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REZULTATELE Raport muncitoresc

ÎN PRODUCȚIE
examenul competenței

La Conferința Națională a parti
dului, tovarășul 
secretarul 
a formulat 
cerința de 
a conduce 
rință in epoca celei mai 
revoluții tehnico-științifice, cum este 
cea contemporană, devine, practic, 
o axiomă.

Cum poate fi ea realizată 7 In 
aparență, problema e simplă : să 
promovăm in munca de conducere 
oamenii cei mai competenti. Prin- 
tr-un sistem complex de criterii, 
unele mai impor
tante decît alte
le, activitatea de 
formare și pro
movare a cadre
lor de conducere 
din economie este 
condusă perma
nent în fiecare 
minister, centrală 
și întreprindere 
industrială, spre 
a se obține cele 
mai bune rezul
tate. Dar aceasta 
sistemul de criterii, oricît de bun ar 
fi, este în măsură să asigure el sin
gur, cu certitudine, conducerea com
petentă a fiecărei unități. El consti
tuie prima și cea mal importantă 
premisă care, spre a-și dovedi efi
ciența, trebuie să intre în relație de 
determinare, de intercondiționare, cu 
altele.

A doua cerință, la fel de Impor
tantă, este de a evalua permanent 
competența in funcție de rezultatele 
obținute, de rezultatele activității 
concrete, practice, desfășurate de cel 
in cauză. Dar cum să se facă practic 
această evaluare 7 E posibil să ma
sori exact competența a zeci, sute și 
chiar mii de oameni ciți numără, de 
regulă, întreprinderile noastre ? Com
petența nu este doar un obiect pe care 
să-l pui pe cîntar, să vezi ce greu
tate are și să apreciezi. în funcție 
de parametrii oferiți, dacă e bun sau 
nu. Ea exprimă calitățile cele mal 
importante ale omului — cele insu- 
mînd pregătirea sa profesională — 
și randamentul lor nu se poate mă
sura la kilogram. Ceea ce nu în
seamnă cîtuși de puțin că pentru ele 
nu există nici o unitate de măsură. 
Ce gindește, cum gindește și ce re
zultă practic din gindirea omului in 
procesul muncii reprezintă, global 
vorbind, unitatea de măsură pentru 
fiecare conducător, pentru fiecare 
producător de bunuri materiale. Cu 
alte cuvinte, reprezintă competența 
*1 eficiența muncii sale.

Au întreprinderile, au conducerile 
acestora un instrument prin care să 
evalueze periodic această competen
tă și s-o influențeze, în timp opor
tun. in direcția necesară 7 Au. Spe
cialiștii in știința conducerii, cei 
preocupați de optimizarea perma
nentă a acestei importante activități 
numesc respectivul instrument eva
luarea activității personalului. Iar 
legea de organizare și funcționare a 
Întreprinderilor din țara noastră îl 
numește mai simplu și mai exact :

Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului, 

cu pregnantă și claritate 
a conduce competent, de 
eficient. O asemenea ce- 

profunde

nu înseamnă că

aprecierea activității anuale. Scopul 
acestei activități nu este altul decît 
acela de a evalua cît mai exact 
aportul activității cadrelor de con
ducere. al specialiștilor, al oamenilor 
muncii în producție și de a inter
veni, pe baza acestei evaluări, pen
tru a valorifica cît mai eficient acest 
aport.

Anii care au trecut, mulți la 
număr, de la introducerea sistemului 
de apreciere anuală a activității fie
cărui om al muncii, și în primul rind 
a cadrelor ce prestează muncă de 
conducere, reprezintă o expe

riență certă. O 
experiență care 
a pus bazele unui 
cadru care, aco
lo unde au fost 
profund înțelese 
rațiunile lui. a 
contribuit în bună 
măsură Ia afir
marea și consoli
darea competen
tei profesiona
le. „Ca să cu
noști nivelul gene

ral de competență al unui colectiv — 
afirmă un specialist în știința condu
cerii — nu e nevoie neapărat să 
analizezi munca fiecăruia, să exami
nezi produsele realizate, ci e sufi
cient să cercetezi datele furnizate 
de evaluarea activității personalu
lui". Altfel exprimat — ca să ră- 
mtnem în terminologia legislației 
noastre — să apelezi la datele furni
zate de aprecierile anuale.

• Același specialist în știința condu
cerii ne-a pus — pe baza unui stu
diu efectuat pe un eșantion de 50 
de întreprinderi — in fața unei rea-

Constantin PR1ESCU
(Continuare în pag. a V-a)

MEHEDINȚI : Minerii la datorie
Ca urmare a rezultatelor obținu

te in producție in 1987 — peste 
35 000 tone cărbune peste plan — 
minerii de la Zegujani s-au situat 
din nou în fruntea întrecerii so
cialiste între colectivele din bazi
nul carbonifer al Mehedințiului. 
Primele zile din noul an au con
semnat și primele recorduri. Ac- 
ționind cu sporită răspundere pen
tru realizarea unui randament cit

mai ridicat pe fiecare schimb, fo
losirea la indici superiori a mași
nilor și instalațiilor din dotare și 
întărirea disciplinei la fiecare loc 
de muncă, minerii de aici extrag 
zilnic cu 250 tone cărbune mai 
mult față de sarcinile de plan. 
Producția suplimentară obținută în 
primele zile din această săptămi- 
nă depășește 1 000 tone cărbune. 
(Virgiliu Tătaru).

BORZEȘTI : Noi capacități de producție
în cadrul acțiunii de dezvoltare 

și modernizare a Combinatului pe
trochimic Borzești, pe platforma 
industrială de pe Valea Trotușului 
au fost puse în funcțiune, la în
ceput de an, două noi importante 
capacități de producție. Este vorba 
de instalația pentru fabricarea aci
dului cianhidric șl cea pentru pro
ducerea clorurii de cianurii —

materii prime de bază pentru obți
nerea insecticidelor triazinice. Rea
lizate după o concepție originală, 
pe baza proiectelor executate de 
Institutul de inginerie tehnologică 
și proiectare pentru industria chi
mică București, noile instalații sint 
înzestrate cu utilaje tehnologice 
modeme de înaltă tehnicitate și 
productivitate. (Gheorghe Baltă).

CRAIOVA : La export - produse noi, 
cu performanțe superioare

La cea mal mare întreprindere 
industrială a județului Dolj — „E- 
lectroputere" — primele zile de 
muncă ale noului an au început sub 
semnul deplinei angajări pentru 
realizarea in cele mai bune con
diții a planului la producția fizică 
și la export. Prezenti în aceste zile 
în mijlocul colectivelor muncito
rești de la fabricile de aparata.l 
electric de înaltă tensiune, trans-

formatoare si mașini electrice ro
tative, am consemnat și primele 
succese. Astfel, a fost livrat la ex
port primul lot de 1 200 siguranțe 
fuzibile și s-au pregătit pentru ex
pediere produse de aparataj elec
tric de înaltă tensiune, precum și 
transformatoare de forță de 20, 67 
și 360 MV A in diferite țări. Toate 
acestea sint produse cu performan
te superioare, competitive pe piața 
mondială. (Nicolae Băbălău).

HUNEDOARA : Producție fizică peste prevederi
Luind din timp măsuri tehnico- 

organizatorice, harnicul colectiv de 
muncă al Combinatului siderurgic 
din Hunedoara a început anul 1988 
cu hotărirea fermă de a realiza rit
mic planul de producție, de a sa
tisface mai bine cerințele bene
ficiarilor. Prin utilizarea la capa
citate a agregatelor siderurgice, a- 
plicarea celor mai perfecționate 
tehnologii de lucru, instaurarea

unui climat de ordine Si disciplină 
la fiecare loc de muncă, de puter
nică angajare muncitorească, fur- 
naliștii, cocsarii, oțelarii si lami- 
patorii hunedoreni raportează im
portante depășiri la producția fizi
că. In primele zile ale anului cu
rent s-au obținut peste prevederi 
155 tone cocs metalurgic, 2 249 jon« 
aglomerat feros, 1 700 tone fontă, 
1 017 tone otel si mai mult de 300 
tone laminate. (Sabin Cerbii).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, vineri 
după-amiază. în stațiunea Sinaia, pe 
senatorul american Arlen Specter, 
care efectuează o vizită în tara noas
tră.

Oaspetele a adresai președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea de a vizita Româ
nia.

In timpul convorbirii au fost re
levate relațiile de colaborare dintre 
România și S.U.A.. posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea acestor 
raporturi pe plan economic. , tehni- 
co-știintific. cultural și în alte do
menii de interes comun, pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avan
tajului reciproc.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio
nale.

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanța deosebită a unei abordări 
realiste a problematicii păcii și 
războiului, a relațiilor dintre state, 
necesitatea de a se acționa în con
tinuare cu fermitate în direcția des
tinderii. opririi cursei înarmărilor și 
înfăptuirii dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare. S-a apreciat 
că recenta semnare a tratatului din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune reprezin
tă un pas important, care trebuie 
să deschidă calea spre realizarea 
de noi acorduri in vederea elimină
rii totale a armelor nucleare. 
S-a subliniat, totodată, că este ne
cesar să se acționeze in continuare 
in vederea trecerii la reducerea sub
stanțială a armamentelor convențio
nale și realizării unui echilibru în 
acest domeniu la un nivel cit mai 
redus.

In timpul convorbirii s-a relevat 
însemnătatea soluționării stărilor de

încordare și conflict numai pe 
pașnică, prin tratative.

Relerindu-se la ultimele evo' 
ale situației din Orientul Mijlc 
tovarășul Nicolae Ceaujșescu a sv 
niat că în vederea realizării i 
păci juste și durabile în această i 
este necesară organizarea, sub ei 
O.N.U., a unei conferințe intei 
ționale la care să participe t 
părțile interesate, inclusiv Organ 
ția pentru Eliberarea Palestinei 
Israelul, precum și membrii per 
nenți ai Consiliului de Securi 

în cadrul întrevederii, senat 
american a apreciat poziția i 
structivă și inițiativele României 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
domeniul dezarmării. în solution: 
altor probleme majore ale vieții 
ternaționale.

La primire a luat parte Nic 
Giosan. președintele Marii Adu 
Naționale.

A fost de față însărcinatul cu 
ceri ad-interim al S.U.A. la Bi 
rești, Henry L. Clarke.

DIALECTICA TEORIEI Șl PRACTICII ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALIS’

Perfecționarea relațiilor de producție
si sociale - latură esențială a conducerii
9 »

Abordînd asemenea probleme car
dinale ale dezvoltării societății noas
tre, cum ar fi dezvoltarea democra
ției muncitorești revoluționare, ra
portul dintre creșterea rolului pla
nului unic de dezvoltare și prero
gativele organismelor autoconducerii, 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului situează in 
prim planul atenției partidului, a în
tregului popor problema perfecțio
nării relațiilor de producție și so
ciale, ca latură esențială a procesu
lui de conducere și organizare știin
țifică a societății. Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
nu se reduce în concepția partidu
lui nostru la creșterea continuă a 
potențialului economic al tării, ci im
plică realizarea unei concordanțe cît 
mai depline între forțele de produc
ție și relațiile de producție și so
ciale. Locul și importanța deosebite 
ale acestei corelații sint date de fap
tul că în ea se concentrează factorii 
de. bază ai determinismului econo- 
mico-social. unitatea și interacțiunea 
dialectică dintre baza tehnico-mate- 
rială, baza economică și condițiile 
sociale în care se realizează creș
terea economică.

în concepția tovarășulu 1 
Nicolae Ceaușescu. perfecționarea 
relațiilor de producție ți sociale in 
etapa actuală trebuie. înainte de toa
te, să țină pasul cu schimbările care

au loc în nivelul și structura forțe
lor de producție, al căror dinamism 
nu se limitează astăzi la una său 
alta dintre laturi, ci cuprinde toate 
componentele forțelor de producție.

Perfecționarea relațiilor de pro
ducție sociale nu se rezumă, desi
gur, doar la stimularea dezvoltării 
forțelor de producție și a creșterii 
economice. In concepția partidului 
nostru, aceasta din urmă nu se con
stituie Intr-un scop în sine, ci are 
o puternică finalitate de ordin so
cial. fiind subordonată Îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață și 
ridicării gradului de civilizație ai oa
menilor. Ca urmare, dezvoltarea for
țelor de producție apare ca premisă 
materială indispensabilă și de nein- 
locuit atît pentru sporirea posibili
tăților materiale, pentru creșterea 
gradului de civilizație al poporului, 
cit și pentru consolidarea si per
fecționarea noului tip de relații eco
nomice și sociale. înfăptuirea inte
grală a principiilor socialiste de 
muncă și viață.

In cadrul procesului de perfec
ționare a relațiilor sociale șl de pro
ducție. un rol de primă importanță 
revine dezvoltării și perfecționării 
proprietății socialiste, de stat și 
cooperatiste, care exprimă și deter
mină raporturile de egalitate ce so 
stabilesc între membrii societății in 
legătură cu stăpînirea. folosirea și 
Însușirea socială a mijloacelor de 
producție și a rezultatelor producției, 
înlăturind baza economico-socială a 
inegalității caracteristice procesului 
de producție capitalist, proprietatea 
socialistă definește, așa cum a 
relevat secretarul general al parti
dului. una din legitățile obiective 
fundamentale și determinante ale 
noii orinduiri sociale, creind un sta
tut social nou pentru producătorii 
de bunuri materiale și spirituale. 
Afirmarea tot mai puternică a aces
tor valențe ale proprietății socialiste 
implică. înainte de toate, creșterea și 
perfecționarea neîntreruptă a obiec
tului proprietății socialiste, prin 
sporirea continuă a avuției naționa
le, a fondurilor productive și cu 
destinație socială, precum și prin ri
dicarea nivelului calitativ

rametrilor și structurii acestora, 
edificator in această privință 
astăzi, așa cum s-a arătat in 
portul prezentat Conferinței 
ționale a partidului, mijloacele 
reprezintă circa 3 200 de miliard, 
lei. din care peste 80 la sută 
realizat în ultimii 20 de ani. că 
care cetățean al României. în 
litatea sa de proprietar — împr< 
cu întregul popor — asupra tut 
bogățiilor patriei, are în proprii 
peste 140 000 de lei din 
le fixe.

