".

Pornind de la realitatea genera
lizării autofinanțării bugetelor 
consiliilor populare municipale, o- 
rășenești. comunale, inclusiv ale 
sectoarelor Capitalei — care a pro
dus o schimbare pozitivă radicală 
a mentalității și stilului de muncă 
in conducerea localităților — se
cretarul general al partidului a 
subliniat cerința de a se accentua 
spiritul autoconducerii. autogestiu- 
nii, de a se dezvolta pirghiile, re

SATU MARE : Consfătuire pe probleme de agricultură
In organizarea Mi

nisterului Agriculturii, 
a Academiei de ști
ințe agricole și sil
vice, a Institutului de 
cercetări pentru ce
reale și plante tehni
ce Fundulea. a direc
țiilor agricole județe
ne Satu Mare și Ma
ramureș și a Stațiunii 
de cercetări agricole 
Livada, la Satu Mare 
s-au încheiat vineri, 
19 iunie, lucrările con
sfătuirii republicane 
cu tema „Proble
me actuale ale ame
liorării plantelor si 
ale producerii semin
țelor". In cadrul con

sfătuirii a fost evi
dențiat meritul remar
cabil al conducătorului 
partidului și statului 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
fundamentarea rolului 
agriculturii in cadrul 
economiei naționale și 
în elaborarea concep
tului noii revoluții a- 
grare. Referatele și 
comunicările prezen
tate au cuprins re
zultate ale cercetării 
științifice in crearea 
de noi soiuri, mai pro
ductive, rezistente la 
boli și dăunători, la 
griu, porumb, floa- 
rea-soarelui, elemente

DROBETA TURNU-SEVERIN : O inițiativă
de... 20 milioane lei

De mai mulți ani, în cadrul Combinatului de celuloză și hirtie din 
Drobcta Turnu-Severin se aplică in producție o valoroasă inițiativă : 
„Să concepem și să asimilăm în fabricație, cu eforturi proprii, toate pie
sele de schimb din import". în această acțiune se află angajați 340 de 
ingineri, subingineri. tehnicieni, maiștri și muncitori cu înaltă calificare. 
Ieri, ia nivelul unității au fost analizate rezultatele obținute pină acum. 
Și am reținut că. de la declanșarea inițiativei și pină in prezent, au fost 
asimilate 1 298 tipodimensiuni a căror valoare se cifrează la 17,8 milioa
ne lei.

— Pentru acest an — ne spune Nicolae Mitroi. secretarul comitetului 
de partid — ne-am prevăzut să mai asimilăm 152 de tipodimensiuni în 
valoare de 2,2 milioane lei.

Și mai trebuie adăugat că piesele de schimb realizate in combinat 
se comportă mult mai bine decit cele aduse din import, avind, totodată, 
o perioadă mai lungă de folosință. Un exemplu — zicem noi — de ceea 
ce înseamnă punerea in valoare a inteligenței colective. (Virgiliu Tătaru).

Rolul
(Urmare din pag. I)
ceea ce s-a dovedit viabil în acest 
domeniu, să descoperim verigile sla
be din alte sectoare ale producției, 
să orientăm mai temeinic cursurile 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale din 1987 și a acestei cate
gorii de personal.

— Ați evocat experiența bună în 
pregătirea specialiștilor din com
partimentul hidraulic. în ce constă 
aceasta ?

— Sectorul hidraulic a căpătat în 
ultimii ani o extindere cu totul a- 
parte în întreprinderea noastră. Este 
un teritoriu al tehnicii „de virf“. cu 
o mare pondere la export. Conduce
rea locurilor de muncă de aici pre
supune. obligatoriu, o pregătire de 
nivel. Tocmai pentru că imensa ma
joritate a muncitorilor au o pregătire 
profesională ridicată. în esență, noi 
am apelat — pentru cursurile de 
perfecționare a pregătirii destinate 
specialiștilor — la lectorii cei mai 
calificați din uzină și, in egală mă
sură. de la Academia de studii eco
nomice și Institutul politehnic Bucu
rești, Institutul de petrol și gaze — 
Ploiești. Universitatea din Brașov, 
Institutul politehnic din Timișoara, 
Institutul național de chimie etc. 
Este vorba despre lectori care au 
pregătire corespunzătoare în știința 
conducerii, evident. Apelul la aceste 
cadre cu bună pregătire s-a înscris 
in efortul nostru de a traduce in 
viață îndemnurile repetate ale secre
tarului general al partidului privind 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a întregului personal 
muncitor, de care depinde, in ulti
mă instanță, atingerea performan
țelor productive.

Cum lesne se poate deduce și din 
aceste argumente, analiza-diagnos- 
tic întreprinsă la Plopeni a fost de
terminată de rațiunile imperative 
ale actualului cincinal : creșterea 
intensivă a producției, sporirea in 
ritmuri dinamice a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
ducției, accelerarea progresului teh
nic prin mecanizare, automatizare, 
electronizare, robotizare și ciberne- 
tlzare etc. Normal ca, în atare- cir
cumstanțe. să existe și preocuparea 
pe măsură pentru a afla și „curba 
de răspuns" a potențialului uman, 

sursele, modalitățile autofinanțării. 
Acordind o importantă mai mare 
înfăptuirii programelor teritoriale, 
consiliile populare trebuie să tra
teze cu prioritate dezvoltarea micii 
industrii, a serviciilor, precum și 
activitățile edilitar-gospodărești, 
transporturile locale, in mod spe
cial aplicarea programului de siste
matizare. a tuturor prevederilor 
menite să contribuie la ridicarea 
continuă a calității vieții.

Condiția de bază, sine qua non, 
a bunei gospodăriri, a dezvoltării 
înfloritoare a tuturor localităților 
patriei rezidă in trăsătura esen
țială a democrației noastre socia
liste : participarea activă a tuturor 
cetățenilor la activitatea de auto- 
conducere, de la cristalizarea ini
țiativelor gospodărești pină la ul
tima operațiune practică de mate
rializare a lor. Realizările de pină 
acum. înfăptuirile de viitor cu care 
organele locale ale puterii de stat,

noi in tehnologia de 
producere a semințe
lor. Participanta au
făcut cunoștință cu
realizări prestigioase 
ale colectivului de
cercetători de la sta
țiunea de cercetări a- 
gricole Livada, ale 
unor unități agricole 
de stat și cooperatiste 
producătoare de se
mințe din județ Și din 
zona de influență a 
stațiunii, ale timpuri
lor de ameliorare și 
producere a semințe
lor de la această sta
țiune. (Octav Gru- 
meza).

activ al maistrului în producție
prin ce mijloace se acționează pen
tru punerea in mișcare a tuturor e- 
nergiilor. a spiritului novator. Re
venind la investigația amintită in 
rîndul maiștrilor, ea a pornit de la 
următoarele ipoteze principale : in 
ce măsură stăpinesc aceștia atribu
tele conducerii științifice ale locu
lui de muncă ? Nu cumva, uneori, 
le abordează disparat sau pun accent 
doar pe o latură sau alta ? Se cu
nosc legăturile cauzale dintre atri
butele conducerii și fenomenele ori 
procesele care le generează ?

Vom insista, pe îndelete, in cele 
ce urmează, asupra răspunsurilor la 
întrebările formulate. Mai înainte 
insă, iată răspunsurile la intrebarea- 
test pusă de reporteri, paralel cu 
analiza-diagnostic care face obiectul 
acestor rînduri : „Pină la ce virstă 
socotiți că e nevoie de învățătură 
Răspunsurile primite de la un nu
măr important de maiștri s-ar putea 
grupa in două categorii : 1. „Pină la 
pensie". 2. „Toată viața". Necesita
tea învățăturii, pentru stăpinirea te
meinică a domeniului, cu atit mai 
necesară atunci cind ai si răspun
deri de conducere, este. deci, unanim 
recunoscută. Aceasta indică un cli
mat propice perfecționării, arată re
ceptivitate in acumularea de cunoș
tințe noi. dorința de autodepășire. 
Mai mult chiar : majoritatea inter
locutorilor noștri au trecut „barie
ra" argumentelor practice, oferind si 
suportul teoretic al stăpînirii proce
selor moderne din producția indus
trială de azi. inseparabilă de revo
luția tehnico-științifică. de știința 
conducerii. Este exact concluzia la 
care a ajuns, în linii generale, și 
analiza-diagnostic inițiată la între
prinderea mecanică din Plopeni pe 
un eșantion de peste 300 de maiștri, 
maiștri principali, șefi de ateliere 
pe un test de știința conducerii. îl 
întrebăm pe profesorul Constantin 
Dumitrache, șeful cabinetului de 
perfecționare profesională :

— Care este ideea căreia testul 
întreprins i-a dat un relief deose
bit ?

— S-au confirmat și cu acest pri
lej ipotezele avansate de literatura 
de specialitate și potrivit cărora 
adulții pot și trebuie să se instru
iască toată viata. Potențialul lor de 
inteligentă scade foarte puțin o dată 

Frontul Democrației și Unității So
cialiste se vor infățișa la alegerile 
de la 15 noiembrie sint legate indi
solubil prin continuitatea faptelor, 
a procesului revoluționar de trans
formare a societății românești. Ele 
cunosc un nou imbold prin che
marea înflăcărată rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la tri
buna plenarei : „Să facem astfel 
incit alegerile pentru consiliile 
populare să demonstreze, incă o 
dată, justețea politicii noastre in 
domeniul democrației socialiste Și 
ai asigurării cadrului larg de parti
cipare a maselor populare la con
ducerea intregii activități, realiza
rea deplinei egalități in drepturi, 
faptul că tot ceea ce realizăm fa
cem cu poporul și pentru popor, 
pentru bunăstarea și fericirea in
tregii națiuni, pentru asigurarea 
intăririi continue a forței Republi
cii Socialiste România, a indepen
denței și suveranității țării !“

DEVA : Un nou lot 
de calculatoare 

expediate beneficiarilor 
în cursul zilei de ieri, de la sub

unitatea de producere a calcula
toarelor electronice aparținind în
treprinderii de calculatoare elec
tronice „Felix" București, sitîgura 
de acest gen din țară, a plecat 
spre beneficiarii interni un lot de 
600 calculatoare electronice de bi
rou „Felix" 130 P, care sint deo
sebit de solicitate de unitățile eco
nomice. In aceste zile se pregă
tește un nou lot de 700 calcula
toare de același tip, pentru a fi 
expediat beneficiarilor. (Sabin 
Oerbu).

VRANCEA : Gospodărirea 
fondului funciar

Ieri, 19 iunie, s-au încheiat lu
crările schimbului de experiență 
organizat, pe parcursul a două 
zile, de către Oficiul de cadastru, 
organizarea teritoriului și asola- 
mente Vrancea, la care au parti
cipat reprezentanții mai multor 
județe din țară și ai unor institu
ții centrale de specialitate. Al’ind 
ca temă „Cadastru funciar general 
in zone necooperativizate și locali
tăți mari", schimbul de experiență 
a cuprins prezentarea de referate 
și comunicări privind procedee 
moderne de organizare și reali
zare practică a acestei activități, 
de implicare activă și eficientă in 
realizarea programelor de creștere 
a gradului de folosință a fondului 
funciar, de sistematizare și mo
dernizare a localităților. De ase
menea, au fost organizate demon
strații și lucrări practice în oomu- 
nele Vidra, Tulnici și Soveja. (Dan 
Drăgulescu).

cu virsta. Dar ceea ce se pierde cu 
trecerea anilor se cîștigă prin expe
riența de muncă acumulată. Inves
tigația noastră a pus din plin în e- 
vidențâ această compensație.

— Poate că. pentru cititorii noștri, 
n-ar fi lipsit de interes cîteva de
talii în această ordine dc idei.

O primă constatare : nici un mais
tru din întreprindere nu are sub 
30 de ani. Ei bine, din eșantionul 
testat, procentul cel mai mare de 
răspunsuri foarte bune l-a dat gru
pa de virstă de la 51 la 60 de ani, 
cu o vechi mq de cel puțin 15 ani în 
funcția de maistru. Lucrurile apar 
firești dacă le punem în relație cu 
faptul că acești oameni au avut pri
lejul să participe la cursurile de ști
ința conducerii, s-au rodat ani de 
zile in exercitarea răspunderilor în
credințate. Aici se observă totuși un 
fapt semnificativ, de care am ținut 
cont în strategia perfecționării pre
gătirii : maiștrii promovați in aceas
tă funcție la sfirșit de carieră, ca să 
spunem așa, stăpinesc mai puțin 
problemele teoretice ale științei 
conducerii. Din nou ne întoarcem la 
același adevăr : experiența pe post, 
timp îndelungat. îmbinată cu pregă
tirea teoretică în pas cu progresele 
tehnicii, ale organizării științifice a 
muncii și producției. își spune cu- 
vintul.

Ierarhizarea răspunsurilor la tes
tul întreprins pe grupe de virstă. pe 
stagiul în funcția de maistru are. 
neîndoios. însemnătatea ei în vede
rea unor acțiuni practice în proce
sul perfecționării. Noi ne vom opri 
aici numai asupra cîtorva consta
tări de ordin mai general. în măsu
ră să sensibilizeze factorii de deci
zie față de importanta problemă a 
înarmării maiștrilor cu principiile 
de bază ale științei conducerii locu
lui de muncă. Astfel, faptul de a fl 
răspuns corespunzător la 32 de în
trebări ale testului marea majorita
te a celor chestionați arată că se cu
nosc destule taine ale științei con
ducerii. Cu alte cuvinte, de la acest 
potențial de cunoștințe acumulate, 
de la acest nivel trebuie să se por
nească in perfecționare. Este de alt
fel firesc ca evaluarea volumului do 
cunoștințe să se soldeze cu un scop, 
cu o finalitate practică. Testele a- 
mintite nu sint doar niște încercări

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala primul-ministru al Guvernului 
de coaliție al Kampuchiei Democra
te. Son Sann, care a efectuat o vi
zită in țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, de alte 
persoane oficiale.

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri 19 iunie, tovarășul Ștefan 

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația de 
activiști ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. efectuează o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră. Din 
delegație fac parte tovarășii Savo 
Sekarici. secretar al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Munte- 
negru. și Zoran Matkevici, președin
tele Comisiei de Control a Uniunii 
Comuniștilor din Serbia.

La primite a luat parte ambasa

Cronica zilei
Vineri dimineața, navele militare 

sovietice „Azov" și „Krasnii Kav- 
kaz“. care au efectuat o vizită in 
portul Constanta, au părăsit apele 
teritoriale românești. Pe timpul cit 
s-au aflat în țara noastră, membrii

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Reprezentanții mișcării noastre sportive 

studențești la Universiada 1987
La Jocurile Mondiale Universitare 

de vară, care vor avea loc anul a- 
cesta in Iugoslavia, la Zagreb (8—19 
iulie), vor lua parte și cei mai buni 
dintre reprezentanții mișcării noas
tre sportive studențești.

Reprezentanții români vor concu
ra la sporturi de primă importantă, 
cum sint atletismul (feminin și mas
culin), natația (feminin), gimnastica 
(feminin), caiac-canoe (feminin și 
masculin) și canotajul academic (fe
minin și masculin).

Zeci de sportivi studenți, dintre 
cei măi valoroși, se pregătesc in a-

FOTBAL • Semifinalele „Cupei României"
Vineri s-a efectuat tragerea la 

sorți a meciurilor din cadrul semi
finalelor „Cupei României" la fot
bal, competiție ce se desfășoară sub

• Azi, în divizia A
Pe stadionul „Victoria" din Capi

tală se va disputa astăzi meciul din
tre echipele Victoria și F. C. Argeș 

de a măsura... inteligența în sine, ci 
mai ales un mijloc de a cunoaște 
realitatea așa: cum e pentru a acționa 
in cunoștință de cauză.

în același timp, inclinarea balan
ței răspunsurilor spre nivelul me
diocru — in această postură s-au 
aflat între 30 și 45 la sută din su
biecți — a oferit organului colectiv de 
conducere al intreprinderii criteriile 
necesare pentru a acționa cu mai 
mare răspundere pentru perfecționa
rea pregătirii maiștrilor. Este un fapt 
valabil nu numai pentru întreprin
derea din Plopeni : intre performan
țele competitive și conducerea com
petentă a locului de muncă există o 
strinsă interdependență. Autorii pro
ducției de calitate sint oamenii din 
formațiile de lucru. E un adevăr ar
hicunoscut. După cum. la fel de cu
noscut este și faptul că nivelul atins 
de fiecare echipă, atelier, secție, 
întreprindere depinde de felul cum 
sint ajutate aceste colective in pro
cesul perfecționării profesionale, de 
competenta și știința cu care sint 
puse în mișcare energiile pentru a- 
tingerea obiectivelor propuse.

Revenind la argumentele furnizate 
de analiza-diagnostic. să mai con
semnăm incă un fapt : grupa de 
virstă a începătorilor — adică a 
maiștrilor nou promovați în funcție 
— este destul de numeroasă și la 
unitatea din Plopeni. Cum era și 
previzibil, o parte însemnată din 
rîndul acestora au dat răspunsuri 
slabe la testul privind stăpinirea 
principalelor atribute ale științei 
conducerii. Concluzia ce se impune 
de la sine : această categorie de 
maiștri presupune o atenție cu totul 
specială in perfecționarea, pregăti
rii. Tocmai pentru că se încadrează 
în acel fond de cadre care. în orice 
unitate industrială, reprezintă viito
rul. Competițiile productive ale ani
lor ce vin vor fi duse, cu deosebire, 
de acești oameni, umăr la umăr cu 
formațiile pe care le conduc și pe 
care le formează. Dar despre felul 
cum se implică maiștrii, de la Plo
peni — cuprinși in analiza-diagnos
tic amintită — în procesul efectiv al 
științei conducerii locului de muncă, 
intr-un articol viitor.

Ilie TANASACHE 
Ion MARINESCU

în timpul șederii în România, pri
mul-ministru al Guvernului de coa
liție al Kampuchiei Democrate și 
persoanele care l-au însoțit au vizi
tat cartiere de locuințe, șantierul 
de amenajare complexă și exploa
tare a rîului Dîmbovița, precum și 
edificii social-culturale din Capitală.

dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
Boro Denkov.