O importanță deosebită 
actuală o au consolidarea 
ționarea formelor prin care proj 
tatea socialistă funcționează și 
realizează ca relație socială de 
ducție specifică socialismului. lî 
hotărâtor în această privință re 
promovării consecvente a autocoi 
cerii și autogestiunii economici 
nanciare. fundamentării temeinii 
deciziilor șl prevederilor de pla 
creșterii răspunderii organelor cc 
tive de conducere în gospodărire 
eficientă maximă a fondurilor 
prietate socială. „Este necesar 
continuăm cu fermitate — sub 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Raportul Ia Conferința Național 
dezvoltarea proprietății social 
aplici nd neabătut principiile a 
conducerii, autogestiunii, să as 
răm creșterea răspunderii coieci 
lor de oameni ai muncii — in ca 
tea lor de proprietari și produci 
— pentru administrarea unei păi 
avuției generale a națiunii încre 
tate lor spre folosință".

Mecanismul economic, autocor 
cerea și autogestiunea ca form; 
acțiune directă asupra modului

■ gospodărire a fondurilor proprii 
socială sînt mult mai cuprinzăt 
decît relațiile de proprietate și c 
cele de producție, în general, ele 
prinzînd formele politico-organiz 
rice, principiile de organizare și < 
ducere, normele juridice, pîrgl 
economice. Ele alcătuiesc cadrul

fonc
în e 
și pet

(Continuare în pag. a IV-a)

Prof. univ. dr. 
Gheorqhe CRETOJ

Cronicarul de la Arbore
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PARTICIPARE, ANGAJARE, RĂSPUNDERE
în climatul

într-o primă convorbire, 
Ia Combinatul chimic din 
Slobozia ni s-a vorbit, cu 
năduf, despre fabrica de 
furfurol, care, de la înce
putul existenței ei — are 
vreo șase-șapte ani virstă 
— n-a fost in stare să-și 
realizeze niciodată planul. 
„La început — ne mărtu
risea inginerul loan Hana- 
ru, directorul combinatu
lui — rezultatele produc
tive nu au fost deloc pe 
măsura celor mai modeste 
așteptări. Apoi, după stră
daniile noastre, care-și au 
povestea lor, producția a 
început să crească, ridi- 
cindu-se astăzi la circa 
nouă tone furfurol pe zi. 
Și bate pasul în ju
rul acestei cifre". „Bine, 
bine — am zis noi — dar
fabrica a fost proiectată să 
producă optsprezece tone 1 
Și după modelul ei parcă 
au mai fost proiectate și 
construite încă două fa
brici. in alte părți ale țârii. 
Acolo cum de funcționea
ză ?“. „Aia e, că nici acolo 
nu au mers decît după ce 
s-au introdus modificările 
în instalații Înfăptuite la 
noi 1“ „Cauzele nereușite
lor ?" „O, ar fl multe de 
discutat pe tema asta. Vă 
spunem cu sinceritate, nu 
ne stă în obicei, cind dăm 
de greu, să inventăm cau
ze obiective, dar In cazul 
acesta sint. realmente o- 
biective, pentru că. din 
inaugurare, fabrica nu a 
funcționat nici pe departe 
— așa cum aminteam —

potrivit cu așteptările cele 
mai modeste. Acum, cind 
merge, au apărut și cau
ze subiective, sint nea
junsuri care țin de noi, 
de mai buna organizare — 
le recunoaștem și le înlă
turăm cum dau să apară.

cercetare în această pri
vință. au pornit de la ace
le instalații foarte simple, 
care — așa cum spuneam 
— produceau o tonă pe zi, 
au înmulțit cu 18. cit se 
socotea că trebuie să fie 
producția noastră în tone, și

natului, rezultate ale unei 
munci desfășurate cu răs
pundere. cu abnegație. 
Am făcut cunoscută inten
ția noastră și în fața to
varășului Ion Grigore. se
cretarul cp problerhe eco
nomice al comitetului mu-

Despre exigență 
și... lipsa de exigență, 
cu datele concrete ale vieții

Cauza principală însă a 
acestei situații cu care nu 
ne împăcăm a constituit-o 
proiectul fabricii, realizat 
de Institutul de inginerie 
tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică". 
„Ar putea și proiectanții să 
se prevaleze de cauze o- 
biective 7" „S-au și preva
lat — că au avut ca model, 
intr-un domeniu foarte pu
țin explorat, doar vechea și 
foarte simpla fabrică de 
furfurol de la Oradea, care 
produce o tonă pe zi. Nea- 
vînd stație-pilot și nici

au proiectat fabrica la a- 
ceastă scară. Dar în' pro
cese chimice și fizice nu cu 
tabla înmulțirii obții rezul
tatele scontate".

Am promis gazdelor 
noastre să revenim special 
la Slobozia pentru conti
nuarea convorbirii începu
te. Ele, gazdele, la rîndu-le, 
— ne-au mărturisit — erau 
dispuse, interesate să stă
ruie asupra amănuntelor 
acestei situații care menți
ne o pată întunecată asu
pra rezultatelor de ansam
blu, lăudabile ale combi-

nîcîpal de partid, care ne-a 
confirmat cele aflate, rele- 
vîndu-ne și mai in amă
nunt faptul că, de cum li 
s-a predat fabrica gata con
struită. muncitorii șl spe
cialiștii combinatului au 
atacat problema frontal, 
căutind soluții de rezolva
re intr-un caz destul de 
dificil.

Dar să nu anticipăm 
faptele.

Deci, plecînd de la o pri
mă discuție la Combinatul 
chimic din Slobozia, sin- 
tem întîmpinați. la a doua

discuție convenită, spre 
uimirea noastră, cu refuzul 
interlocutorilor noștri de a 
mai aborda problemele așa- 
zis delicate aflate pînă a- 
tunci. Un refuz foarte po
liticos. de altfel, de a mai 
continua discuția începută, 
motivîndu-se că ce a fost 
a fost, acum totul e bine 
— adică nu chiar bine, dar 
spre mai bine, că nu are 
rost să mai zgindărim răni 
cicatrizate, că nu mai tre
buie să suflăm in tăciuni 
stinși. Intr-un cuvînt, am 
fost lăsați să înțelegem că 
s-au transmis niște... su
gestii, că problemele, fiind 
mai „intime" (hazoasă ex
primare 1), se, cuvine ca ele 
să rămînă în perimetrul în- 
treprindere-centrală indus- 
trială-minister și că, in ca
zul acesta, amestecul pre
sei nu ar mai avea rost. 
Mai ales că sînt perspec
tive (neprecizate — n.n.), 
în acest nou an 1988, 
de reevaluare a cifrelor de 
plan în funcție de capaci
tatea reală atinsă de insta
lații, că... în sfirșit — am 
descifrat noi — s-au flutu
rat niște speranțe, niște 
promisiuni. înregistrăm 
nedumeriți, uimiți, aceas
tă întorsătură de 180 
de grade. Am intrat, 
cum se spune, intr-o fun
dătură și situația ne apare

Dlonisle SINCAN 
Mihai V1ȘO1U

(Continuare în pag. a il-a)

Produse noi intrate 
In fabricația de serie

Din primelp zile ale anului, 
la întreprinderea bucureșteană 
„Electroaparataj" au intrat din 
plin in fabricația de serie nu
meroase produse noi, complexe, 
cu caracteristici superioare. A- 
flăm de la Corina Gavriliu, șefa 
unuia din colectivele secției de 
cercetare-proiectare a între
prinderii, că : „Din gama boga
tă a acestor produse noi s-au 
impus datorită calităților lor 
superioare întreruptoarele au
tomate mono și tripolare, mi- 
croîntreruptoarele, demaroarele 
pentru motoare electrice cu 
protecție la suprasarcini și 
scurt-circuite ș.a. fabricate in 
diverse tipuri și variante con
structive". Multe dintre acestea 
sint realizate pe baza brevete
lor de invenții obținute de spe
cialiști și cadre tehnice din în
treprindere. Important de pre
cizat este faptul că ponderea 
produselor noi și modernizate 
reprezintă peste 42 la sută din 
fabricația curantă, iar dintre a- 
cestea 85 la sută sint produse 
cu caracteristici tehnico-func- 
ționale la nivel mondial. Ceea 
ce explică faptul că. spre e- 
xemplu, numai aparatura de 
care am amintit va deține in 
acest an peste 65 la sută din 
volumul exportului direct. Mais
trul Anghel Tudor — în foto
grafie alături de șeful de echi
pă Aurel Doica din secția mon
taj intreruptoare automate — 
intervine : „Toate aceste rezul
tate s-au obținut datorită va
lorificării rezervelor de creati
vitate ale colectivului întreprin
derii noastre, respectării stric
te a disciplinei tehnologice și 
bunei organizări a muncii în 
toate sectoarele de activitate. 
Sîntem hotărîți să ne îndepli
nim angajamentul de a finaliza 
sarcinile de producție pe luna 
ianuarie cu două săptămini în 
devans. (E. Dichiseanu).

Nu există probabil 
un mai cinstit elogiu 
adus., bătrinetii decît 
acest gînd consemnat 
de paremiologia noas
tră ca o expresie a ro
lului de altitudine pe 
care îl joacă bătrimi 
în viata unei societăți. 
..Cine nu are bătrini 
să-și cumpere !“ —
astfel sună binecunos
cutul proverb și. iată, 
e bine că noi, românii, 
nu a trebuit niciodată 
să umblăm, aiurea pen
tru a ni-i- cumpăra, 
căci ei au existat din- 
totdeauna aici, demni 
și frumoși precum ste
jarii. albi si luminoși 
precum stelele. au 
existat si vor exista 
totdeauna, ca o cună- 
nă de înțelepciune a 
acestui ponor vechi si 
— totodată — otita de 
tinăr...

La toate aceste lu
cruri mă gindeam 
in ziua în care, 
mi-a fost dat să in
tru din nou pe poar
ta casei lui mo$ Toa- 
der Hrib, țăranul mai 
știutor declt o întrea
gă bibliotecă, de la 
Arbore, minunata așe
zare suceveana cunos
cută astăzi în lumea 
întreagă datorită co
morilor de artă me
dievală zămislite aici. 
Așezare cu oameni 
gospodari, arătind 
oaspeților venita din 
depărtări felurite un 
chip totdeauna proas
păt. mereu îngrijit. La 
faima acestei comune 
o contribuție plină de 
sens a adus-o chiar a- 
cest bătrin, om care 
a trudit o viată în
treagă la stringerea 
feluritelor mărturii 
privind trecerea sa 
prin lume si a consă
tenilor săi. trecere 
plină de rodul faptei 
și-al muncii, de dorul 
însemnării cu ființele 
lor anonime a unei căi 
care, de la un anume 
punct, se identifică 
cu chiar făgașul pe 
care trecătorii de pes
te veac vor privi ca la 
o porțiune din drumul 
istoriei. Pentru ei. si

pentru noi toti de alt
minteri, cei ce ajun
gem din cind in cind 
pe aceste meleaguri, 
dornici de liniște si de 
frumos, moș Toader 
Hrib este cronicarul, 
omul care, mai înainte 
de a fi notat pe fila 
de caiet, și-a însemnat 
faptele pe impondera
bila filă a sufletului. 
De aceea. apariția 
acum cincisprezece 
ani. in 1972, a Cronicii 
de la Arbore a sur
prins prin uluitoarea 
ei simplitate si cu
rățenie (stilistică. dar 
și etică), prin acea so-

ÎNSEMNĂRI
brietate a consemnării, 
dar și prin puterea de 
sugestie uluitoare.

Ceea ce face in pri
mul rind farmecul a- 
cestei Cronici (tipărită 
de editura ieșeană 
„Junimea" în mai mul
te ediții) este acea 
„luare în posesie" a 
graiului popular, asa 
cum a știut să o facă 
Toader Hrib, plnă la 
contopirea deplină cu 
verbul neerodat de 
ani și de mode ling
vistice. Desigur, un 
merit mare al auto
rului este și acela că 
nu a mimat un limbaj 
cronicăresc. fapt ce 
l-ar fi situat desigur 
în linia — probabil ri
dicolă — a unor epi
goni,tardivi ai marilor 
cronicari moldavi si 
că. dimpotrivă, sensibi
litatea și puterea rosti
rii acestui urmaș de 
peste veacuri al lui 
Grigore Ureche. Cos- 
tin sau Neculce rii-l 
înfățișează drept fiu 
al chiar veacului său, 
al douăzecilea, un veac 
in care nu o dată a 
fost pus In discuție pe 
aiurea însuși destinul 
scrisului și al literatu
rii. Pe varii meridiane 
Si paralele cărturari 
vestiți au contribuit cu 
neliniștile sau inhibi
țiile lor, cu lipsa de

persuasiune ori cu a, 
senteismul lor la di 
cretarea in fals 
„mortii literaturii", 
cuvintului. a scrisulv 
a „galaxiei Gutei 
berg“.