★
în timpul vizitei in țara noastră, 

delegația de activiști ai U.C.I. a 
avut convorbiri la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, Consiliul 
Organizării Economi co-Sociale. Co
mitetul municipal București al P.C.R. 
și Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. Au fost vizitate obiective eco- 
nomico-sociale și monumente cultu- 
ral-istorice din municipiul București 
și județul Suceava.

echipajelor au vizitat instituții de 
învățămint și unități militare, obiec
tive economice, cultural-turistice și 
monumente istorice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

ceste zile cu ambiție și seriozitate 
pentru a reprezenta cu onoare culo
rile țării noastre la marea compe
tiție mondială universitară, a doua 
ca importantă și amploare interna
țională după jocurile olimpice. Prin
tre aceștia se află performeri cu 
multă reputație, cum sînt Aurel 
Macarencu, dublu campion mondial 
la canoe, Mărioara Popescu și Maria 
Sava la canotaj academic. Ecaterina 
Szabo și Laura Cutina, la gimnasti
că, Noemi Lung, și Aneta Pătrășcoiu, 
la natație.

egida „Daciadei". Iată programul 
jocurilor ce se vor disputa la 23 
iunie : Dinamo — Victoria și F.C.M. 
Brașov — Steaua.

conți nd pentru etapa a 33-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal. Par
tida va începe la ora 18. Celelalte 
jocuri ale etapei sq. vor desțășttra, 
duminică.

Dinamoviada internațională 
de gimnastică

Vineri, în prima zi a Dinamoviadei 
internaționale de gimnastică ce se 
desfășoară in sala Dinamo din Ca
pitală, proba masculină a fost Cîș- 
tigată de Marius Gherman (Dinamo 
București), situat pe locul întîi la 
individual compus cu 58.10 puncte, 
urmat de coechipierul său Nicolae 
Bejenaru — 57,35 puncte și de Mi
hail Kokorin (Dinamo — U.R.S.S.)
— 56,70 puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. Dina
mo București — 285,70 puncte ; 2. 
Dinamo — U.R.S.S. — 281,50 punc
te ; 3. Ujpest Dozsa Budapesta — 
277,80 puncte ; 4. Levski Spartak So
fia — 275,45 puncte ; 5. Dynamo 
(R. D. Germană) — 266,20 puncte.

Astăzi, de la ora 17,00, are loc con
cursul feminin, iar duminică dimi
neață de la ora 10,00 se vor desfă
șura finalele pe aparate.

★
ȘAH. — în runda a 7-a a Tur

neului internațional feminin de șab 
de la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia). Cristina Bădulescu a remizat 
cu Lidia Semenova, lidera clasamen
tului. în celelalte partide au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
Kaczmarek—Wiese 1—0 ; Marina 
Pogorevici-Makropoulos — Michel 
0—1 ; Nestorova—Lechner 0—1 ; 
Szmacinska—Ialoveț 1—0 : Lelciuk— 
Chao Lan 1—0 ; Liu Silan—Hof
mann 0—1. în clasament, ne primul 
loc se află Semenova (U.R.S.S.) — 
cu 6 puncte, urmată de Bădulescu 
(România) și Kaczmarek (Polonia)
— cu cite 5 puncte etc.

RUGBI • La Wellington, în me
ciul pentru locul 3 al Cupei mon
diale la rugbi, echipa Țării Galilor 
a întrecut cu scorul de 22—21 (13— 
15) selecționata Australiei. Finala 
competiției se va disputa astăzi, la 
Auckland, între reprezentativele Noii 
Zeelande și Franței. • în primul 
meci 'al turneului pe care-I între
prinde în Zimbabwe, echipa de 
rugbi a U.R.S.S. a întilnit la Ha
rare o selecționată locală pe care a 
întrecut-o cu scorul de 40—10.

HANDBAL — în partida inaugu
rală a turneului internațional' mas
culin de handbal de la Tunis, selec
ționata Tunisiei a invins cu scorul 
de 23—16 (8—9) echipa Danemarcei.

U.R.S.S. :

Biomasa - importantă sursă de energie
S-a calculat că toate zăcămin

tele depistate de cărbune, petrol 
și gaze, luate împreună, conțin tot 
atita energie cit se acumulează 
intr-un singur an în biomasa ce se 
formează pe Pămint — fibre lem
noase, plante, diverse deșeuri or
ganice. în U.R.S.S. sint atrase cir
ca 30 de puternice instituții știin
țifice si economice in elaborarea 
unor noi metode de folosire a bio- 
masei in complexul energetic și de 
combustibil — se arată intr-un ar
ticol difuzat de agenția de presă 
„Novosti". Din toate felurile de 
biomasă. oamenii de știință au ales, 
in primul rind, diferite reziduuri 
organice, ca fiind cele mai produc
tive. Unitățile bioenergetice puse 
in funcțiune incă cu ani în urmă 
produc circa 5 milioane metri cubi 
de gaz metan pe an și, concomi
tent, realizează un preparat de vi
tamină pentru agricultură, in va
loare anuală de 8 milioane de ru
ble. Instalații industriale pentru 
producerea gazului din reziduuri 
organice și din ape comunale func
ționează la Moscova, Leningrad, 
Harkov și Odesa. Asemenea in
stalații se construiesc in alte 12

R.P. POLONĂ :

Cercetarea științifică
în ultimii ani, tot mai multe din 

institutele de învățămint superior 
din Polonia își creează în mod 
independent fondurile cu care tși 
acoperă cheltuielile. Academia a- 
gricolă de Ia Wroclaw a obținut 
astfel anul trecut 400 milioane de 
zloți din vînzarea brevetelor de in
venții și elaborarea de metodolo
gii privind noile sisteme de îngră
șate a solului. Academia încheie, 
de asemenea, contracte pentru exe
cutarea de cercetări științifice si 
diverse servicii pentru întreprin
deri din sectorul socialist. Lucrări 
similare, ma.i ales pentru întreprin
derile de stat din regiune, sint 
efectuate și de Politehnica din Lu
blin. Valoarea brevetelor vîndute 
de aceasta, cit si a serviciilor acor
date crește de circa zece ori. de la 
un an la altul.

Pină și cea mai tinără instituție 
de învățămint superior din Polo-

R.P, GERMANĂ :

Obiectivul întrecerii - 
reducerea consumurilor energetice

în R.D. Germană se extinde în
trecerea pentru economisirea ener
giei electrice. După combinatul 
„Karl Zeis Jena" — inițiatorul a- 
cestei acțiuni de mare însemnătate 
pentru economia națională — colec
tivul Combinatului de mașini grele 
din Magdeburg obține, de aseme
nea, realizări notabile in reducerea 
consumurilor energetice. în acest 
an, sporindu-și producția cu 10,1 la 
sută, colectivul de aici va reduce 
consumul de energie cu 5 la sută. 
Pentru a duce la bun sfirșit un 
asemenea angajament, constructo
rii de mașini au elaborat un pro
gram de lungă durată privind folo
sirea tuturor rezervelor. Astfel, in
ginerii din uzină au pus la punct 
măsuri pentru perfecționarea cup
toarelor electrice în sensul redu

NOI TRENURI
Pentru satisfacerea solicitărilor în 

continuă creștere ale traficului fe
roviar spre și dinspre litoral, au 
fost introduse in circulație noi tre
nuri, prin care se realizează o legă
tură directă cu marile centre urbane 
ale țării : trenul accelerat 844 Man
galia — București Băneasa — Timi
șoara (cu grupe de vagoane pentru 
Craiova și Reșița) ; trenul acoelerat 
804 Mangalia — Suceava-Nord (cu

tv
13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (parțial 

color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 iunie, ora' 2» — 23 iunie, 
ora 20. In țară : Deși temperatura 
aerului va continua să crească ușor, 
in cea mai mare parte a țării vremea 
va fl răcoroasă pentru această peri
oadă. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca

orașe. Spre sfirșitul actualului cin
cinal, prin prelucrarea in acest fel 
a apelor reziduale se prevede «eco
nomisirea a 270 000 tone de com
bustibil convențional. In gaz se 
transformă pină la 85 la sută din 
materia organică, rezultînd. in a- 
celași timp, Îngrășăminte cu conți
nut superior de azot și fosfor. în 
felul acesta curățirea apelor rezi
duale — un proces consumator de 
energie — se transformă intr-o sur
să eficientă de energie.

Pregătiri intense se fac pentru 
folosirea biomasei in agricultură, 
urmind să intre in aurind in func
țiune primele șase asemenea insta
lații, dintr-un număr de 250 pre
văzute a fi construite pină la sfîr- 
șitul actualului cincinal, destinate 
prelucrării reziduurilor de la fer
mele zootehnice. Se construiesc, de 
asemenea, mijloace tehnice în ve
derea folosirii biogazului in calita
te de combustibil pentru mașinile 
agricole.

în ce privește perspectiva mai în
depărtată, se prevede ca spre anul 
2000 toate reziduurile organice să 
fie folosite pentru producerea bio
gazului.

în sprijinul producției 
nia, care este Universitatea din 
Szczecin, a pășit în cel de-al doi
lea an de existență cu 76 de teme 
de cercetare, a căror valoare de
pășește 100 milioane de zloți. Ca 
rezultat al colaborării cu direcția 
Șantierului naval Szczecin, univer
sitatea dispune de unul dintre 
cele mai moderne centre compu
terizate din țară. Utilajul si în
treaga dotare le-a asigurat direc
ția șantierului naval, iar universi
tății ii aparțin concepția și pro
gramele acestui sistem. Tot spre 
cerințele actuale si de perspectivă 
ale șantierului naval este îndrep
tată pregătirea a numeroase cadre 
de către universitate. Pe lingă fa
cilitățile materiale pe care le creea
ză pentru institutele respective, 
acest sistem prezintă marele avan
taj că îmbină organic învățămîn- 
tul cu cercetarea și producția.

cerii consumurilor energetice ale 
acestora.

Realizări semnificative se obțin și 
la Uzina de construcții metalice din 
Leipzig. Aici se folqseșc instalații 
tehnologice perfecționate, inclusiv 
microcomputer. în vederea redu
cerii cu 3.5 la sută a consumurilor 
energetice, pină la sfîrștttil anului.

Relatări similare publică presa 
din R.D.G. de la multe întreprin
deri din țară. Aceasta este logica 
progresului tehnico-științific, scrie 
ziarul „Neues Deutschland", care 
adaugă : Ar fi greu de realizat 
fără asemenea măsuri sarcina tra
sată de cel de-al XI-lea Congres 
al P.S.U.G. privind reducerea 
anuală cu 3,3 la sută a consumu
lui energetic pe unitatea de pro
dus.

i

SPRE LITORAL
grupe de vagoane pentru Buzău și 
Botoșani), trenul accelerat 842 Man
galia — București Băneasa — Satu 
Mare (cu grupe de vagoane pentru 
Brașov și Tirgu Mureș). A fost pus 
in circulație, de asemenea, trenul 
rapid 86 Mangalia — București 
Nord, cu plecarea din Mangalia la 
ora 17.33 și sosirea la București la 
ora 21,31.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedla (color)
19,50 Album de melodii (color)
20.30 Film artistic (color). Darul
22.05 Telejurnal
22,15 In lumina reflectoarelor (color).

Moment coregrafic
22.30 închiderea programului

racter de aversă, mai frecvente în 
vestul, centrul șl nordul țării. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări in zona de munte. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse Intre 
8 șl 18 grade, Izolat, mai coborite in 
depresiuni, iar maximele intre 18 și 
28 de grade, pe alocuri mai ridicate 
in sud in primele zile. In București : 
Vremea se va Încălzi ușor, răminind 
însă răcoroasă pentru această peri
oadă. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 13 șl 15 grade, cele 
maxime intre 25 și 28 de grade.

V

*

*

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERII|
• NUCLEE „EXOTICE". Manua‘ 

lele de fizică ne învață că in nucleele 
stabile ale elementelor ușoare se află un 
număr bine stabilit de protoni și neutroni. 
Orice regulă are insă și excepții. Astfel, 
la Caen. in Franța, fizicieni ai Comisaria
tului pentru energia atomică și din cadrul 
Centrului național de cercetări științifice, 
care lucrează la „marele accelerator națio
nal de ioni grei", au depistat. în ultimii trei 
ani, circa 30 de nuclee „exotice". Altfel 
spus, este vorba de nuclee care conțin un 
mare număr de protoni sau 
plimentari, în comparație cu 
nuite.

în ultimele luni, fizicienii 
obținut prin fragmentare două nuclee deo
sebit de „exotice", respectiv izotopi ai 
carbonului și ai siliciului. Primul conține 
șase protoni și 16 neutroni, iar al doilea 
14 protoni și 8 neutroni. Aceste două noi 
specii de nuclee se dezintegrează prin 
radioactivitate beta (emisie de electroni), 
cu o perioadă de înjumătățire de circa o 
sutime de secundă. Ele constituie un pre-

țios material pentru studierea proprietăți
lor nucleelor atomice și înțelegerea 
fenomenelor intranucleare, cum ar fi 
energiile de legătură, perioadele sau pro
prietățile radioactive.

neutroni su- 
nucleele obiș-

francezi au

• UN EXCELENT MATERIAL, 
îi» ciuda afirmării largi a noilor materiale 
cu proprietăți deosebite, pînă și cercetările 
din tehnica avansată a fuziunii nucleare 
mai trebuie, uneori, să se bazeze și pe ca
litățile speciale ale unor materiale natu
rale. Astfel. în laboratorul Universității din 
Rochester pentru energii laser, un minuscul 
păianjen își țese pînza, care va fi folosită 
pentru a susține țintele necesare fuziunii 
nucleare cu laser. Această plasă constituie 
un suport ideal deoarece este lipicioasă, 
extrem de rezistentă și alcătuită din 
cu un diametru foarte mic.

în cursul experiențelor de fuziune 
cleară, lumina laserului este focalizată 
pra unui minuscul balon de sticlă, de di
mensiunile unui capăt de ac, umplut cu un 
izotop al hidrogenului. Aceasta face ca sfera

care a fost prinsă în pînza de păianjen să se 
vaporizeze și să sufere o implozie, gene- 
rind o reacție de fuziune nucleară. Plasa 
de păianjen se dovedește a fi cam de o mie 
de ori mai ușoară decit alte materiale fo
losite in mod obișnuit ca suport, cum ar fi 
spumele de plastic. în plus, ea interferează 
mult mai puțin cu reacția de implozie.

fire

nu- 
asu-

• PISTE PENTRU ROBOȚI. In 
uzinele cu înalt grad de automatizare, 
cărucioarele-robot programabile transportă 
pe piste de beton subansamblele și produ
sele industriale. Acest beton se deterio
rează insă rapid sub roțile platformelor 
automate, iar praful de ciment care se 
ridică provoacă un ridicat grad de uzură 
rulmenților. Tocmai pentru a înlătura 
aceste inconveniente, specialiști ai centra
lei industriale pentru construcții din Bulga
ria au pus la punct un nou și original 
material pentru acoperirea pistelor. în loc 
de ciment, se folosește ca liant o rășină 
sintetică, iar ca balast, zgură provenită de 
la turnătoriile de metale neferoase și re

ziduuri abrazive, criblură de corund. Noul 
material este de trei ori mai rezistent 
la uzură decit betonul obișnuit.

• BETON TIP NEPTUN. Pe 
biectele metalice scufundate vreme înde
lungată in apa mării se formează un strat 
gros de depuneri. Nu demult, s-a consta
tat că metoda electrolizei este cel mai efi
cient mijloc de îndepărtare a adevăratului 
beton preparat în „laboratoarele" mării. 
Pornind de Ia această evidență, cercetători 
australieni din domeniul materialelor de 
construcții s-au gîndit să recurgă la elec
troliză și pentru aplicarea pe construcții 
metalice scufundate în mare a unui strat 
gros de material care, după caracteristicile 
sale mecanice, amintește de beton. Cum 
se procedează ? în apa mării este lansată 
o plasă metalică fasonată. în funcție de 
nevoile construcției ce urmează a se rea
liza. bunăoară, ca schelet ,al unor piloni 
pentru diguri. Alături, se scufundă ano- 
dul de aluminiu. După trecerea curentului 
electric, pe fier se depune un strat alcă

tuit, în principal, din magneziu și calciu. 
Acest original veșmint al scheletului me
talic prezintă proprietățile betonului armat.

• „PIATRA SĂNĂTĂȚII" 0 
rocă aparte, descoperită in provincia Liao
ning, din China, intr-un sat in care locui
torii au o medie de viață ridicată, res
pectiv de circa 83 de ani. Acești 6ăteni 
sint ocoliți de maladii ca hepatita, cancerul 
etc., iar animalele lor domestice n-au fost 
niciodată afectate de epidemii. Pentru 
elucidarea acestui fenomen, oameni de 
știință chinezi au efectuat numeroase cerce
tări. S-a constatat astfel că sănătatea oa
menilor și animalelor se datorează situării 
satului respectiv la poalele unui munte. 
Acest munte este alcătuit dintr-o rocă in a 
cărei compoziție intră, printre altele. 32 de 
elemente anorganice, dintre care 12 în pro
porție de slabe urme. Din experiențele 
efectuate pe animale de laborator a rezul
tat că „piatra sănătății" are un intens 
efect biologic. Ea conține zinc, cupru, fier, 
magneziu, cobalt, siliciu etc., elemente

care fortifică organismul și accelerează 
procesul de creștere. Consumul sistematic 1 
de apă în care a stat piatra facilitează > 
eliminarea toxinelor, reechilibrarea meta- i 
holismului, activizarea circulației sanguine, ! 
drenajul rinichilor, funcționarea ficatului ț 
și a stomacului. „Piatra sănătății" este un 1 
puternic absorbant al toxinelor, dar și un ' 
bun antiseptic. Totodată, prin tratarea i 
livezilor cu asemenea piatră pisată, merii < 
tineri, de exerhplu, rodesc cu trei ani mai 1 
repede ca de obicei.

• USCARE NECONVENTIO- ț 
NALĂ. Aburul are o însușire paradoxală; 
deși este, de fapt, apă, el poate fi folosit i 
la deshidratarea unor materiale umede. / 
Recent, in Franța, s-a utilizat pentru prima j 
oară aburul la deshidratarea sfeclei fo- l 
losite ca materie primă în fabricile de ' 
zahăr. Noua tehnică și-a dovedit din plin l 
eficacitatea, făcind posibilă reduoerea de i 
la 800 la 180 kWh a necesarului de energie * 
electrică pentru eliminarea unei tone de 4 
apă din sfecla supusă industrializării. .'

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Mijloacele de informare
- factor al promovării păcii și înțelegerii

Un deziderat major relevat la sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru informații

VARȘOVIA

Dezvoltarea schimburilor economice româno-poloneze

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— La New York continuă lucrările 
Comitetului O.N.U. pentru informa
ții, ofgan al Adunării Generale, din 
care fac parte 70 de state membre, 
intre care și România.