Fără a ști probat 
nimic despre toate i 
ceste zvircoliri făi 
noimă ale. unor lift 
rati timorați de avir 
tul mass-mediei, fără 
ști, ori — presupun.tr. 
că le-ar fi știut 
gata să le vestejeasi 
printr-un zimbet ît 
rourat, un țăran di 
Bucovina, din tara 
partea de Europă cai 
l-a dat lumii pe Mih. 
Eminescu. s-a apuc. 
Si a continuat să seri 
cu modestie si serii 
zitate, spre luarea c 
minte a generatiih
viitoare, tocmai c
sentimentul ferm 
profund că scrisi
face parte din meme
ria umanității. Toadi 
Hrib a citit enorm si 
scris tare mult el ir 
tuși, însoțit desigur o 
darul de povestitor c 
care i-a fost dat să s 
nască. Nu a făcut ni 
mic cu gindul un. 
posibile recompens 
ci doar cu gindul că 
de folos lumii să poc 
tă afla cîndva despt 
rosturile vieții intr-U 
sat din Moldova ci 
Sus. acum, la cumpăr 
dintre milenii. S-a in 
tîmplat ca o parte dl 
Cronica sa chiar s 
poată vedea — î 
condițiile democrații 
noastre culturale - 
lumina tiparului. Mc 
mult, s-a mai Intim 
plat ca ea să devin 
un «acces de librări 
(dovadă edițiile succe 
sive despre care ar 
amintit deja). Fatm 
dobindită nu l-a in 
turnat nicidecum p 
acest om de la treburi 
le sale. A continuat s 
muncească pămlntul, 
continuat să adune do 
cumente de piatră, d

Tîtus VÎJEU
' (Continuare 

în pag. a IV-a)
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Amploarea construcției de locuințe
Să comparăm două situații. Prima : în anul 

987 in România, peste 82 Ia sută din populație 
icuiește in casă nauă. A doua : la sfirșitul 
celuiași an — 1987 — declarat de O.N.U. „An 
iternațional al persoanelor fără locuință". în 
ime existau peste 100 milioane de persoane 
iră locuințe, iar 1.2 miliarde de oameni nu 
ispuneau de condiții de locuit corespunzătoare.
Faptele vorbesc de la sine. România se si- 
jează astăzi pe unul din primele locuri in lume 
1 privința ritmului construcțiilor de locuințe, 
ste o dovadă dintre cele mai grăitoare pentru 
taltul umanism ce caracterizează timpul in 
are trăim și muncim, un însemn glorios al pre- 
entului socialist, al epocii inaugurate de Con- 
resul al IX-lea. cind neobositului ctitor de țară 
ouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au fost

Încredințate cîrma și destinele partidului și țării, 
în acești ani de efervescență creatoare, de 

dezvoltare .fără precedent, țara întreagă a de
venit un vast șantier de construcție. Ritmurile 
înalte imprimate dezvoltării, din inițiativa și 
acțiunea secretarului general al partidului in 
acești ani, au dat țării. în întrecere cu timpul, 
un ciștig de peste un secol. Căci abia peste 0 
sută de ani ar fi arătat orașele României așa 
cum arată astăzi, dacă și după 1965 s-ar fi 
menținut ritmul de construcții din precedentele 
două decenii ; dacă nu s-ar fi pus in practică, 
începînd cu anul 1965, un amplu program de 
dezvoltare, urbanizare și modernizare a tuturor 
localităților țării ; dacă nu s-ar fi imprimat ase
menea ritmuri construcției de locuințe, de apar
tamente realizate din fondurile statului, pentru

oamenii muncii — apartamente spațioase, con
fortabile, in blocuri impunătoare, moderne, de o 
deosebită concepție arhitecturală, ce conferă o 
inconfundabilă ținută orașelor patriei, înnoite 
din temelii. „

Și in anii ce vin. constțucția de locuințe, sis
tematizarea și modernizarea localităților patriei 
vor continua să constituie direcții dintre cele 
mai pregnante ale puternicului proces de dez
voltare in care se află angrenată întreaga țară. 
O concepție științifică, unitară privind siste
matizarea și urbanizarea localităților este trans
pusă zi de zi într-o vastă operă de remodelare 
concretă a tuturor așezărilor, de înnoire necon
tenită a înfățișării țării. Sîntem martorii cces- 
tei ctitorii fără seamăn, sintem cei ce o edifi
căm. Pentru noi. 
luminos al patriei

pentru prezentul și viitorul 
socialiste.

0 EPOCĂ MARI ÎNFĂPTUIRI

• Astăzi, în România, peste 82 LA SUTA din populația țării tră- 
sște in case noi, spațioase, construite in anii socialismului.

• In perioada 1965-1987 's-au construit peste 3,3 MILIOANE de noi 
ocuințe, din care 2,5 MILIOANE de apartamente din fondurile statului — 
)E 6 ORI MAI MULTE decit în cele două decenii anterioare.

• Dacă s-ar fi menținut ritmul construcției de apartamente din pe- 
ioada 1945-1965, România ar fi ajuns Ia actualul fond locativ abia in 
inul 2090 I

• Mai bine de DOUA TREIMI din locuitorii orașelor și municipiilor 
ocuiesc în apartamente construite după 1965.

• Dacă în 1965 doar 28,2 la sută din apartamentele nou construite 
iveau mai mult de două camere, in prezent ponderea apartamentelor cu 
1, 4 și 5 camere a crescut la peste 45 LA SUTĂ.

• In 1965 populația urbană a României 
iută, în timp ce ponderea sa depășește astăzi 
calităților urbane sporind in aceeași perioadă

• Numărul orașelor cu populație între 20 000-100 000 de locuitori a 
crescut de la 44 in 1965 Ja 83 in prezent, al celor cu populație de peste 
I00 000 de locuitori de la 13 la 22, iar al celor cu populație de peste 
Î00 000 de locuitori de la 1 la 6.

• In Capitală s-au construit in perioada 1965—1987 O JUMĂTATE 
DE MILION DE APARTAMENTE, in care s-a mutat o populație echiva- 
entă cu cea pe care o au orașele Ploiești, Pitești, Craiova, Constanța și 
Cluj-Napoca la un loc.

• Localitățile rurale au cunoscut, la rindul lor, același proces rapid 
le ridicare a gradului de civilizație, de modernizare și sistematizare. In 
oerioada 1950-1987, la sate au fost construite din fonduri proprii 2,2 
MILIOANE DE CASE. Din fondurile statului s-au construit pină în pre
cent peste 100 000 de apartamente pentru lucrători și specialiști.

reprezenta numai 38,2 la 
53 LA SUTA, numărul lo
de la 183 la 237.

COORDONATE ALE VIITORULUI
vor
DE
din

• In cincinalul actual aproximativ 2,5 MILIOANE de cetățeni se 
muta în casă nouă, fiind prevăzute să se construiască alte 750 000 
LOCUINȚE. Dintre acestea, 90 la sută vor fi apartamente construite 
fondurile statului, cu 50 000 mai multe decit in precedentul cincinal.

• Fondurile de investiții pentru construcții de locuințe alocate în 
acest cincinal depășesc de 3 ORI fondurile de investiții alocate pentru 
dezvoltarea întregii economii naționale din cincinalul 1956-1960.

• în actualul cincinal numărul mediu de camere pe un apartament 
este de 2,6 față de 2,4 în cincinalul trecut.

• Capitala se va îmbogăți in acest cincinal cu incă 150 000 de 
apartamente. In București, zilnic se mută in case noi circa 100 de familii.

• In comunele țârii, in satele de reședință și in special în cele in 
care se află sediile consiliilor unice agroindustriale se vor construi încă 
100 000 de apartamente, cite 20 000 pe an din fondurile statului, grăbind 
procesul de modernizare și urbanizare a acestora.

• In jurul anului 1990 problema locuințelor va fi în linii mari solu
ționată în toate județele, astfel că în următorul deceniu eforturile vor 
fi îndreptate spre creșterea confortului și funcționalității construcțiilor.

• Suprafața locuibilă va ajunge la 14 metri pe locuitor, iar cea lo- 
cativă - împreună cu dependințele — va totaliza 18-20 de metri pătrați 
de persoană, la nivelul celor mai avansate țări în această privință.

Fără îndoială, dezvoltarea, sistematizarea și modernizarea localități
lor patriei, realizarea acestui imens program al construcțiilor de locuințe 
reprezintă una din cele mai importante dimensiuni ale întregului proces 
de transformare, de edificare a noii orlnduiri socialiste. înfăptuirea aces
tui măreț program reflectă, in modul cel mai concret și adevărat cu 
putință, grija față de om, față, de asigurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață, scop suprem al politicii partidului. In România socia
listă, acestea constituie incontestabile realități ; dovadă fiind înseși noile 
condiții de locuit ale oamenilor muncii, înfloritorul chip al localităților 
patriei.

Focșani - argument al arhitecturii moderne Foto : E. Dichiseanu ^y
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Despre exigență și... lipsa de exigență
mare din pag- O
dguă. Încărcată de ac- 
i „diplomaticești" atit 
mcilcite intr-un dome- 
ca acesta al cifrelor și 
nulelor chimice atit de 
tis. incit, pe bună drep- 
. ne pare rău de naivi- 
a interlocutorilor noș- 
de slăbiciunea lor. de 

a de curaj in dezvălui- 
realei situații in care se 

.. Cu atit mai mult sin- 
nedumeriți, cu cit știm 

s-au zbătut de-a lungul 
pului să- pună fabrica 
picioare. Proiectanții au 
invitați la fața locului, 

-au prezentat proiecte 
prii de îmbunătățire a 
alațiilor. de corectare 
damentală a fluxului 
nologic (unele dintre 
ecte s-au dovedit veri- 
ile invenții). în adunări 
erale ale oamenilor 
acii. in .ședințele consi- 
ui oamenilor muncii din
i care au trecut — ne 
>vă procesele verbale
dezbaterilor desfășura- 

— organizația de partid, 
luniștii nu au obosit să 
lă mereu pe primul 
n rezolvarea tuturor 
junsurilor manifestate 
forțele proprii de crea- 
ale colectivului munci- 

esc de aici.
I întrebăm pe directorul 
nic al combinatului, in- 
erul loan Dima. despre 
udinea proiectantilor in 
ste ședințe — pentru că, 
icizăm. o vreme au fost 
ei prezenți la dezbateri 
și aflăm că au avut o 
udine pasivă. Adică nu 
ia pasivă, s-a corectat 
ivorbitorul nostru, au 
optat observațiile făcute 
muncitorii și specialiștii 
nbinatului. dar alterna
re Ia aceste obser-
ii s-au lăsat aștepta- 
Pasivitatea. in cazul lor. 
acel clocot al inițiative- 
colectivului muncitoresc
combinatului, socotim

. ar putea fi echivalată 
lipsa celui mai elemen- 
spirit autocritic, cane, 

•ă s-ar fi manifestat la 
ipul potrivit, i-ar fi îm- 
idicat să promoveze so- 
ii tehnice neviabile, re- 
ind hemoragia de ener- 
, de cheltuieli inutile. 
Reconstituim, pe nesim- 
3, toate acele momente, 
interlocutorii noștri, in- 

,m in amănunte, le soli- 
ăm la maximum aminti- 
e și ei se Încălzesc, enu- 
iră punct cu punct actiu- 
e iiTtreprinse. zbaterea 

• pentru a găsi alte so
rti. cele mai potrivite, 
ntru a produce furfuro- 

atit de dorit. Sint ad- 
rabili. așa cum se arată 
acum, in această retrăi- 
a unor, momente care, 

in ele însele, erau de

mare răspundere profesio
nală și civică 111 ultimă in
stanță. In definitiv, în si
tuația de atunci, cind ni
mic sau aproape nimic din 
ceea ce se numea un sis
tem tehnic nu funcționa ca 
lumea, puteau să ridice 
din umeri, să se acopere 
cu justificări valabile, de- 
monstrind cit de defectuos 
era proiectul — și nimeni 
nu le-ar fi putut reproșa 
ceva. Dar nu I Aici a in
tervenit spiritul lor creativ, 
răspunderea in găsirea 
pidă de soluții care să 
nească lucrurile din 
Sigur, era vorba și de 
teresul lor. de piinea 
pină la urmă. Dar s-a ma
nifestat intr-un punct de 
virf critic al. activității 
lor acel spirit de profesio
nalism creator, in cadrul 
căruia rutina, reținerile. 0- 
bișnuințele au fost depășite 
cu curaj, explorind intr-un 
teren cu totul nou, moblli- 
zind resurse de fantezie 
tehnică pe baza exercițiu
lui practic in așa măsură 
incit acțiunile lor ne apar 
acum ca un sumum inte
grat de competențe profe
sionale solid clădite pe te
melia de conștiință a răs
punderii. a dăruirii, a ab
negației comuniste in mun
că. Sigur, se ridică și o 
problemă firească : un pro
iect o dată omologat și pus 
in practică e lege. Nimeni 
nu are dreptul să se atin
gă de el. nu vine fiecare 
cum ii taie capul să modi
fice in el. Și e bine așa 1 
Dar 
șit 7 
vadă 
lasă 
stați 
greșeală 7 
glas tare acest raționament 
în fața gazdelor noastre și 
ele confirmă că în acest fel 
au gindit și ele. solicitind 
Institutului care a patronat 
proiectul inițial un alt pro
iectant dispus să analizeze 
fiecare modificare propusă, 
să refere, să pună umărul 
alături de muncitorii si 
specialiștii combinatului la 
îndreptarea lucrurilor. Asa 
a apărut in combinat ingi
nerul proiectant Constantin 
Florescu. Și-au conjugat 
forțele și. treptat-treptat, 
luînd instalație cu instala
ție, s-au născut proiectele 
reale, viabile, treeîndu-se 
la executarea, cu forțele 
tehnice ale combinatului, a 
Îmbunătățirilor care au 
schimbat fața fabricii. Enu
merăm doar patru acțiuni 
de anvergură ale acestor 
oameni ai faptelor con
crete :

— construirea unei insta
lații de descărcare a mate
riei prime — ciocă'ăii de 
porumb — brevetată astăzi

ra- 
ur- 
loc.
in- 
lor.

dacă proiectul e gre- 
Iată. se întimplă. do- 
— cazul de față. Te 

oare inima cind con- 
că s-a omologat o 

Formulăm ■ cu

ca invenție semnată de 
maistrul Ion Stolnicu ;

— inlocuirea sistemului 
de transport al materiei 
prime cu unul mai opera
tiv și mai simplu de trans
portat pe bandă și eleva
tor. comprimindu-se astfel 
la jumătate fluxul tehnolo
gic. Noul sistem a fost e- 
laborat de inginerul Mar
cel Măcelaru și maistrul 
George Badea :

— s-a executat un nou 
sistem de condiționare a 
celoligninel — reziduu al 
procesului de producție — 
care permite folosirea a- 
cestuia drept combustibil 
în oazanele fabricii ; '

— s-a executat și montat 
o nouă instalație de sepa
rare a prafului din vaporii 
furfurolici. Și această in
stalație a fost brevetată ca 
invenție semnată de ingi
nerul proiectant Constantin 
Florescu și de inginerii 
Ioan Dima și Marcel Mă
celaru.