Intervenind în cadrul dezbaterilor 
generale, reprezentantul țării noas
tre a expus poziția și aprecierile 
României cu privire la acest impor
tant sector al vieții internaționale, 
subliniind necesitatea intensificării 
eforturilor statelor și organelor de 
resort din cadrul Secretariatului 
O.N.U. pentru o mai bună informa
re și educare a opiniei publice mon
diale asupra scopurilor, principiilor, 
programelor și activităților Națiuni
lor Unite menite să asigure pacea 
șl securitatea internațională, oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, dreptul popoarelor la 
dezvoltare liberă și independentă.

S-a subliniat că problema difuzării 
informației și a sporirii rolului mij
loacelor de comunicații trebuie a- 
bordată în strînsă legătură cu . preo
cupările actuale ale popoarelor lumii, 
în primul rînd cu necesitatea solu
ționării problemei fundamentale a 
epocii noastre, și anume, prevenirea 
pericolului unui război, care. în con
dițiile actuale, s-ar transforma in
tr-o inevitabilă catastrofă nucleară.

Mijloacele de comunicare în masă 
pot și trebuie să contribuie la în
tărirea prieteniei- și înțelegerii intre 
toate, țările lumii, la promovarea in
dependenței, egalității și suveranită

ții naționale a statelor și la asigu
rarea exercitării libertăților și drep
turilor fundamentale ale omului. 
Scopul final al activității de infor
mare îl constituie — în opinia Româ
niei — promovarea colaborării și co
operării internaționale in domeniile 
politic, economic și culturali asigu
rarea unui climat de încredere și 
respect reciproc intre state.

Dezechilibrul și inegalitățile care 
afectează fluxul informației ca re
zultat al monopolului deținut de 
marile agenții de presă ale statelor 
dezvoltate conduc la deformarea in
formației, în defavoarea reflectării 
corecte, obiective și proporționale a 
eforturilor statelor in curs de dezvol
tare îndreptate spre eliminarea de
calajelor economice și a consecin
țelor crizei economice mondiale. în 
acest context, delegația română s-a 
pronunțat pentru adoptarea de mă
suri reale in scopul realizării unei 
difuzări echilibrate a informației, 
care să aibă la bază sursele de in
formare naționale autorizate și care 
să respecte interesele, aspirațiile și 
valorile istorice și culturale ale fie
cărei țări, indiferent de mărimea și 
gradul de dezvoltare sociai-econo- 
mică.

Pornind de la această constatare, 
delegația română a insistat asupra 
necesității imperioase de instaurare 
a unei noi ordini internaționale și 
în acest domeniu, care să se înscrie 
ca parte integrantă a noii ordini e- 
conomiee și politice internaționale.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 'Cu 
prilejul Tîrgului internațional de la 
Poznan, ministrul român al comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ilie Văduva, 
a fost primit de Wladyslaw Gwiazda, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone. El a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Andrzej

Wojcik, ministrul polonez al comer
țului exterior.

Au fost convenite măsuri concrete 
pentru lărgirea livrărilor reciproce 
de mărfuri în acest an si în 1988. 
precum și pentru identificarea do
meniilor de interes pentru coope
rarea economică dintre cele două 
țări.

Perspective puțin încurajatoare la orizontul 
economiei occidentale

Anticipări ale O.E.C.D.
PARIS 19 (Agerpres). — Situația 

economică în țările industrializate 
occidentale s-a deteriorat in ultimele 
luni, și nici o îmbunătățire auten
tică nu apare la orizont pentru ur
mătoarele 18 luni, se arată în rapor
tul bianual al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(O.E.C.D.). Această apreciere este 
valabilă inclusiv pentru situația șo
majului, care rămîne o problemă 
cronică. In ciuda unei expansiuni a 
pieței muncii, numărul de șomeri 
im-egistrați va continua să crească, 
ajungind la 31,5 milioane anul vi
itor. Marea Britanie, Franța și Ita
lia vor cunoaște ratele cele mai gra
ve ale șomajului — 11,5 la sută.

Raportul anticipează o curbă as

cendentă a inflației în țările indus
trializate occidentale in următoarele 
18 luni. Media ratelor inflației din 
anul trecut, de 2,8 la sută, va atinge 
3,5 în acest an și 3,75 la sută în 
1988.

O cauză a perspectivelor econo
mice sumbre formulate de raportul 
O.E.C.D. o constituie instabilitatea 
piețelor monetare occidentale cau
zată de dolar, care a dus la dimi
nuarea încrederii și prudență in in
vestiții. Experții O.E.C.D. subliniază 
neceșitatea ca S.U.A. să acționeze 
rapid pentru reducerea uriașului lor 
deficit bugetar, prin diminuarea creș
terii cheltuielilor militare, combinată 
cu alte măsuri.

>

Consecințe profund negative ale continuării 

cursei înarmărilor
Date semnificative furnizate de S.I.P.R.I.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 
Experții S.I.P.R.I. — organizație 
suedeză neguvernamentală care se 
ocupă de studiul problemelor înar
mărilor la scară mondială — relevă 
într-un document publicat recent că 
in 1986 cursa înarmărilor a conti
nuat in ritm intens. conducînd Ia 
noi evoluții cantitative și calitative 
ale armamentelor nucleare și con
venționale, cu efecte negative pro
funde asupra eforturilor de pro
gres ale națiunilor, asupra păcii și 
securității internaționale.

Documentul evidențiază că ac
tuala competiție militară continuă 
să alimenteze conflictele așa-numi- 
te locale, care aduc mari daune ță
rilor implicate și periclitează grav 
stabilitatea și pacea mondială. Este 
consemnat, de asemenea, faptul că, 
în timp ce negocierile de dezarmare 
trenează, arsenalele militare globale 
cresc considerabil, iar comerțul cu 
arme scapă tot mai mult de sub 
control.

Războiul din Golf, care durează 
din 1980 — arată experții S.I.P.R.I. 
— a devenit cel mai periculos con
flict din lume.

Ceea ce apare, de asemenea. în
grijorător este faptul că, în comer
țul internațional cu arme din.. 1986, 
două treimi din livrări au fost 
orientate spre țările lumii a treia.

tn ce privește domeniul nuclear, 
1986 a fost un „an de contraste ex
treme" : pe de o parte, cele două 
mari puteri nucleare au convenit în 
principiu asupra unei reduceri radi
cale și chiar a lichidării arsenalelor 
lor nucleare, iar pe de altă parte, 
toate cele cinci puteri nucleare 
și-au continuat programele de mo
dernizare în domeniul atomic. Din- 
tr-un total de 23 de experiențe ato
mice, S.U.A. au efectuat 14, Franța 
8, iar Marea Britanie una — împre
ună cu Statele Unite — în timp ce 
R. P. Chineză și Uniunea Sovietică 
au renunțat la asemenea teste în 
anul 1986.

Singurul rezultat concret al efor
turilor în domeniul controlului ar
mamentelor l-au constituit regle
mentările convenite la Conferința 
de la Stockholm în legătură ou 
anunțarea și participarea reciprocă 
de observatori la manevre — arată 
anuarul citat.

O nouă experiență nucleară în Nevada
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

S.U.A. au efectuat o nouă experien
ță nucleară subterană — a șaptea 
din acest an — pe poligonul din 
statul Nevada, a anunțat un purtă
tor de cuvint al Ministerului Ener
giei. După cum s-a precizat, explo
zia a avut magnitudinea sub 20 ki- 
lotone trinitrotoluen.

Continuarea de către S.U.A. în

ritm intens a experiențelor nucleare 
este criticată de numeroși reprezen
tanți ai vieții politice și ai opiniei 
publice din Statele Unite și din alte 
țări, fiind considerată un factor de 
propulsare a cursei înarmărilor în
tr-un moment în care se intensifică 
cererile în favoarea încheierii unui 
acord de interzicere generală și to
tală a testelor cu armele nucleare.

j Acțiuni și luări de poziție pentru
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încetarea cursei înarmărilor

Declarația secretarului general al O.N.U.
GENEVA 19 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a relevat, în ca
drul unei conferințe de presă des
fășurate la. Palatul Națiunilor din 
Geneva, că dezarmarea constituie 
principala 
zarmarea.

prioritate a lumii. De- 
a arătat el. ar avea nu

numai consecințe politice, ci și 
nomico-sociale pentru 
omenire. Secretarul general al 
O.N.U. a subliniat că salută toate 
inițiativele care duc spre regle
mentarea pașnică a problemelor in
ternaționale.

în sprijinul unui acord de limitare 
a armamentelor nucleare

ATENA 
conferință 
Atena, președintele Internaționalei 
Socialiste. Willy Brandt, a expri
mat speranța în realizarea în acest 
an a unui acord intre S.U.A. și 
U.R.S.S. privind limitarea arma
mentelor nucleare, transmite agen
ția Taniug. Totodată, Brandt s-a 
declarat optimist în ce privește po-

19 (Agerpres). — într-o 
de presă desfășurată la

eco- 
intreaga

sibilitatea realizării unui acord pri
vind interzicerea totală a armelor 
nucleare pe teritoriul Europei.

Pe de altă parte, președintele In
ternaționalei . Socialiste a arătat că 
sprijină inițiativa de convocare a 
unei conferințe internaționale pri
vind pacea in Orientul Mijlociu șl 
s-a pronunțat pentru încetarea 
conflictului dintre Iran și Irak.