Sint. acestea, argumente 
concrete ale unui efort de 
gindire tehnică ofensivă, 
caracterizind atitudini u- 
mane semnificative, grăi
toare pentru climatul de 
muncă al unui colectiv care 
nu a așteptat să vină cine
va din afară să ofere so
luții de rezolvare a dificul
tăților apărute. Este clima
tul de muncă efervescent 
pe care, așa cum sublinia 
ttA’arășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
partidului, comuniștii sînt 
chemați să-l susțină cu 
toată răspunderea pentru 
a pune in valoare. In spi
ritul democrației muncito- 
rești-revoluționare, toate 
energiile creative ale colec
tivului.

Am intenționat să-1 întîl- 
nim și pe inginerul proiec
tant Constantin Florescu, 
omul care și-a asumat răs
punderi de la care ceilalți 
colegi ai săi — autorii pro
iectului inițial — abdicase
ră. preferind, repetăm, pa
sivitatea. Era plecat la ce
lelalte două fabrici de fur
furol din țară. unde pune 
în operă, ca să ne expri
măm așa, îmbunătățirile 
realizate la instalațiile uni
tății din Slobozia. Luind 
cunoștință insă de tot ce 
s-a înfăptuit bun in „ac
țiunea furfurol", era ca și 
cum ne-am fi intilnit și 
am fi discutat in amănunt 
despre toate dificultățile 
învinse pină s-a ajuns la 
obținerea celor 9 tone zil
nice de furfurol.

înțelegem din tot ce ni 
s-a relatat la fața locului 
că lucrurile nu sint rezol
vate In întregime, că pină 
la atingerea celor 18 tone 
furfurol rezultate din sim
pla înmulțire a capacității 
unității de la Oradea ar

trebui o nouă investiție. în 
cazul acesta se cuvine să 
se pronunțe cit mai opera
tiv cei in drept. Cei de 
aici, de la Slobozia, mun
citori, ingineri, specialiști, 
oameni care poartă pe u- 
merii lor răspunderea pen
tru fabricarea acestui pro
dus deficitar — furfurolul
— sint ei înșiși nemulțu
miți cu cit au realizat pină 
acum. Au proiecte și idei 
noi pentru continua per
fecționare a procesului de 
producție. îi ascultăm vor
bind despre ele. împărtă
șim și noi speranța că ceea 
ce depășește forțele lor în 
obținerea unor rezultate și 
mai bune va fi suplinit, in 
aoest nou an, de sprijinul 
eficient al centralei și al 
ministerului de resort.

Rememorind toate datele 
și momentele întimplării 
relatate, socotim că ar mai 
fi ceva de comentat, pdate 
chiar de obiectat. Pentru 
că există în viață, din pă
cate. chiar la oameni foar
te buni, cum sint și aceș
tia de la Slobozia, oscila
ții de atitudine cauzate, 
fără îndoială, de experien
țe nefericite rezultate . din 
ciocnirea cu formalismul, 
cu birocratismul, cu lipsa 
de răspundere tocmai a- 
tunci cind simți mai acut 
nevoia unui sprijin compe
tent și operativ. Din aceas
tă cauză, credem, cu greu 
s-au sustras și interlocuto
rii noștri tendinței de a 
critica direct pe cei care de 
drept ar fi trebuit să-i a- 
jute pină acum și de acum 
încolo, de teama de a nu 
11 se arunca mingea — așa 
cum se mai intimplă une
ori — de către experții in 
ale neimplicării, in pro
priul teren, ca un fel de 
„represalii". De fapt, pen
tru noi, totul este clar : cei 
cu care am discutat — 
muncitori, ingineri, specia
liști ai combinatului — nu 
stăpinesc in nici un fel 
exercițiul strecurării din 
fata greutăților, nu încear
că o clipă măcar să-și a- 
copere cumva lipsurile pro
prii. Dimpotrivă, stăruia 
asupra lor, caută soluții de 
eradicare a lor. investi
ghează, creează în spațiul 
noului in tehnică, neingă- 
duindu-și nici pauze. ’ ’ 
momente de 
re. stimulați 
țiile dăruite 
responsabilă, 
stacolele mai 
puțin „obiective" < 
de lipsurile altora, 
convingerea că nu am exa
gerat cu nimic in tot ce 
am relatat pină acum, so
cotind de datoria noastră
— contrar părerii unora — 
ca presa să se amestece 
întotdeauna acolo unde in
teresul general este afectat.

nici 
automulțumi- 

de satisfac- 
de o muncă 
dar șl de ob- 
mult sau mai 

care țin 
Averii

climatul intransigenței față de lipsuri
Din luna august a anului trecut, Fa

brica de șamotă Azuga a început să 
realizeze, pentru prima oară in țara 
noastră, sintercorindon, produs ne
cesar industriei siderurgice româ
nești, care se importa. în lume doar 
cîteva firme reușesc să fabrice un 
asemenea produs. Cum este și fi
resc, o asemenea capacitate de pro
ducție, dotată cu utilaje și instalații 
complexe, nu s-a realizat ușor. Cu 
atit mai mult cu cit noul obiectiv 
s-a executat concomitent cu desfă
șurarea producției de șamotă. De 
aceea, pe parcursul realizării inves
tiției au apărut nu puține dificultăți.

Nici în prezent, însă, noua capaci
tate de producție nu funcționează la 
parametrii proiectați și. ca atare, în 
1987, planul pe ansamblul întreprinde
rii nu a fost îndeplinit integral Ia a- 
proape toți indicatorii de bază. Care 
sînt cauzele acestor stări de lucruri 
negative 7 în primul rind se cuvine 

• menționat că încă de la proiectarea 
noului obiectiv s-a pornit cu unele 
soluții tehnice neadecvate. în al 
doilea rind, constructorul a întirziat 
nejustificat de mult efectuarea unor 
lucrări. în al treilea rind, nu și-au 
făcut cum trebuie datoria nici fur
nizorii de utilaje și materiale. Dar 
o parte din neajunsuri, cel puțin 
egală cu cele amintite, aparține și 
întreprinderii. Conducerea fabricii 
s-a demobilizat ușor in fața unor 
greutăți, nu a urmărit cu consecven
ță îndeplinirea integrală a obiective
lor stabilite în comandamentele de 
analiză a stadiilor de execuție a lu
crărilor, nu a acționat cu fermitate 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei. De asemenea, nu s-a preocupat 
stăruitor de repartizarea judicioasă 
a forței de muncă, de folosirea co
respunzătoare a tuturor specialiști
lor ; drept urmare, unii dintre spe
cialiști, spre cinstea lor. munceau 
uneori zi și noapte, fără întrerupe
re, In timp ce alții erau simpli spec
tatori, ca și cum nu i-ar fi privit cu 
nimic funcționarea normală a insta
lațiilor din noua secție.

Printre acești „spectatori" se nu
măra și ing. Tudor Mureș, autorul 
unei scrisori adresate redacției, care 
a reprezentat un punct de plecare 
în efectuarea anchetei de față. Din
colo de afirmațiile din scrisoare care 
priveau propria sa activitate, ce a- 
duceau la cunoștință unele nemul
țumiri personale care nu erau con
forme cu realitatea, autorul scrisorii 
a menționat și unele lipsuri din ac
tivitatea organizației de partid. Do
cumentarea noastră in întreprindere 
a scos însă la iveală neajunsuri mult 
mai profunde, care s-au manifestat 
și se manifestă pe fondul unui climat 
de muncă necorespunzător. Firesc ar 
fi fost ca organizația de partid să fi 
sesizat din timp această stare de 
lucruri și să fi luat măsuri în con
secință pentru mobilizarea întregu
lui colectiv la onorarea sarcinilor de 
mare răspundere care i-au revenit. 
Dar chiar in activitatea biroului or
ganizației de bază s-au făcut simțite 
serioase deficiențe, mai ales sub as
pectul organizării și eficienței adu
nărilor generale de partid, al împle
tirii muncii colective cu răspunderea 
personală, toate acestea avînd ur
mări negative asupra desfășurării 
unei activități politico-organizatorice 
normale. Bunăoară, nu de puține ori 
adunările generale de partid au fost 
aminate, iar atunci cînd au avut loc, 
ele nu au avut eficiența dorită ; și 
aceasta pentru că materialele pre
zentate au fost întocmite superficial, . 
pe pagini întregi fiind enunțate ge-

neralități, iar analiza unor aspecte 
concrete din activitatea întreprinde
rii s-a făcut fără nominalizarea ce
lor răspunzători de unele lipsuri — 
și acestea menționate doar în tre
cere.

Climatul de muncă necorespunză
tor, care a afectat viața internă de 
partid, a fost alimentat și de faptul 
că unii membri ai biroului organi
zației de bază, ca, spre exemplu, 
secretarul adjunct cu probleme or
ganizatorice, Iulian Gleznea. sub di
ferite pretexte nu-și ducea la Înde
plinire sarcinile ce-i reveneau in ca
litatea pe care o are. în repetate 
rînduri, el afirma că „toți membrii 
biroului au obligația să contribuie la 
bunul mers al muncii de partid". Ni
mic mai adevărat șl absolut nece
sar ! Numai că el se excludea pur 
și simplu de la această îndatorire. 
Cînd secretarul biroului organizației 
de bază. Savel Nae, a plecat în luna 
septembrie in concediu și i-a propus 
să preia atribuțiile pe această pe-

VIAȚA DE PARTID

rioadă, secretarul adjunct cu proble
me organizatorice a refuzat fără nici 
un fel de explicație. Să fi uitat oare 
ce a învățat la școala interjudețea
nă de partid timp de cinci luni, unde 
a fost trimis de organizația de partid 
din întreprindere 7 Sau este vorba 
de orgolii personale, greșit înțelese, 
pe care le pune mai presus de răs
punderile ce-i revin în calitate 
comunist, de membru al biroului 
ganizației de bază 7

Chiar și în cazul unor cadre 
funcții de conducere în întreprinde
re, organizația de partid nu a dove
dit întotdeauna capacitatea de a im
prima in munca lor un puternic spi
rit de răspundere și exigență in so
luționarea diferitelor probleme cu 
care se confruntă unitatea. în acest 
sens, ne referim Îndeosebi la atitu
dinea cu totul ieșită din comun de 
care a dat dovadă, nu de mult, in
ginerul Victor Dima, șeful noii secții 
producătoare de sintercorindon. Des
pre ce este vorba 7 La un moment 
dat, datorită unor intervenții la cup
torul tunel, a fost necesară redistri
buirea temporară a personalului care 
lucra aici, in marea lui majoritate 
tineri absolvenți de liceu. La locu
rile de muncă unde au fost provi
zoriu repartizați au fost solicitați să 
presteze lucrări, este adevărat sub 
nivelul lor de pregătire, dar absolut 
necesare activității productive din 
întreprindere.' în ciuda apelului fă
cut de a înțelege interesele unității 
și de a pune umărul la depășirea 
momentului dificil creat, unii dintre 
acești tineri au făcut treabă de min- 
tuială. în loc să condamne o aseme
nea atitudine, inginerul Victor Di
ma s-a situat de partea lor, pe mo-

de 
or-

cu

tiv că ei sînt absolvenți ai liceului 
industrial, iar munca ce o depuneau 
nu era pe măsura încadrării lor. 
într-adevăr, activitatea la jioila 
locuri de muncă provizorii nu era 
pe măsura pregătirii lor, dar bunul 
mers al activității întreprinderii (în 
luna noiembrie, planul a fost reali
zat doar în proporție de 77,9 la sută) 
hu-1 privea și pe acești tineri 7 Cre
dem că da 1 Și acest luciu tocmai 
inginerul Dima trebuia să-1 insufle 
tinerilor din subordine.

Sint numai cîteva aspecte care de
monstrează că in activitatea organi
zației de partid de aici și. în primul 
rind, a biroului acestuia s-au mani
festat neajunsuri serioase, o slăbire 
a vieții interne de partid, a spiritu
lui de răspundere, de combativitate, 
o tendință vizibilă de trecere cu u- 
șurință peste diferite stări de lucruri 
negative, in loc să acționeze cu toa
tă fermitatea și intransigența pen
tru înlăturarea lor. în aceste condi
ții nu este deldc surprinzător că fa
brica nu și-a îndeplinit integral sar
cinile de plan pe anul trecut.

Este de relevat faptul că biroul 
Comitetului orășenesc de partid A- 
zuga, constatind neajunsurile din 
munca organizației de partid din a- 
ceastă intreprindere, â analizat, re
cent. stilul șl metodele de muncă 
folosite de biroul organizației de 
bază în scopul întăririi capacității 
sale organizatorice și politice in ve
derea mobilizării comuniștilor, a în
tregului colectiv Ia îndeplinirea sar
cinilor economice. Intervenția birou
lui comitetului orășenesc de partid 
a fost caracterizată de data aceasta 
de exigență comunistă și, sperăm, și 
de eficiență, dacă ținem seama de 
măsurile adoptate și care sînt in 
curs de aplicare. Aceasta este o do
vadă că biroul comitetului orășenesc 
de partid a tras concluziile cuvenite 
din criticile cu privire la ațjtudinea 
de automulțumire, la formalismul in 
muncă și la tendințele de a lăsa pro
blemele să se rezolve de la șine, des
pre care am relatat in ziarul „Scin
teia" nr. 14006, din 2 septembrie 1987.

în spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în Ra
portul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, privind întărirea 
rolului de forță politică conducătoa
re al organelor și organizațiilor de 
partid. Comitetul orășenesc de partid 
Azuga trebuie să-și îmbunătățească 
în mod radical stilul și metodele de 
muncă, să militeze pentru creșterea 
puternică a forței sale organizatori
ce și politice, să dovedească, la fel 
ca în cazul analizării activității co
muniștilor de la fabrica de șamotă, 
intransigența față de lipsuri, fată de 
orice tendință de slăbire a spiritului 
de partid, de ordine și disciplină.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

PE MARGINEA UNEI SCRISORI

Gospodăria comunală și...

ciudățeniile gospodărești
Mai mulți cititori ai ziarului 

nostru ne-au semnalat anumite 
lipsuri gospodărești din municipiul 
Tirgoviște. între ele, 
care s-a instalat la 
unora dintre blocurile 
ca urmare a spargerii 
de evacuare a apelor 
același timp, unele

dezordinea 
subsolurile 

de locuințe, 
conductelor 

uzate și, în 
neglijențe 

grave în urma cărora multă apă 
potabilă se pierde chiar înainte 
de a ajunge la consumator.

Ne vom opri in rindurile de fată 
asupra risipei de apă și a cauzelor 
care o generează. Trebuie să pre
cizăm, din capul locului, un lucru : 
din cauza așezării sale, departe de 
riuri cu debit mai mare de apă, 
orașul Tirgoviște a avut multe 
greutăți in găsirea unei surse per
manente și sigure de apă potabilă. 
Așa se face că de-a lungul anilor, 
proporțional cu creșterea populației
— in anul 1965 — 20 000 de locui
tori. în 1987 — 120 000 — au trebuit 
săpate puțuri la mare adîncime, 
uneori chiar la 80 metri, pentru a 
se găsi apă. Numărul puțurilor a 
ajuns totuși In 1986 la peste 40.

Prin urmare, e ușor de înțeles 
cu cită trudă și cu cite investiții 
au reușit edilii orașului să satis
facă întreaga populație cu apă po
tabilă., Sume importante de bani 
se cheltuiesc Insă și acum. Pentru 
că apa necesară — zeci de mii metri 
cub! 
pompe electrice de la 80 
adîncime și impinsă intr-o 
lungă de. mii și mii de km !

în aceste condiții, oamenii 
ciază acest lichid, care 
viața, mai mult decit alții din alte 
părți și spun că e o crimă ca el 
să fie risipit. Cu toate acestea, 
zilele trecute, strada Petru Cercel 
era practic inundată de sute, poate 
de mii de metri cubi de apă. Desi
gur, apă rece, curată și proaspătă
— scoasă cu pompa din puț. N-a 
trecut decit o părere de timp de 
la acest „eveniment gospodăresc" 
și pe 6 altă stradă — Tudof Vla- 
dimirescu — a început o altă inun
dație : alte mii de metri cubi de 
apă se revărsau dintr-o conductă 
largă, dînd impresia că la Tirgo
viște s-a deschis o... cascadă arti
ficială.

Care să fie cauza acestor „ciudă
țenii gospodărești" de la Tirgoviș
te 7 N-am apucat să căutăm răs
punsul. și In imediată apropiere a 
consiliului popular municipal dăm

zilnic — trebuie scoasă cu 
metri 
rețea

apre- 
menține

de altă „inundație" : un hidrant al 
primăriei curgea în valuri.

Tot Ia primărie cerem explica
țiile cuvenite directorului Exploa
tării gospodăriei comunale Tirgo
viște. „Avem, ne spune directorul, 
o pierdere de apă de aproximativ 
15 la sută. Cauzele : se scurge prin 
fisurile Instalației, se risipește In 
gospodărie pentru că cetățenii o 
consideră a fi fără valoare...".

— Bine, dar cită apă se poate 
pierde în gospodăria populației 7 
Multe fanîilii au puțuri proprii. De 
ce nu ne vorbiți despre pierderile 
mari pe care le înregistrează, nu 
rareori. întreprinderea dv„ cum au 
fost cele de pe străzile Petru 
Cercel și Tudor Vladimirescu. Ce 
s-a intimplat acolo 7 Ce se întim
plă in fața consiliului popular, de 
ce curge inutil apa 7

— Lucrătorii de la aceste puncte 
au făcut unele manevre greșite : 
în loc să dirijeze apa pe conducta 
instalată acolo pentru aprovizio
narea populației, au dirijat-o pe o 
conductă veche, spartă, abandona
tă. Cit privește hidrantul din fața 
consiliului popular, e vorba de 
neglijență...

Deci, iată cauzele pentru care o 
bună parte din apa scoasă de la 80 
metri adîncime 
Ialomiței : 
glijențe. Și, 
de control, 
răspundere 
gospodăriei
dovedește in gospodărirea sectoru
lui respectiv.

se duce pe apa 
manevre greșite, ne
am adăuga noi. lipsa 
de instruire, lipsa de 
pe care Exploatarea 

comunale Tirgoviște o

Pentru că. deși se știe bine cită 
apă se pierde zilnic in rețea — 
între 4 000 și 6 000 mc— directorul 
nu ne-a putut prezenta facturile 
eliberate propriilor lucrători in 
contul apei pierdute. în schimb, 
ne-a vorbit, cum am arătat, de 
dirijarea apei pe conducte abando
nate. De ce au fost abandonate 
conductele 7 Pentru că erau vechi, 
dar în loc să fie predate la între
prinderea de colectare au fost lă
sate de izbeliște.

Gh. GRAURE
P.S. Cind am ajuns la hotelul 

„Dîmbovița" — o altă surpriză : 
pereții localului erau muiați în apa 
tare curgea prin camere, provenită 
de la sifoanele defecte ale băilor.

STRIDENTELE DIN PEISAJUL STRĂZII!
1

în urma apariției articolului „Stri
dente in peisajul străzii" („Scinteia" 
nr. 14 031), la redacție au sosit mai 
multe scrisori de la cetățeni care îșl 
exprimă satisfacția față de interven
ția ziarului, cerînd ca această acți
une să fie continuată, mai cu seamă 
de către factorii de resort chemați să 
aplice legea și să înlăture anomaliile 
penibile la care ne refeream — ne
goțul speculativ, clandestin, ce sfi
dează la „drumul mare" legile și cele 
mai elementare norme etice. Totoda
tă, cititorii ne semnalează alte as
pecte de aceeași natură, din propriile 
localități, privind proliferarea ne
stingherită a „ambulanților", oameni 
fără căpătii, dar cu venituri deloc 
neglijabile, obținute prin înșelăciune 
— în condițiile unei inexplicabile 
pasivități sociale.
. „în articolul -Stridențe In peisajul 
străzii» — ne scrie Marin Călin din 
Craiova — era criticată, bună
dreptate, condui
ta inacceptabilă a 
unor asemenea 
indivizi certați cu 
munca, cu etica și' 
legile tării. Și in 
municipiul nos
tru, în plin cen- 

strada 
mișună 

indi-
comer-
zgomo-

tru, pe 
„Unirii" 
asemenea 
vizi ce-si 
cializează 
tos „marfa" : se
mințe, țigări, lanterne, blugi si cite 
altele, procurate pe căi dubioase și 
pe care le revind la preț de speculă".

Aspecte similare ne aduce la cu
noștință și Nicolae Virșescu din 
București : „M-am întrebat de multe 
ori cum se face că noi, cetățenii care 
contribuim'la înfrumusețarea orașu
lui, la amenajările edilitar-gospodă- 
rești, la curățenia străzilor și cartie
relor. admitem pasivi pe acei indi
vizi 
pot 
dar 
noi, 
baza legilor 
odihnă din acest an am vizitat mal 
multe orașe, intre care Pitești. 
Cimpulung, Curtea de Argeș. Baia 
Mare, Ploiești și in toate am intilnit 
astfel de indivizi ce practicau co
merțul ilegal cu tot felul de produ
se, din care nu lipseau semințele de 
floarea-soarelui. în legătură cu a- 
ceastă „marfă" persistă părerea că 
nu ar produce o pagubă prea mare, 
dar iată ce am constatat — dincolo 
de faptul că sint o sursă permanentă 
de murdărire a străzii — într-una 
din zile cind numai intrrun perime
tru restrins din Capitală (Universi
tate, Bucur Obor, Pantelimon, Co- 
lentina, Ștefan cel Mare) am numă
rat in fața citorva mari magazine și 
cinematografe peste 50 — cincizeci ! 
— de semințărese. O socoteală sim
plă arată că intr-un 
vind o cantitate

care nu numai că niciodată nu 
fi văzuți la asemenea acțiuni, 
distrug, poluează tot ce facem 
fără a fi trași la răspundere in 

țării. în concediul de

încălcări de lege săvirșite în zona 
magazinului Bucur Obor, vă comuni
căm următoarele : la sesizarea orga
nelor procuraturii, miliția municipiu
lui și a sectorului 2 au organizat nu
meroase acțiuni în această zonă, pen
tru depistarea și sancționarea per
soanelor la care se referă materialul 
apărut. Astfel, în perioada 2.X.—17.X. 
1987 (deci începind cu ziua următoa
re apariției articolului) au fost legi
timate numeroase persoane de acest 
fel, din care 193 au fost conduse la 
sediul miliției, lUindu-se următoarele 
măsuri : 52 de persoane sancționate 
pentru încălcarea normelor prevăzu
te de legislația comercială ; 9 per
soane sancționate pentru încălcări 
prevăzute de articolul 1, litera a, din 
Decretul 153 din 1973 ; 14 minori în
credințați părinților și alți 8 inter
nați in Centrul pentru primire mi
nori". După ce sînt aduse la cunoș

tință si alte mă
suri luate cu pri
lejul acestei ac
țiuni de amploa
re, in răspunsul 
procuraturii mu
nicipiului se dau 
asigurări că 
va acționa 
continuare 
tru menținerea 
climatului de or
dine si liniște in 
această zonă".

Apreciem, desigur, în mod deosebit 
promptitudinea intervenției organelor 
de ordine la semnalul ziarului nostru, 
ca un exemplu de modul operativ 
in care trebuie să se acționeze in ce
lelalte localități, dar și in... celelalte 
sectoare ale Capitalei. Deoarece, tre
buie spus, limitarea acțiunii la acest 
unic punct, 
(un caz din 
și eficiența, 
lanți să se 
duri". Nu

„se 
in 

pen-

an numai ele 
de aproape 20 de 

tone 1 Cite hectare de floarea-soare
lui — produs atit de solicitat — sint 
devastate numai spre folosul acestor 
indivizi 7 Dar la nivelul întregii 
țări ?“.

Exagerează’ oare corespondentul 
nostru 7 Iată ce se arată in răspun
sul primit, la scurtă vreme după a- 
pariția articolului, din partea Procu
raturii municipiului București. „In 
legătură cu articolul publicat în zia
rul -Scinteia- din 1 octombrie 1987, 
intitulat -Stridențe în peisajul stră
zii-, in care erau semnalate unele

dintr-un singur sector 
multe altele) i-a limitat 
permițind multor specu- 
„replieze" in alte „va- 
întimplător, în zilele în 

care au fost îndepărtați de la Obor, 
și-au făcut apariția in alte locuri, 
unele nefrecventate pină atiinci. ca 
de pildă în jurul stației de metrou 
„Pieptănari" — unde o liotă de ase
menea indivizi întunecă prin pre
zența lor aspectul realizărilor urba
nistice.

Dacă organele de ordine din Capi
tală au dat curs cu o notabila 
promptitudine semnalului adresat 
de ziarul nostru, nu același lucru pu
tem spune insă despre autoritățile 
din municipiul Iași, care nici pină în 
prezent nu au găsit cu cale să ne 
răspundă în legătură cu aspectele 
semnalate in același articol. Aceeași 
atitudine și din partea celor din ora
șul Govora, motiv pentru care solici
tăm de data aceasta un răspuns din 
partea organelor județene din Iași șl 
Vilcea, care, sperăm, vor .lua măsuri 
și în legătură cu faptele similare sem
nalate de alți cititori din Rimnicu 
Vîlcea și din Drăgășani. Spicuim, de 
pildă, dintr-o recentă scrisoare pri
mită de la cititoarea E.A. din Bucu
rești : „Nu de mult timp am trecut 
din nou prin Drăgășani. Am fost 
impresionată, ca de fiecare dată, de 
marile transformări, de noile blocuri 
construite, de munca oamenilor de 
aici pentru înfrumusețarea localității 
lor. Și tocmai de aceea nu am putut 
să-mi explic pasivitatea față de un 
aspect cu totul dezagreabil : in auto
gara orașului, pe peroanele ei mișu
nau aceiași vînzători a tot felul de 
mărfuri dubioase, de la semințe la 
acadele — adevărat pericol pentru 
sănătatea publică...".

Nu mai insistăm. Credem că a so
sit timpul asanării unor asemenea 
stridențe, nu doar neplăcute, ci po
luante, nocive, sfidind legile și dis
ciplina socială.

Ion MARIN
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STICLA
— un produs energointensiv, cure poate 

fi realizat cu consumuri mai mici
Una din ideile majore care se desprind din Raportul prezentat de to

varășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului o consti
tuie reducerea cît mai accentuată a consumurilor energetice în toate 
sectoarele de activitate. Astfel, se subliniază cu claritate necesitatea de a fi 
luate măsuri hotărîte in vederea folosirii raționale a resurselor energe
tice. de a se acționa în direcția elaborării de noi tehnologii care să con
ducă la diminuarea consumurilor. Prin prisma acestor exigențe, gradul 
de valorificare a resurselor energetice necesare pentru realizarea fiecărui 
produs devine un principal criteriu de apreciere avut în vedere de 
calculele de eficiență. Ce se întreprinde pentru reducerea consumu
rilor energetice ? Cum se înfăptuiesc programele stabilite în acest sens ? 
Răspunsul Ia aceste întrebări 11 vom prezenta în cadrul anchetelor ce își 
propun să analizeze consumurile realizate Ia principalele produse dintr-o 
serie de sectoare economice. Astăzi, despre sticlă.