Apel la transformarea Asiei de sud 
într-o zonă denuclearizată

mul-ministru pakistanez, Moham
mad Khan Junejo, a arătat că țara 
sa se opune cursei înarmărilor nu
cleare în sudul Asiei și este gata 
să coopereze cu alte state pentru 
a păstra regiunea liberă de aseme
nea arme. De asemenea, el s-a pro
nunțat în favoarea utilizării ener
giei nucleare in scopuri pașnice.

ISLAMABAD 19 (Agerpres). — 
Pakistanul a lansat un apel la or
ganizarea unei conferințe a țărilor 
sud-asiatice asupra neproliferării 
armelor nucleare — informează a- 
gențiile China Nouă și Press Trust 
of India. Inaugurînd la Islamabad 
lucrările unei întîlniri internațio
nale a oamenilor de știință, pri-

Cosmosul - teren de cooperare, nu de confruntare
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Intr-un raport al Comite
tului O.N.U, pentru folosirea in 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 

. dat publicității la sediul din New 
ț York al Națiunilor Unite, se rele- 
i vă din nou . necesitatea prevenirii 
’ unei curse a înarmărilor în Cos- 
l mos și a asigurării utilizării' spa- 
• țiului extraatmosferic în scopuri

exclusiv pașnice. în interesul între
gii omeniri. Se subliniază că pen
tru atingerea acestor obiective este 
necesar să se întărească clxrperarea 
dintre state în explorarea și folo
sirea Cosmosului în scopuri pașni
ce. arătîndu-se că O.N.U. poate 
juca un rol important în promo
varea acestei colaborări.
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PERSISTĂ DECALAJELE IN 
PROBLEMELE ALIMENTAȚIEI 

— relevă un raport al F.A.O.
ROMA 19 (Agerpres). — Organi

zația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) a 
subliniat intr-un raport că milioane 
de persoane din lume, suferă încă 
din cauza foametei, în pofida crește
rii rezervelor de cereale in anumite 
țări dezvoltate. Potrivit datelor 
F.A.O., producția mondială de ce
reale a fost de 1,85 miliarde tone 
în 1986, creșteri importante ale re
coltei fiind înregistrate și in țările 
în curs de dezvoltare. Totodată, re
zervele mondiale de cereale au fost 
anul trecut de 405 milioane tone, iar 
anul acesta se va atinge nivelul de 
451 milioane tone. Atrăgind din nou 
atenția asupra decalajului in materie 
de aprovizionare alimentară dintre 
țările bogate și cele sărace, docu
mentul cheamă statele la eforturi 
comune pentru depășirea probleme
lor actuale din țările în curs de 
dezvoltare.

Credite in sprijinul unor 
țări in curs de dezvoltare

CARACAS 19 (Agerpres). — Adu
narea Guvernatorilor Fondului Or
ganizației Țărilor Exportatoare de 
Petrol (O.P.E.C.), pentru Dezvoltare 
a aprobat 11 credite pentru tot atî- 
tea țări în curs de dezvoltare, tota- 
lizînd aproximativ 60 milioane do
lari -s-a anunțat oficial la Cara
cas. S-a precizat că din cele 11 
credite, opt sînt destinate pentru 
traducerea in viață a unor programe 
naționale de dezvoltare, iar trei — 
pentru echilibrarea balanței de 
plăți.

Totodată, s-au aprobat donații in 
valoare de aproximativ 800 000 do
lari, din care 600 000 dolari pentru 
cinci instituții internaționale de 
cercetări agricole și restul pentru 
extinderea unor rețele de apă pota
bilă in teritoriile arabe ocupate.

r ~

Convorbiri bulgaro - chineze
SOFIA 19 (Agerpres). — La Sofia 

au început convorbirile.dintre Todor 
Jivkov. secretar general al' C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Zhao Zi- 
yang. secretar general interimar al 
C.C. al P.C.C.. premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, aflat în
tr-o vizită oficială de prietenie in 
capitala bulgară. Cu acest prilej, re
latează agenția B.T.A., s-a procedat la

un schimb de informații în legătură 
cu dezvoltarea social-economică din 
cele două țări, exprimindu-se dorin
ța părților de a extinde relațiile bi
laterale pe. baza încrederii si înțele
gerii reciproce. Au fost abordate, 
totodată, unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, probleme le
gate de lupta pentru consolidarea 
Păcii si securității în lume.

BERLIN, Plenara
BERLIN 19 (Agerpres). — R. D, 

Germană sprijină orice pas în di
recția dezarmării — se arată in ra
portul Biroului Politic aprobat de 
plenara C.C. al P.S.U.G. consacrată 
dezvoltării economice actuale a 
R.D.G. și problemelor internaționale, 
desfășurată la Berlin.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. 
apreciază că un acord sovieto-ame- 
rican cu privire la distrugerea ra-

.C. al P.S.U.G.
chetelor nucleare cu rază medie de 
pe continentul european ar constitui 
începutul dezarmării nucleare și. 
totodată, un pas decisiv pe calea 
dezarmării, puțind conduce la crea
rea unei atmosfere favorabile solu
ționării în continuare și a altor pro
bleme și influențînd direcțiile evo
luțiilor viitoare in Europa și in 
lume.

P. C. din Chile denunță asasinarea■

unor militanti democrati
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager

pres). — Intr-o declarație dată pu
blicității la Ciudad de Mexico. Par
tidul Comunist din Chile a condam
nat asasinarea de către politia se
cretă chiliana a 12 militanti ai Fron
tului Patriotic „Manuel Rodrigțiez" 
— transmite agenția Prensa- Latina.

Pentru soluționarea 

a situațiilor
ABU DHABI 19 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al R.D.P. Ye
men. Abdel Aziz Al-Dali. a lansat 
un nou apel pentru încetarea pe 
cale pașnică, prin negocieri a con
flictului dintre Iran și Irak — trans
mite agenția KUNA. Intr-un inter
viu acordat cotidianului „Al Ittihad",

Documentul denunță acțiunile re
presive ale regimului actual din 
Chile îndreptate împotriva persoa
nelor cu vederi democratice, progre
siste si reclamă consolidarea unității 
de acțiune a forțelor care se pro
nunță pentru revenirea tării la de
mocrație.

pe cale pașnică 
conflictuale

care apare la Abu Dhabi, ministrul 
sud-yemenit a evidențiat, totodată, 
ca deosebit de importantă organiza
rea unei conferințe arabe la nivel 
înalt — pentru realizarea unei po
ziții arabe comune — în vederea 
convocării conferinței internaționale 
in problema Orientului Mijlociu.

ILE DE PRESA
e scurt

raport al Ministerului Sănătății, | 
dat publicității la Viena. In același
timp, raportul subliniază că numă
rul bolnavilor de S.I.D.A. înregis
trați oficial in Austria este de 90, 
dar există riscul creșterii lui.

LA PRAGA s-au desfășurat lu- 
1 crările sesiunii a Vl-a a Comisiei 
I mixte româno-cehoslovace de co

laborare culturală. Au fost anali
zate modalitățile de aplicare a pro
gramului de colaborare culturală 

ISi in domeniul invățămintuiui pe 
perioada pînă în anul 1990.

UN SEMINAR avînd drept temă 
„relațiile Nord-Sud“ s-a deschis la 
Institutul pentru problemele dez- 

| voltării și cooperării de la Viena, 
sub președinția fostului cancelar 

(austriac Bruno Kreisky. Scopul 
reuniunii este definirea pozițiilor 
de bază ale viitoarelor strategii ale 
cooperării intre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare. 

I Seminarul este privit ca o întîlnire 
premergătoare apropiatei sesiuni a 

| U.N.C.T.A.D. de la Geneva.
I PRECIZĂRI. Președintele Mo- 

zambicului. președinte al FRELIMO, 
I Joaquim Chissano, a declarat că

fostul președinte Samora Mache.1 
— care și-a pierdut viața într-un 
accident de aviație, pe teritoriul 
sud-african. în octombrie anul tre- 

I cut — ’„a fost asasinat de dușma
nii Mozambicului", relatează agen
țiile T.A.S.S. și EFE. Avionul în

care se afla Samora Machel a fost 
orientat pe o rută falsă, cu ajuto
rul unor dispozitive speciale de la 
sol, pe cind se îndrepta spre 
Maputo, dereglarea cu radare spe
ciale a aparatelor de la bord de- 
țerminînd prăbușirea avionului pe 
teritoriul sud-african.

INTR-UN COMUNICAT COMUN 
dat publicității la Damasc, Parti
dul Socialist Progresist din Liban 
și mișcarea libaneză „Amai" anun
ță că au convenit să creeze un 
„Front de unificare și eliberare". 
Din acest front urmează să facă 
parte forțe naționale progresiste 
și religioase libaneze.

ANTIAPARTHEID. Organizația 
Mondială a Muncii (O.I.M.) a con
damnat puternic apartheidul pro
movat de regimul rasist de la Pre
toria și a cerut țărilor membre să 
rupă relațiile diplomatice, politice, 
militare. culturale și sportive cu 
guvernul R.S.A., informează agen
ția Taniug.