ÎNCADRAREA ÎN NORMELE 
STABILITE — O CERINȚA OBLI
GATORIE 1 Nu credem că mai este 
necesar să insistăm asupra impor
tanței acestui produs — sticla. Ea 
este, a$a cum o definește dicționa
rul, o substanță solidă. amorfă, 
transparentă, translucidă sau opacă, 
dură, lipsită de flexibilitate, casantă, 
rău conducătoare de căldură și de 
electricitate, formată dintr-un ames
tec de silicați și obținută prin topi
re. Și din această definiție propunem 
să ne oprim la ultimul cuvint — to
pire. Adică asupra procesului teh
nologic care face ca sticla să fie 
unul din produsele energointensive. 
Astfel, pentru obținerea unei tone 
de sticlărie de ambalaj, menaj sau 
specială se consumă 520, 3 000 si, res
pectiv, 8 000 kg combustibil conven
țional. Sînt cantități ce relevă cu 
pregnanță importanța Încadrării în 
normele de consum și economisirea 
severă a combustibililor în industria 
sticlei. Din datele statistice puse la 
dispoziție de Ministerul Industriei 
Lemnului și Materialelor de Con
strucții rezultă că în anul 1987 o 
serie de unități din industria 
sticlei nu s-au încadrat în normele 
de consum. La întreprinderile de 
geamuri Buzău, Timăveni și Mediaș 
s-au consumat suplimentar circa 
13 000 tone combustibil convențional 
Si peste 5 milioane kWh de energie 
electrică. Totodată, la nivelul centra
lei de sticlă și cărămidă fină nu s-a 
reușit încadrarea în consumurile nor
mate la o serie de produse. Astfel, 
la geam tras și laminat consumul 
realizat a fost de 3,08 și. respectiv, 
S.39 t.c.c./100 mp, deci cu mult peste 
norma planificată. De asemenea, la 
sticlărie consumul specific a fost de
pășit cu 5 t.c.c. Care sint cauzele 
ce au determinat această situație ?

— Măsurile din programele de eco
nomisire a combustibililor și ener
giei electrice nu s-au realizat In to
talitate și la termen, precizează ing. 
Sergiu Moțățeanu. inspector general 
la direcția tehnică și mecano-ener- 
getică din cadrul M.I.L.M.C. Defi
ciențele înregistrate In activitatea de 
aprovizionare cu materii prime — 
cum ar fi soda calcinată — au creat, 
pe de altă parte, greutăți In desfă
șurarea normală a producției de

B1RLAD : Produse noi 
in fabricație

Hotăriți să amplifice bunele re
zultate ale anului recent încheiat, 
colectivul întreprinderii de pro
duse abrazive ,,Abrom“ din Birlad 
acționează bine organizat încă din 
primele zile ale lunii ianuarie pen
tru înnoirea nomenclatorului de 
fabricație si îndeplinirea ritmică a 
prevederilor de plan la producția 
fizică in cel de-al treilea an al ac
tualului cincinali Continuînd pe un 
plan superior vasta acțiune de mo
dernizare, lucrătorii unității au 
reușit să realizeze în devans toate 
obiectivele si măsurile prevăzute 
in programul pe luna ianuarie. In 
acest fel. pe fluxurile de fabrica
ție au fost introduse 6 noi sortoti- 
podimensiuni de corpuri abrazive, 
solicitate de industria aeronautică, 
automobile, de rulmenți si mașini- 
unelte. (Petru Necula). 

geamuri. în același timp, o serie de 
probleme, care nu au putut fi solu
ționate uneori nici la nivelul mi
nisterului. au fost generate de 
frecventele limitări și intreruperi 
in furnizarea energiei electrice, cit 
și de fluctuațiile mari de debit și 
presiune in alimentarea cu gaze 
naturale. Procesele tehnologice din 
industria sticlei sint extrem de 
pretențioase. Orice abatere de la. pa
rametrii prevăzuți conduce la pre
lungirea duratelor de elaborare a 
sticlei, iar in unele cazuri chiar la 
rebuturi mari.

Fără îndoială, argumentele aduse 
în discuție sint reale. însă tot atit 
de adevărat este faptul că în activi
tatea unităților din acest domeniu se 
înregistrează o serie de neajunsuri 
care determină depășiri ale consumu
rilor energetice. Criteriul de aprecie
re a rezultatelor îl reprezintă înca
drarea în normele de consum plani
ficate. Dar, din păcate, aceste con
sumuri nu sint întotdeauna riguros 
stabilite. De pildă, norma de consum 
la sticlărie se exprimă în tone com

Produsul Consum specific 1985 1990 Reducere 
(in procente)

Sticlărie t.c.c./milioane bucăți 223 194 13,01
Geam tras t.c.c./l 000 mp 3.25 2.76 15.10
Geam laminat t.c.c./l 000 mp 2,04 1,78 12,64

Au trecut aproape doi ani din pe
rioada 1986—1990. Se pot trage deci 
unele concluzii cu privire la evolu
ția consumurilor energetice.

— Prin specificul proceselor tehno
logice din industria sticlei, circa 70 la 
sută din consumurile de energie se 

Imagine de la întreprinderea „Automecanica” din Mediaș Foto : Agerpres

bustibil convențional pe un milion 
bucăți de produse. în această situa
ție. damigeana devine echivalentă 
cu o eprubetă sau kilogramul cu gra
mul. Este cit se poate de evident că 
această normă este nefundamentatâ. 
deschizind calea unor artificii ne
dorite.

PROGRAMELE DE MODERNI
ZARE — ÎNFĂPTUITE INTEGRAL! 
Parcurgînd programele de mo
dernizare elaborate la nivelul cen
tralei de resort, cît și in ca
drul întreprinderilor acesteia, con
statăm că ele conțin măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru toate 
fluxurile tehnologice. care vor 
avea ca efect în acest cincinal un im
portant spor de producție realizat pe 
seama creșterii productivității muncii 
și a valorificării superioare a resur
selor materiale și energetice. O bună 
parte din măsuri sînt orientate spre 
acțiunile ce au în vedere diminuarea 
consumurilor energetice. Iată in ta
belul de mai jos reducerile prevăzute 
a se realiza în acest cincinal.

localizează la nivelul cuptoarelor de 
topit sticlă, menționează ing. Victor 
Mocanu. director general al Centralei 
industriale de sticlărie și ceramică 
fină. Iată de ce principalele preocu
pări au fost canalizate în direcția 
modernizării acestor agregate.- astfel 

Incit să se asigure creșterea randa
mentului lor și reducerea consumului 
de energie. Rezultate remarcabile 
s-au obținut la întreprinderea de ar
ticole de sticlă București, care poate 
fi apreciată ca unitate-etalon pentru 
sectorul nostru, unde consumul spe
cific a scăzut în ultimii ani cu peste 
12 la sută. Experiența cîștigată aici 
a fost extinsă și la alte unități. De 
altfel. în fiecare an reparăm și. mo
dernizăm 10—15 cuptoare.

— în ce constau aceste moderni
zări 1 z

— Ele au tn vedere izolarea și 
supraizolarea cuptoarelor, schimbarea 
geometriei lor în vederea intensifi
cării procedeului de topire. îmbunătă
țirea procesului de ardere a combus
tibilului. extinderea automatizării 
și, nu in ultimul rind. valorificarea 
integrală a resurselor energetice re- 
folosibile. Doresc să precizez că aces
te soluții tehnice și tehnologice sînt 
aplicate pe multe din cuptoarele exis
tente ; in continuare, nu vom face 
altceva decit să le generalizăm, co- 
relindu-le in timp cu perioadele de 
reparații capitale ale cuptoarelor de 
topit sticlă. Totodată, aș sublinia fap
tul că, deși aceste lucrări sînt destul 
de complexe și necesită importante 
fonduri financiare, durata de recupe
rare a cheltuielilor necesare este esti
mată la circa doi ani.

Argumente care pledează convingă
tor pentru înfăptuirea exemplară a 
programelor de modernizări, cu efec
te benefice concretizate atit în creș
terea producției, cît și in valorifica
rea superioară a resurselor energeti
ce. Cu toate acestea, iată însă că se 
înregistrează un ritm nesatisfăcător 
în realizarea acestor lucrări. Astfel, 
la 9 cuptoare de topit sticlă nu s-au 
efectuat modernizările planificate, 
fapt ce conduce la irosirea a peste 
6 000 t.c.c./an. Factorii de răspundere 
din ministerul de resort trebuie să 
analizeze cu exigență și operativitate 
cauzele acestor nerealizări. dar mai 
ales să întreprindă măsurile necesare 
pentru a aduce lucrurile pe făgașul 
lor normal. Economia națională are 
nevoie de cantități mereu sporite de 
sticlă. însă acest produs trebuie rea
lizat in condiții de maximă eficiență, 
cu consumuri energetice cît mai re
duse.

Ion LAZAR

CORELARE RIGUROASA IN ÎNFĂPTUIREA
PROGRAMELOR RE MODERNIZARE

Prin modul cum a fost concepută, prin conținutul său, acțiunea de 
perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție tre
buie să asigure înfăptuirea unor obiective imediate și de perspectivă refe
ritoare la promovarea fermă a progresului tehnic și tehnologic. Iată de 
ce, dat fiind caracterul unitar al acestei acțiuni, la elaborarea și înfăp
tuirea programelor la nivel de ramură, centrală sau unitate economică 
s-a prevăzut o colaborare largă intre specialiștii din diferite domenii de 
activitate, o coordonare riguroasă a acțiunilor întreprinse, proporții și 
ritmuri corelate de aplicare.

Prima etapă a acțiunii de modernizare confirmă fără echivoc 
viabilitatea, caracterul realist, științific al strategiei stabilite în 
acest domeniu de conducerea partidului. în multe unități, ca 
urmare a transpunerii în practică a unor măsuri de organi
zare și modernizare judicioase, riguros fundamentate, au fost create con
diții ca sarcinile de plan să fie îndeplinite și chiar depășite la toți indi
catorii calitativi și cantitativi. Dar faptul că mai există și azi produse 
cu nivel tehnic și calitativ necorespunzător, că unele întreprinderi nu 
reușesc să se încadreze în limitele admise pentru consumurile de mate
riale și energie, că productivitatea muncii este încă scăzută și că sar
cinile de plan nu sînt realizate corespunzător face dovada fie că moder
nizarea producției nu se desfășoară la nivelurile scontate, fie că măsurile 
cuprinse în programele stabilite nu au condus pe deplin la efectele aștep
tate. Asupra acestor aspecte dorim să insistăm plecind de Ia rezultatele 
obținute in aplicarea unor măsuri cuprinse in programele de moderni
zare din cîteva mari întreprinderi industriale din țară.

Așa cum arătam mai înainte, 
reușita deplină în ampla acțiune de 
organizare și modernizare, declan
șată, după cum se cunoaște, simultan 
in întreaga țară, este posibilă numai 
printr-o abordare unitară în toată 
complexitatea lor a tuturor proble
melor activității productive. Este 
vorba de corelarea riguroasă a mă
surilor de organizare-modernizare în 
toate unitățile, prin respectarea și 
înfăptuirea exemplară a programe
lor stabilite. în caz contrar, sutele 
și miile de măsuri care se iau in
tr-o unitate sau alta, într-o ramură 
industrială sau alta își diminuează 
eficiența.

Să parcurgem, de pildă, progra
mele de organizare și modernizare 
ale întreprinderii „Steaua roșie1' din 
București, bine cunoscută prin pro
ducția sa de utilaje hidraulice și 
pompe pentru diferite destinații. O 
serie de măsuri ce au în vedere mo
dernizarea tehnologică a întreprin
derii impresionează prin amploarea 
efectelor și uriașele rezerve puse 
în valoare. O diminuare a timpului 
de execuție a corpului .pompelor cu 
roți dințate de la 45 rpinute la 2 mi
nute, prin asimilarea unor linii 
automatizate de transfer ; creșterea 
productivității muncii cu 400 la sută 
prin aplicarea unei noi tehnologii 
de execuție a profilului statorului 
la pompele cu paleți ; reducerea de 
circa 3 ori a timpului de execuție 
și de două ori a adaosurilor de pre
lucrare, prin extinderea călirii în 
curenți de înaltă frecvență, de peste 
10 ori a duratei de fabricație prin 
schimbarea procedeului de tratare • 
arborilor de transmisie la motoarele 
hidraulice lente, bar, așa cum ne 
mărturisea inginerul Florea Drug, 
din cadrul serviciului de pregătire a 
fabricației, întreprinderea va conti
nua să piardă anual zeci de mii de 
ore-om și zeci de tone fontă la exe
cuția corpurilor de Ia servodirecțiile 
hidraulice, atit timp cit furnizorii 
de piese turnate nu-și vor mo
derniza tehnologia de turnare, pen
tru a se putea reduce consumu
rile prin micșorarea drastică a adao
surilor de prelucrare, eliminarea 
impurităților sau a unor goluri din 
structură care determină rebutarea 
unor piese.

Totodată, o serie de măsuri 
ce și-au propus asimilarea în 
producție a unor produse noi, mo
derne, cum ar fi de exemplu perfo
ratorul hidraulic rotopercutant, nu 
au putut fi realizate la termenele 
stabilite. Și aceasta pentru că între
prinderea mecanică din Poiana Mă
rului a intîrziat. la rindul său. înfăp
tuirea unei serii de măsuri cuprinse 
în propriul program de modernizare, 
care aveau ca efect punerea în func
țiune și efectuarea probelor pentru 
combina de înaintare în mină. Și cum 
reacția este în lanț, este lesne de 
înțeles că lipsa acestui utilaj a de
terminai intîrzieri în realizarea 
unor măsuri de modernizare tehno
logică în acele unități miniere ce-șl 

propuseseră să asimileze noua 
combină.

Din păcate, acesta nu este un caz 
izolat, o serie de măsuri valoroase 
cuprinse in programele de moder
nizare a multor unități industriale

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
sînt încă nerealizate sau Intirziate 
tocmai datorită faptului că in lanțul 
de cooperare pentru producerea uti
lajelor respective se interpun verigi 
slabe, localizate, de regulă, tocmai 
la acele unități în care problemele 
modernizării au fost tratate cu 
superficialitate.

Or, rigorile sint cu atit mai 
pregnante în situația cînd în 
tot mai multe unități, ca urmare 
a programelor de modernizare teh
nologică, au fost introduse fluxuri 
de fabricație și linii tehnologice 
mecanizate și automatizate, utilaje 
de mare productivitate. In caz con
trar, așa cum a reieșit și din inves
tigația noastră, nu numai că este 
imposibil de realizat o producție In 
regim automatizat, ci însăși ideea 
mecanizării și automatizării este 
grav compromisă. Iată, de pildă, si
tuația intîlnită la Întreprinderea 
„23 August" din București. în mod 
deosebit pentru sectoarele calde ale 
Întreprinderii a fost întocmit un 
amplu program de modernizare vi- 
zînd introducerea unor tehnologii 
moderne, neconvenționale, reali
zarea unor linii automatizate de for- 
mare-tumare a pieselor din fontă sau 
oțel. Dar, deși multe din obiectivele 
propuse au fost realizate, efectele 
scontate sînt departe de a fi atinse. 
De exemplu, linia nr. 2 pentru turna
rea pieselor mijlocii din fontă la care, 
prin mecanizarea operațiunilor de 
formare, transport interfazic, extra
gerea modelelor și turnare, era de 
așteptat o creștere a productivității 
muncii cu peste 250 la sută, deși 
este realizată de aproape doi ani,

nici pină in prezent nu și-a 
capacitatea proiectată. La fel 
de formare-turnare a care 
motoarelor, pusă in funcțiur 
anul 1986, nu realizează decit 
sută din parametrii de product 
prevăzuți.

Motivele, așa cum ne s 
ing., Constantin Popa, șeful 
de proiectări tehnologice la 
sînt multe și țin de întreg lan 
include proiectarea — produc 
utilaje — furnizorii de ma 
pentru turnătorii — pregătire, 
sonalului necesar întreține 
exploatării acestor linii. „în | 
rind, ne spune interlocutorul 
tru, trebuie avut în vedere că 
linii au fost executate in reg 
unicat, direct în întreprinderea 
tră. fără testări și încercări < 
oare. Din această cauză unele r 
te de instalații și de amplas 
realizate de institutul de speci 
pentru sectoare calde nu au 
puns, trebuind să fie refăcute 
chiar dacă nu ar fi existat aces 
ficiențe. liniile de formare-ti 
nu-și pot atinge parametrii ț 
tați dacă întreprinderea de p: 
cărbunoase din Slatina nu 
moderniza tehnologia de pro 
a electrozilor din grafit sat 
întreprinderile miniere și unei 
tați chimice furnizoare de ma 
pentru turnătorie (nisip, ben 
lianți, vopsele etc.) nu vor lua 
măsuri de • asigurare a une 
ducții ritmice și la nivelul ci 
cerut de prescripțiile tehnice 
sumăm in momentul de față 
titate de aproape două ori ma 
de electrozi de grafit pentru : 
tonă de piese turnate și cu 
la sută mai multă energie, 
pentru că electrozii ce ni-i li 
Slatina sînt de slabă călită 
asemenea, sîntem nevoiți să 
tăm suplimentar zeci de mi 
manoperă — și aceasta toci 
linii complet mecanizate — 
că. In loc de rășini sintetice 
Întăritoare pentru confecți 
formelor și miezurilor pe ci 
trebui să le realizeze Corni 
chimic din Făgăraș, utilizăm 
riale clasice, aceleași pe care 
loseam cu 3—4 decenii in urm

Din cauze oarecum asemăn 
măsurile luate pentru moderr 
producției nu au eficiența s< 
nici la întreprinderea „Semă 
rea“. Să luăm, de exemplu, ii 
ția de executat lamele-cuțit 
combinele de recoltat păioa 
comparație cu vechea tehn 
cind se puteau realiza circa 
lame pe oră, prin noua tehr 
se obțin 4 000 lame pe oră, fii 
bilizîndu-se totodată 9 mașini- 
și alte instalații ce erau a 
fabricării acestui reper. Aceasl 
șină funcționează ireproșabl 
cu o condiție : laminatul din 
se execută lamele-cuțit să 
calitate corespunzătoare, iar 
în care este livrat să fie cele 
zute de prescripțiile tehnii 
Combinatul siderurgic din 
nu a reușit să-și modernizez 
tehnologia de fabricare a ; 
tip de laminat. Consecința 
această mașină nu se pot e 
decît jumătate din numărul t< 
lame-cuțit (circa 3 milioane) 
laltă jumătate trebuind să fii 
dusă prin procedeul clasic.

Rezultă clar, deci, de ce în nici o unitate nu t 
să se accepte nici o întindere, nici o aminare de Ia 
tuirea programelor de organizare și modernizare stabilite. Da 
caracterul de interdependență al ramurilor din indv ' ia naț 
o măsură de modernizare nerealizată Ja timp lntr-o anui.„tă unit 
va repercuta inevitabil, așa cum a reieșit și din investigațiile n 
asupra producției, consumurilor sau calității produselor din alte t 
Iată de ce este necesar ca. exercitîndu-și rolul de forță di 
zatoare a acestei acțiuni, organele și organizațiile de partid, co 
oamenilor muncii au datoria să acționeze cu stăruință, să ma 
maximă răspundere, să-și coordoneze eforturile pentru înfăptui 
termenele stabilite șt in condițiile de calitate cît mai ridicată a t 
măsurilor cuprinse in programele de organizare și modernizare t 
ducției.

Vlalcu RA

Deși Doliul, județ cu mare pon
dere în agricultura țării, dispune de 
o puternică bază materială, de în
tinse suprafețe irigate, de soluri, in 
general, fertile, de un mare număr 
de ingineri agronomi și cercetători, 
rezultatele — pe ansamblu, înregis
trate anul trecut — au fost nesatisfă
cătoare și neconcludente. Spunem pe 
ansamblu, pentru că sînt o serie de 
unități agricole. îndeosebi în consi
liile agroindustriale Băilești. Amă- 
răști, Segarcea. Moțătei, Poiana 
Mare și Dăbuleni. care au obținut 
producții bune. Și în Dolj sint con
duceri de unități agricole, specia
liști, alți lucrători ai ogoarelor care 
lucrează cu pasiune, răspundere și 
dăruire, oameni care ..sfințesc lo
cul".

Neajunsurile manifestate in agricul
tura județului sînt generate insă tot 
de oameni, in a căror activitate 
s-a făcut simțită in multe U- 
nități agricole o slăbire a spi
ritului de răspundere pentru or
ganizarea temeinică a muncii și pro
ducției. Argumente ? ' Să ne referim, 
mai în detaliu, la situația unor uni
tăți agricole din consiliul agroindus
trial Băilești. unul dintre cele mai 
mari din județ si din țară, ale cărui 
cooperative agricole — cinci la nu
măr — dispun, cu preponderență, de 
soluri din clasa I de fertilizare și 
de o bază materială identică. în timp 
ce producțiile obținute anul trecut 
sînt diferite, contrastante. Bunăoară, 
față de C.A.P. din orașul Băilești, 
C.A.p. Galicea Mare, luind de bază 
producțiile raportate de consiliul 
unic agroindustrial, a obținut produc
ții medii la hectar mai mici cu: 4286 
:g porumb boabe, 373 kg griu, 1 408 kg 
rz. 791 kg floarea-soarelui. 1 000 kg 
ha și 18 821 kg sfeclă de zahăr. Și 
că un amănunt: în timp ce C.A.P.
ilești a obținut anul trecut un 
leficiu de aproape 6 milioane de 

cea de la Galicea Mare și-a 
..rotunjit"... datoriile.
idar. cUm se explică aceste di- 
țe de producție și de rentabili- 

Prin faptul că C.A.P. Băilești 
luri mai roditoare? Că pe aici 
at mai mult ? Că există mai 

brațe de muncă" la Băilești? 
acesta a beneficiat de alte 
? ..Nicidecum ! Rezultate 
i față de băileșteni au reali

zat și cooperativele agricole din 
Boureni și Siliștea Crucii. Totul se 
explică prin modul diferit în care 
s-a muncit în aceste unități. Cei de 
la Băilești și Afumați s-au dăruit 
cu pasiune pămintului, ceilalți au 
cam făcut... umbră pămintului. 
„Primii au lucrat din zori in noapte, 
ba chiar din seară in zori, ceilalți... 
după pofte", ne-o spune deschis 
chiar tovarășul Mihail Petrescu, pre
ședintele biroului de coordonare al 
Consiliului agroindustrial Băilești. 
Nu facem aici un inventar al teh
nologiilor și lucrărilor agricole folo
site de C.A.P. Băilești. care îndeobște 
sint bine cunoscute de toți specialiș
tii ..ce se respectă", experiența cîș
tigată aici s-ar putea explica și 
rezuma in cuvintele inginerului-șef 
al cooperativei agricole. Sabin Ga- 
ciu. „Țăranii mai în vîrstă spun că 
nu este pămînt bun și pămînt leneș. 
Există doar lucrători ai pămintului 
buni, și... din ceilalți. într-un limbaj 
mai ingineresc, nu pot spune că noi 
am făcut alte minuni decit că am 
respectat cu strictețe tehnologiile 
specifice fiecărei culturi, am folosit 
semințe din soiuri superioare ren
tabile si pretabile solurilor de care 
dispunem, că am aplicat corect ști
ința pămintului. am administrat 
îngrășăminte in dozele și perioadele 
bine determinate, că am efectuat la 
timp, și ori de cite ori a fost nevoie, 
prașilele și udările si ne-am înca
drat in perioadele optime la recol
tare. Nimic mai mult".

Să vedem, mai concret, cum s-au 
pregătit la C.A.P. Băilești produc
țiile acestui an. Ogoarele de toamnă, 
pe cele aproape 5 000 ha. au fost 
terminate încă de la 15 noiembrie, 
întreaga suprafață ce va fi insămin- 
țată cu sfeclă de zahăr a fost nive
lată si fertilizată cu 90 kg fosfor la 
ha. în substanță activă. Paralel cu 
asigurarea întregii cantități de 
Îngrășăminte chimice necesare, in 
această perioadă se organizează 
acțiuni de masă pentru trans
portul și administrarea gunoiului de 
grajd. ..Transportăm mult bălegar 
cu consum puțin de combustibil, 
adaugă Marin Tupangiu. președintele 
cooperativei agricole. Toate cele 34 
atelaje ale unității și altele 10, con
stituite într-o formație de prestări 
servicii a consiliului popular oră

șenesc, au normă zilnică privind 
transportul la cîmp al îngrășăminte
lor naturale". Privim cîmpul. O în- 
cîntare. Griul și orzul au răsărit 
uniform, plantele sînt viguroase și 
au înfrățit, semn sigur că au fost 
însămînțate în perioada optimă, la 
adîncimea și densitatea prevăzute în 
tehnologie, că au fost fertilizate. „în 
calitate de responsabil al comisiei de 
însămînțări, nu m-am deslipit dg 
semănători, mai ales că este pentru

Față in față două moduri de a gînd7, de a lucra pămintul, ce> evidențiază

mari rezerve de creștere a producției agricole in unități din județul Dolj

VECINI SI TOTUȘI LA MARE DISTANTĂ 
IN CE PRIVEȘTE REZULTATELE IN PRODUCȚIE
prima dată cînd semănăm cu mași
nile modificate, pentru a asigura 
6 cm între rînduri. La fiecare Început 
și sfîrșit de cursă, ba uneori și pe 
traseu, verificăm reglajele semănă
torilor", ne spune ing. Gheorghe An- 
ghel, șeful fermei nr. 2 a C.A.P. 
Băilești, de altfel singura unitate 
agricolă din județ distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Trecem... hotarul Ia Galicea Mare. 
Cea dinții reacție : „Vecinii noștri 
au producții mai bune pentru că au 
mai multă forță de muncă, pentru 
că ii ajută industria, pentru că apli
că mai multe îngrășăminte, pentru 
că sistemul de irigații funcționează 
mai bine în zona lor. nu se pot com
para posibilitățile comunei noastre 
cu ale orașului Băilești !“. caută nod 
în papură Nicolae Epure, inginerul- 
șef al C.A.P. Galicea Mare, luînd 
în brațe — veche meteahnă — ex

plicațiile nefondate și justificările 
puerile. Adevărul este că la Băilești 
a prins contur o bună experiență in 
ceea ce privește participarea celor 
din industrie Ia munca din agricul
tură în localitatea in care trăiesc ; 
dar acest sprijin este acordat aproa
pe exclusiv culturilor prăsitoare. La 
fel de adevărat este, însă, că numă
rul cooperatorilor de la Galicea 
Mare este mai... mare cu 571 față 
de cel existent la C.A.P. Băilești. Se 

poate oare justifica numai prin 
„sprijinul industriei" producția me
die de porumb boabe la ha de nu
mai 2 515 kg obținută anul trecut la 
Galicea Mare, față de 6 801 kg reali
zată Ia C.A.P. Băilești ? Nicidecum. 
Dovada : anul trecut gălicenii au in
trat in iarnă cu 885 ha nearate. Ne- 
fiind executate ogoarele, au pus să- 
mința de porumb, pe aproape 700 ha, 
în discuitură. Cam pe aceeași supra
față nu s-au administrat, după cite 
ne-au spus cadrele de conducere, 
nici îngrășăminte chimice in dozele 
prescrise, precum nici numărul co
respunzător de prașile. Dar să ve
dem cum au pregătit specialiștii de 
la Galicea Mare — pentru a nu mai 
putea invoca... argumentul că „in
dustria face agricultura la Băilești" 
— producția de griu a acestui an, 
cind trebuie să obțină peste 6 000 
kg/ha. Scurt spus : în general, neco
respunzător. Din lipsă de suprave

ghere și răspundere, aproape pe o 
pătrime din suprafața însămînțată, 
griul a fost pus sub brazdă nu la 6 
cm adîncime, ci numai la... 1—3 cm. 
ceea ce a făcut ca peste 60 kg din 
norma de sămință la ha să rămînă 
la suprafață. „Eu mereu i-am tocat 
la cap pe mecanizatori cum trebuie 
să lucreze, dar nu m-ap ascultat", se 
scuză... acuzindu-se Constanța Dra- 
gotă, șefa fermei nr. 6. Ne-am inte
resat și de stadiul „la zi" al altor 

lucrărl și acțiuni hotărîtoare pentru 
nivelul producțiilor acestui an : „Nu 
am executat lucrările de nivelare pe 
suprafețele ce vor fi insămințate cu 
sfeclă de zahăr și mai avem în 
zootehnie vreo 3 000 tone gunoi de 
grajd, o nimica toată, și vreo 2 000 
de tone depozitate în cimp, pe care 
n-am avut răgaz să le împrăștiem, 
dar asta nu e o problemă", ne-o 
spune cu seninătate. indiferent, 
chiar inginerul-șef al unității.