S.I.D.A. Numărul persoanelor care 
au decedat in Austria din cauza 
S.I.D.A. (sindromul imunodeficitar 
dobindit) se ridică la 53. relevă un

SESIUNE. Bernard Weatherwill, i 
deputat din partea Partidului Con
servator. a fost ales ca speaker, 
președinte al Camerei Comunelor 
a Marii Britanii, reunită, in prima 
sesiune, in formula rezultată din • 
recentele alegeri legislative gene
rale anticipate. Dezbaterile pro- 
priu-zise urmează să inceapă la 25 |
iunie, după .prezentarea tradiționa
lului mesaj al tronului. ,

PROBLEMA CIPRIOTA. Secre- | 
tarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, aflat într-o vizită . 
la Viena. a avut o intrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, George Iacovou — rela
tează agenția de presă cipriotă I 
C.N.A. După cum s-a anunțat in- I 
tr-un comunicat dat publicității la 
Viena, în cadrul convorbirii au fost i 
examinate situația din, Cipru și | 
căile de soluționare a problemei * 
cipriote prin mijloace politice, paș
nice.

UN ACCIDENT produs la Cen- i 
trul nuclear francez din Marcole a 
cauzat creșterea nivelului de ra- I 
diație într-una din secții, a anunțat • 
conducerea centrului. Nouă sala- 
riați au fost evacuați, dar condu- [ 
cerea centrului afirmă că nu există 
pericolul de radiații în afara de
partamentului afectat. .

De la doctrina „descurajării nucleare4* 
la doctrina răspunderii comune pentru destinele păcii

„Perspectiva reducerii la zero 
a rachetelor provoacă o neliniș
te crescindă in Europa occiden
tală. Paradoxal, deși oficialitățile 
respective recunosc că un război nu
clear ar echivala cu sfirsitul lumii, 
tocmai certitudinea dezastrului este 
cea care le asigura liniștea".

Iată, exprimată sintetic de edito- 
rialistul ziarului „New York Times", 
esența — paradoxală — a doctrinei 
„descurajării nucleare". Doctrina in 
temeiul căreia, in decurs de peste 
patru decenii, pe întinderile globu
lui s-au ridicat munți de rachete 
intr-o furibundă competiție pentru 
supremație pe planul armamentului 
nuclear, in credința că mai multe 
arme ar aduce mai multă securita
te. Că sistemele de rachete de toate 
calibrele, cu baze de lansare de pe 
pămînt, din aer sau din mediul sub
marin, ar alcătui un fel de umbrelă 
protectoare. Potrivit acestei logici, 
armele racheto-nucleare ar repre
zenta factorul de descurajare, de re
ținere : înainte de a trece la un 
eventual atac, adversarul ar trebui 
să ia în considerare certitudinea u- 
nei riposte nimicitoare. Și aceasta 
nu numai in cazul unui atac nuclear, 
ci — s-a crezut — chiar în cazul 
unui atac cu armament convențio
nal. In baza acestor considerente, ță
rile membre ale N.A.T.O. au și ela
borat cu ani în urmă teoria „ripos
tei , flexibile" in spațiul european, 
presupunind folosirea, gradată, a ar
mamentului convențional, urmată de 
trecerea la riposte nucleare de .pro
porții tot mai ample și cu mijloace 
distructive tot mai puternice.

Nu este lipsit de semnificație faptul 
că tocmai acum, cind in miezul actua
lității se situează problema tratative
lor pentru reducerea arsenalelor ato
mice, promotorii doctrinei „descu
rajării nucleare" susțin cu înverșu
nare ideea că existenta armelor nu
cleare, teroarea dezastrului de pro
porții planetare ar fi „salvgardat pa
cea", ar fi făcut ca in mai multe rin- 
duri să se evite războiul. Firește, nu 
se poate nega faptul că riscul imens 
al declanșării unui război, chiar con
vențional, dar cu perspectiva trans
formării sale într-un cataclism nu
clear, a pus în mișcare nu o dată re
sorturi de prudență și responsabili
tate din partea factorilor de decizie 
ai statelor. De la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, acele ceasorni
cului de pe coperta „Buletinului sa- 
vanților atomiști", care apare la 
Chicago, au fost deplasate de cîteva 
ori. în semn de avertisment, la nu
mai cîteva minute ptnă la „miezul 

nopții". AI posibilei nopți nucleare. 
Momentele sint cunoscute : războiul 
din Coreea, criza Berlinului, criza 
rachetelor din Cuba. războiul din 
Vietnam... Și. intr-adevăr, războiul 
mondial a fost evitat.

A reduce totul doar la efectul trau
matizant al terorii nucleare asupra 
luării deciziilor ar fi însă simplist 
și inexact. Simplist — pentru că fie
care din momentele respective tre
buie privit în complexul de deter
minări politice si istorico-geografi- 
ce respective ; potrivit unor analize, 
în realitate, nici una din aceste 
crize nu a avut caracterul paro
xistic de natură să provoace de
clanșarea unui război mondial, u- 
nele momente avînd ca mobil 
„încercări ale puterii" sau „de
monstrații de forță", e drept împin
se pină la limite din cele mai peri
culoase. Inexact — pentru că nu 
poate fi negat rolul uriaș pe care 
l-au avut în fiecare caz in parte 
voința de pace a popoarelor, mișcă
rile și acțiunile de masă antirăzboi
nice, opinia publică mondială, in a 
determina evitarea confruntării nu
cleare. Și cu toate acestea, din 1945 
și pină în prezent, deși războiul 
mondial a fost evitat, au avut loc 
circa 150 de războaie locale, numă
rul victimelor apropiindu-se de 
20 milioane. Dublu față de primul 
război mondial !

Să lăsăm însă istoricilor dreptul 
de a studia trecutul. Cu atît mai 
mult cu cît. în deceniile ce au ur
mat. datele s-au schimbat în com
ponentele lor fundamentale. Intr-un 
fel era imaginat dezastrul nuclear 
în anii ce au urmat imediat răz
boiului și altfel este înțeles astăzi. 
Atunci exista comparația cu Hiro
shima și Nagasaki. Comparația, deși 
zguduitoare prin proporții sau efec
te emoționale (mutilarea, apariția 
unei noi categorii de victime — ira- 
diații) nu era insă de natură să a- 
larmeze în mod deosebit : mai exis
taseră cazuri de orașe complet dis
truse prin, bombardament aerian si 
se putea crede că Hiroshima era un 
Coventry sau o Dresda la alte pro
porții. Intr-un moment în care 
în Europa toate statele iși nu
mărau morții, mutilații, orfanii, 
oele două îndepărtate orașe ni
pone adăugaseră cîteva sute de mii 
de victime la impresionantele statis
tici ce operau cu cifre de ordinul 
zecilor de milioane ! Abia mai tîr- 
ziu. mult mai tîrziu. cînd. datorită 
intensificării cursei înarmărilor nu
cleare, iar numărul posibilelor Hi- 
roshime crescuse în proporție geo

metrică, ajungînd Ia peste un
milion, s-a Înțeles cu adevărat
aspectul calitativ nou. calitativ
deosebit : că, în cazul unui nou
război mondial — care în mod ine
vitabil ar deveni un război nuclear 
— există nu numai perspectiva teri
fiantă a unor distrugeri echivalind 
cu suma aritmetică a peste un mi
lion de Hiroshime, ci și că primejdia 
nucleară este o primejdie globală, 
care amenință toate statele, atît cela 
beligerante, cît și cele neutre, atît cele 
posesoare, cît și cele neposesoare de 
armament atomic, indiferent de zona 
geografică în care sînt situate. Spre 
deosebire de toate războaiele din 
trecut, care oricît de distrugătoare 

• Iluzia „umbrelei nucleare11 • O amenințare 
globală • Pentru un mod nou de abordare a pro
blemelor războiului și păcii ® Alternativa : secu

ritate prin dezarmare și încredere

ar fi fost erau urmate de reluarea 
normală a vieții, un război nuclear 
ar însemna curmarea definitivă a 
firului vieții. Oamenii de știință au 
demonstrat că nu ar mai exista nici 
un „ultim țărm" salvator : exploziile 
nucleare ar genera nu numai cum
plite distrugeri provocate de unda 
șocului mecanic, de efectul caloric și 
de radiații, ci ar duce și la modificări 
ireversibile ale mediului înconjură
tor, planeta noastră cufundîndu-se în 
bezna „iernii nucleare", cînd frigul și 
întunericul instaurate pretutindeni ar 
duce la nimicirea a înseșî condițiilor 
vieții. într-un asemenea război, care 
ar fi și ultimul pe care l-ar cunoaș
te omenirea, nu ar exista nici în
vinși, nici invingători. el echivalind 
cu sinuciderea colectivă a umani
tății.

Așa cum sublinia recent to
varășul Nicolae Ceaușescu, „situa
ția nouă care s-a creat prin apariția 
unor noi tipuri de arme nucleare Și 
de distrugere în masă, extrem de 
periculoase, impune o gindire Și o 
abordare nouă a problemelor răz
boiului și păcii, care să pornească 
de la faptul că. în condițiile actua
le, un nou război mondial și, in ge
neral, orice război sint de necon
ceput".

în lumina acestui adevăr, a- 
pare cu atît mai limpede ana
cronismul doctrinei „descurajării 
nucleare", viața însăși impunînd 

renunțarea la iluzia că armele nu 
eleare ar contribui la întărirea secu
rității. garantind cuiva liniștea și 
pacea. Dimpotrivă, adevărul este că 
niciodată in istoria omenirii Terra 
nu a cunoscut o asemenea in
securitate. Se spune că orice armă 
are două tăișuri : acumularea în ar
senalele statelor a unor imense can
tități de arme nucleare, cu o putere 
distructivă inimaginabilă, trebuie să 
constituie un teribil avertisment a- 
supra tăișului sinucigaș al acestora. 
Prin simpla lor existență. Specialiști 
de renume recunosc că. chiar in ipo
teza că factorii executivi ar mani
festa reținere, și încă există per
manent, clipă de clipă, riscul fatal 

pe care-1 reprezintă asemenea fac
tori cum sînt : accidentul tehnic, e- 
roarea de calcul sau recurgerea ne
autorizată la aceste arme.

Evenimente mai indepărtate. dar șl 
foarte recente au demonstrat — pen
tru a cita oară ! — că. cu toate pro
gresele științifice și tehnologice, sis
temele militare de avertizare, blo
care și control prezintă totuși, une
ori, fisuri. Spun multe despre așa- 
zisa securitate a „umbrelei atomi
ce" recentele incidente — cazul 
avionului sportiv care a putut ate
riza in plin centrul Moscovei, pen
tru ca apoi, la numai citeva zile, un 
avion clandestin de același tip să ate
rizeze neautorizat, după ce străpun
sese barajul de radaruri și sisteme 
antiaeriene, pe teritoriul celei mai 
importante baze aeriene a for
țelor armate americane din America 
Latină, baza Howard, din Panama. 
A rămas de notorietate episodul de 
acum cîțiva ani, cind „alarma nu
cleară" a fost declanșată la o bază 
de supraveghere aerospațială din 
Colorado de... un stol de păsări 
apărut pe ecranul de control și 
„interpretat" de computer drept 
salvă de rachete. E adevărat, 
eroarea a fost sesizată în timp 
util — dar dacă nu era depis
tată ? Și un foarte recent exemplu : 
trei rachete meteorologice ale 
N.A.S.A.. aflate pe rampele de lan
sare. s-au „autoiansat" după ce un 

fulger a lovit sistemul de control, 
zborul nemaiputind fi urmărit. Din 
fericire, rachetele erau meteorologice 
și nu nucleare... Cite scenarii nu au 
fost imaginate pornind de la posibi
litatea unui accident, a unei erori de 
calcul fatale, a unui gest irespon
sabil, care ar arunca omenirea in 
abisurile războiului nuclear ! ’ S-a 
imaginat chiar și „ziua de după", 
cum sună titlul unui celebru film 
american, denumirea exactă fiind, 
desigur, apocaliptica „zi de apoi". 
Numai că, in cazul unui război ter
monuclear. o zi de apoi nu ar mai 
exista pentru specia umană.

Doctrina „descurajării nucleare" 
este clădită in întregime pe ame
nințare, neexcluzind, ci, dimpo
trivă. implicind deschis riscuri ini
maginabile pentru umanitate. Eva
luarea lucidă și responsabilă a aces
tor riscuri nu poate duce decit la 
singura concluzie logică, rațională : 
doctrina „descurajării nucleare" re
ciproce trebuie înlocuită cu o doc
trină a increderii reciproce, a răs
punderii comune pentru destinele 
păcii și securității internaționale. 
Este ceea ce. în esență, s-a propus 
recent de către Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia în documen
tul „Cu privire la doctrina militară 
a statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia". Reafirmînd caracterul 
strict defensiv al doctrinei lor mi
litare. statele participante au subli
niat că aceasta este subordonată o- 
biectivului neadmiterii războiului — 
nuclear, cit și convențional. Progra
mul de măsuri propus țărilor mem
bre ale N.A.T.O.. inclusiv inițierea 
unor consultări cu acestea pentru o 
mai bună înțelegere a îngrijorărilor, 
scopurilor și intențiilor în domeniul 
militar existente de o parte și de 
alta vizează tocmai o creștere a în
crederii reciproce.

Acuitatea unei clarificări, a unei 
abordări deschise, despovărate de 
idei preconcepute și interese îngus
te, apare cu atît mai clar avin- 
du-se în vedere obiecțiile, reticen
tele și condiționările „în cascadă" 
formulate de unele guverne occiden
tale pe măsura evoluției' tratativelor 
in problema armelor nucleare. S-a 
creat astfel un real și nefericit pa
ralelism : cu cît mai evident se con
turează unele perspective de acord, 
cu atit se multiplică „temerile" ex
primate în sensul că eliminarea ra
chetelor ar spori insecuritatea în 
Europa.

Practic, s-a înregistrat o evoluție 
paradoxală : inițial, la diversele pro

puneri de retragere treptată a ra
chetelor cu rază medie de acțiune din 
spațiul european cercurile N.A.T.O., 
în primul rînd Statele Unite, au ve
nit cu contrapropunerea „opțiunii 
zero"; in momentul in care Uniunea 
Sovietică a acceptat această „opțiu
ne". s-a recurs la altă idee, avan- 
sindu-se cerința modificării parame
trilor rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune. astfel ca. prin 
micșorarea traiectoriei, ele să intre în 
calcul ca rachete cu rază mai scurtă, 
operativ-tactice (vorba ceea, „să se 
modifice pe ici, pe colo, prin părțile 
esențiale, dar să nu se schimbe"). 
Apoi, cind s-a propus „dubla opțiu
ne zero", respectiv eliminarea tutu
ror rachetelor nucleare — și a celor cu 
rază mai mare de acțiune, și a celor 
operativ-tactice — s-au ridicat alte 
obiecții, privind rachetele cu rază 
scurtă, sub 100 de kilometri, precum 
și problema asimetriilor în arma
mentul convențional. Cu alte cuvin
te. pe o parte se coboară trepte, pe 
de alta se ...„urcă cu liftul" — nici 
intilnirea de la Veneția nefurnizind 
un răspuns clar în această privin
ță. Analizind lucrurile, nu este 
greu de sesizat că, in esența 
lor, motivările (ca să nu spu
nem pretextele) invocate oglindesc 
de fapt cramponarea nu atît de 
un anumit tip de rachete — cu rază 
mai mare sau mai mică de acțiune 
— ci de ideea „necesității" arma
mentului atomic, in virtutea ace
leiași anacronice și nefaste doctrine 
a „descurajării nucleare".

în noua situație creată este nevoie, 
într-adevăr. de o nouă gindire și o 
nouă abordare a problemelor răz
boiului și păcii. Pornind de la fap
tul că războiul a devenit de necon
ceput. prima concluzie ce se impune 
este recunoașterea caracterului abe
rant. irațional al înarmărilor. Pen
tru că, mai multe arme înseamnă 
mai multă insecuritate, mai mul
te riscuri. Pentru fiecare stat în 
parte și pentru omenire în an
samblu. O securitate reală a po
poarelor, sublinia președintele Româ
niei, poate fi garantată nu prin 
acumularea și dezvoltarea unor noi 
tipuri de arme, ci numai pe calea 
distrugerii și lichidării totale a a- 
cestora. Prin înlocuirea precarului e- 
chilibru al terorii. întemeiat pe așa- 
zișa „descurajare nucleară", cu un 
echilibru real, avînd coloane de spri
jin încrederea reciprocă si colabora
rea, într-o lume eliberată de spec
trul distrugerii nucleare.

Dumitru ȚINU

O.M.S. avertizează asupra 
ravagiilor toxicomaniei

VIENA 19 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă a re
prezentanților Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.) desfășurate la 
Viena au fost, furnizate date statis
tice cu privire la lupta împotriva 
toxicomaniei si traficului de stupe
fiante.

Potrivit cifrelor anunțate de re
prezentanții O.M.S., există la ora 
actuală înregistrate in întreaga lume 
circa 7,25 milioane de persoane care 
se droghează cu regularitate. Cele 
mai uzitate droguri sint cocaina, 
opiumul si heroina.

Purtătorul de cuvint al O.M.S. a 
recunoscut că aceste cifre oficiale 
sint departe de a releva adevărata 
dimensiune a toxicomaniei, flagel 
care afectează zeci de milioane de 
persoane de diferite virste.

COREEA DE SUD;

AMPLE DEMONSTRAȚII 
ANTIGUVERNAMENTALE

SEUL 19 (Agerpres). — Vineri, in 
Coreea de Sud s-au desfășurat, 
pentru a zecea zi consecutiv, ample 
demonstrații împotriva regimului 
dictatorial, în favoarea democrației. 
In pofida represiunilor brutale ale 
poliției, a prelungirii „stării de 
alertă maximă", mii și mii de locui
tori din Seul, din alte orașe sud-co- 
reene au ieșit pe străzi purtind 
pancarte pe care erau înscrise lo
zinci ca „Jos dictatura !“. „Cerem 
democrație !“. Potrivit primelor in
formații, numai la acțiunile ce au 
avut loc la Seul au luat parte peste 
30 000 de persoane, centrul orașului 
aflindu-se practic sub controlul de
monstranților. O situație deosebit 
de încordată s-a înregistrat în ora- 
șul-poft Pusari, unde poliția a ope
rat sute de arestări in rindul celor 
40 000 de manifestanți.

Intr-o încercare de a curma valul 
de proteste, autoritățile au amenin
țat cu introducerea stării de ur
gență.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
l-a primit vineri pe secretarul get- 
neral adjunct al O.N.U., Marrak 
Goulding, aflat în prezent intr-un 
turneu în mai multe țări din regi
une. Marrak Goulding urmează să 
se intilnească, de asemenea, cu pri- 
mul-ministru libanez, Selim Al- 
Hoss.

După cum a relevat secretar.il 
general adjunct al O.N.U., misiunea 
sa în Liban are drept obiectiv dis
cutarea problemei convocării unei 
conferințe internaționale de pace 
consacrate Orientului Mijlociu.
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