Și totuși, o mare PROBLEMĂ exis
tă, Aici, la Galicea Mare, dar și la 
alte unități agricole din județ, care 
anul trecut au obținut producții în
grijorător de mici, oameni lipsiți de 
simțul datoriei, blazați, pasivi și de
lăsători. care escamotează realita
tea. pot exista. Dar ei trebuie con,- 
trolați, îndrumați și îndreptați. 
Hotărit lucru, problemele de la 
Galicea Mare, și într-un anume 
fel și cele de la Siliștea Crucii — 

unitate din același consiliu, ce a 
obținut producții sub posibilități — 
se tărăgănează pentru că nici con
trolul n-a fost de fond, nu a fost 
exigent. Este limpede că cei 321 co
muniști de la C.A.P. Galicea Mare, 
comitetul de partid de aici, în frun
te cu secretarul său. Marcel Durla- 
nu. au dovedit lîncezeală și apatie 
față de problemele unității. Rolul lor 
activ s-a manifestat prin... inacti
vitate. In asemenea condiții, era de 
așteptat intervenția energică și ope
rativă a comitetului comunal de 
partid, a biroului de coordonare al 
activității politico-ideologice al 
C.U.A.S.C.-ului — de altfel preșe
dintele acestuia a răspuns personal 
de Galicea Mare — care să întro
neze spiritul de partid, să dovedeas
că atitudine cutezătoare față de 
neajunsurile manifestate. ..Comite
tul comunal de partid n-a stat in
diferent față de problemele C.A.P.- 
ului. ne asigură tovarășul Ion 
Buldur, secretarul comitetului comu
nal de partid și primarul comunei. 
Membrilor biroului le-am dat răs
punderi concrete și au fost prezen
tate anul trecut, in birou. 7 infor
mări și rapoarte privind campaniile 
agricole, pregătirea reparațiilor și 
producerea răsadurilor ș.a.“. Firesc, 
rolul conducător și organizatoric al 
comitetului comunal de partid nu se 
poate indeplini prin informări și ra
poarte, ci prin analize profunde, 
prin măsuri clare și răspunderi con
crete. Or. în ultimii doi ani nu a 
figurat pe ordinea de zi a plenare
lor comitetului comunal de partid 
o asemenea analiză a activității 
C.A.P.-ului și nici vreo acțiune de 
control. E adevărat că membrilor 
biroului li s-au repartizat răspun
deri concrete. Dar, cit privește... 
răspunderea acestora față de sarci
nile încredințate, se poate dovedi 
prin „puterea exemplului personal" 
al tovarășei Cornelia Tută, tehnicia
nul ■ agronom al primăriei si secre
tarul adjunct al comitetului comu
nal de partid, care a răspuns chiar 
de ferma nr. 6, unde, așa cum ară
tam. griul s-a semănat în doru’ lelii, 
ea fiind exclusă de la plata pagu
belor. comitetul comunal de partid 
negăsind de cuviință nici măcar s-o 
atenționeze.

Am stăruit mai mult 
„exemplului" oferit de C.A.I 
licea Mare pentru că el ridic 
bleme de principiu, cu valal 
mai largă pentru județ, pri’ 
la modul în care s-a lucrat an 
cut intr-o serie de unități a 
ce au obținut producții foarte 
iar principala cauză nu rez 
„condițiile climaterice nefavor

— Pornind de la neajunsuri 
anul trecut, se poate aprecia i 
ansamblu, anul agricol 1988 s- a- 
gătit mai bine, ne-a spus tov <șul 
Radu Zezeanu. secretar al c aite- 
tului județean de partid. Astfal, în
treaga suprafață de 168 710 ha cu 
griu și orz a fost insămintată in 
perioada optimă, conform tehnolo
giei, dovadă că la această dată cul
turile sînt răsărite uniform și se 
dezvoltă viguros. Am reamplasat 
culturile pe baze mai științifica și 
am integrat toți cercetătorii și ca
drele didactice universitare de spe
cialitate in unitățile agricole. Anul 
trecut au fost executate lucrări de 
scarificare pe 1 028 ha. de comba
tere a eroziunii solului și desecări 
pe 10 500 și a sporit suprafața iriga
tă cu 15 750 ha, ceea ce înseamnă 
că în acest an aproape 53 la sută 
din suprafața arabilă a județului 
este irigată. în această perioadă am 
organizat ample acțiuni privind, 
transportul îngrășămintelor natura
le. numai anul trecut fiind trans
portate peste 1,3 milioane tone gu
noi de grajd ; decadal analizăm în 
secretariat stadiul „la zi" și cali
tatea reparațiilor. Sub directa coor
donare a comitetului județean da 
partid, se desfășoară un cuprinzător 
program de pregătire politică și pro
fesională a tuturor specialiștilor din 
agricultură, a mecanizatorilor și a 
activului de partid din acest dome
niu. astfel incit în acest an să fa
cem o cotitură radicală în stilul da 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid, în întreaga activitate din 
agricultură, pentru ca un număr cit 
mai mare de unități agricole să ob
țină înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Nicolae BĂBĂLĂU 
corespondentul „Scinteii*
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VALORI ALE ARTEI, EXPRESII 
ALE BUCURIEI DE A MUNCI

Fapte de artă - 
trepte de progres

O „țară" care a dăruit țării te- 
mre de cultură și civilizație. O 
ră în care viața, cu toate vitregii- 
ei, a dat istoriei, din neguri de 

eme, inestimabile documente des- 
e dorința dintotdeauna a românu- 
i să fie el însuși, neasuprit de ni- 
eni. Și totul, azi, aici, în MARA- 
UREȘ, unde prezentul înseamnă 
datină străbună, și respectul față 

i zilele crîncene de istorie, totul 
se deschide clar in fața ochilor, 
o carte care te ademenește să o 

ești, dar care îți cere concentrare, 
enție, totală înțelegere. Fie că te 
li la Baia Mare sau la Sighetu 
armației, la Cavnic sau prin sate, 
in comune, nu se poate să nu afli 
spre fapte, care înseamnă de fapt 
aptele de progres ale acestor ani, 
r și tradiție de secole, despre 
pte de artă — parte firească din 
iul de a fi al oamenilor de aici, 
î felul lor de a te privi, de a 
rbi, de a-și cumpăta gesturile, de 
cinta, de a hori, de a-și ridica 
rțile de lemn — acele porți în 
re se dăltuiește simbolul infini- 
iui, de a-ți spune drept, cu căldu- 
, dar sfredelitor, cum pune fie
re umărul pentru mai bine. Și 
:i. ca în oricare colț de țară, 
estivalul național „Cîntarea 
imâniei" a desțelenit energii, a 
zvăluit talente, antrenînd in 
șcarea de creație tehnico-știin- 
ică numeroși oameni ai muncii, 

acest cadru se desfășoară o 
gată activitate consacrată ridi- 
rii nivelului profesional, tehnic, 
ințific, cercetării» in diverse do
inii și pe primul plan trebuie 
uată activitatea destinată edu- 
tiei patriotice, formării conștiin- 
or înaintate, a conștiinței socia
le. Pentru că Festivalul național 
fntarea României" trebuie să 
ibilizeze în fiecare județ, in fie
re localitate resursele de creati- 
ate ale oamenilor, să satisfacă, 
in acțiuni riguros gindite și bine 
sfășurate, setea de cunoștințe, 
rințele oamenilor, stimulind dra- 
stea de muncă, scoțind la iveală 
ientele din toate domeniile. în 
est cadru, prezentăm o seamă de 
periențe din activitatea cultu- 
l-artistică a județului Mara- 
ireș. Și dacă vorbim de te
mui de folclor, apoi. fără 
doială. vom putea spune că 

află aici patru zone fol- 
■rice distincte de mare vitalitate, 
mare diversitate, în care de la

t la sat se descoperă alte valori 
mare frumusețe. Maramureș, 

Căpuș — patru 
în care obiect 
face un simplu

lioar. Codru.
tre folclorice

studiu poate 
irgar din casa omului, o simplă 
igătură, croiala unei case de
nn cu acoperiș in ape..., tot ce se
mește cultură populară si intră in 
aurul spiritualității românești, cu
3a osmoză intre elementul arhaic
modem, între „document" si ma- 
'estarea vie. actuală, cu respect 
ță de tradiție.
ață cîteva cifre semnificative :
că la prima ediție a Festivalului 
țional „Cîntarea României", Ma- 
nureșul s-a înscris cu 2 IDO de 
mâții șt cercuri de creație artis- 
ă, cu 35 000 de artiști amatori, la
ta de masă a celei de-a Vl-a edi-
s-a prezentat cu 3 915 formații, 

ică 92 996 de participanți. Acum 
le deținătorul a 332 titluri de 
ireat, aceasta însemnînd meri- 
e celor șase case de cultu- 

. ale unui important număr

)aca ministerul aprobă../1
birocrația are 

are lungi nu e o 
ate. Temă a lite- 
rii satirice, ridi- 
ată cu amărăciu
ne mari scriitori, 
și lasă din păca- 
ntenele anchiloza- 
chiar in mijlocul 
mai fierbinte al 
inilor noastre. Ri- 
, de obicei, cind 
m de accesele ei ;

ii suportăm con- 
îtele insă... Dar 
„teoria" birocra- 
vrem să facem 
dacă asemenea 

□ortamente mai 
fi „teoretizate"... 

tele lor sint, a- 
a. de-a dreptul 
înde.
i atit mai nepo- 
te — ca să folo- 
un cuvint blind — 

c se intimplă in- 
tr- a mediu care, 
prii, natura lui. înfă
țișează, formează, pro
pagă valori morale. O 
vorbă aruncată, cu 
indiferentă, lipsa ori 
fuga de răspundere, 
„mentalitatea serta- 
ristă" : forme subsu
mate comportării bi
rocratice. Ele mai 
sint, din nefericire, de 
găsit și în lumea șco
lii. Nu foarte rar. la 
Ministerul Educației 
și învățămintului a- 
jung, veniți uneori 
din colturi indepărta- 
te ale tării, părinți cu 
solicitări diverse. Une
le tinind. intr-adevăr, 
de resortul institu
ției respective ; mul
te insă. nu. Dar 
oamenii vin pentru că 
nu au găsit rezolva
rea la școala, iii ora
șul. în județul unde 
locuiesc. Un părinte 
vrea să-și mute copi
lul de școală primară 
într-o clasă paralelă. 
Motive obiective sau 
nu : mai multi copii 
prieteni, eventual o 
rudă, un climat care 
i se pare mai conve
nabil in clasa vecină. 
Intrigată, luind cere
rea omului drept 
afront, învățătoarea e 
„tranșantă" : „Să-ți
aprobe ministerul !". 
Un altul dorește să-și 

mute băiatul la alt 
profil, in cadrul ace
luiași liceu industrial. 
Elevul s-a înscris la 
mecanică, dar i-ar 
plăcea mai mult in
tr-o clasă de electro
tehnică. In loc să-l 
lămurească, să-i ex
plice că planul de 
școlarizare, rezultat 
din nevoile de forță 
de muncă, în perspec
tivă, dintr-o ramură 
economică, la nivelul 
județului respectiv, nu 
permite asemenea de
rogări. că există legi, 
că opțiunea se face Ia 
înscriere în treapta li-

ADNOTĂRI

ceală, că presupune, 
atunci, maturitate de 
gindire și informații 
concludente, directo
rul liceului îl trimite 
la... minister. „Dacă 
ministerul aprobă", a- 
dică un răspuns tră- 
dind o indiferentă 
iresponsabilă. Și omul 
vine la București de 
la sute de kilometri 
'distanță, bate la uși, 
intră in audiente pen
tru a i se da o 
lămurire pe care, in 
mod obligatoriu, tre
buia să o primească 
de la conducerea șco
lii ori de la inspec
toratul județean. Bani 
cheltuiți, timp irosit, 
oboseală, Învoire de la 
serviciu etc. Un 
funcționar superior 
din M.E.I. solicita cu 
îndreptățire, in rezo
luția pusă pe o ase
menea cerere, ca di
rectorul liceului să 
deconteze biletele de 
călătorie ale părinte
lui pus inutil pe 
drumuri.

Dar cine decontea
ză indiferenta, absen
ța spiritului de răs
pundere. ca să nu mai 
vorbim de lipsa de ci- 
vilitate ? Cu atit mai 
gravă la un educator, 
și încă la un profesor 
cu funcție de condu

de cămine culturale (județul are 
198 de astfel de lăcașuri de cul
tură), ale celor două cluburi mun
citorești și aproape 70 de univer
sități cultural-științifice, care, ală
turi de forurile de cultură, răspin- 
desc dragostea pentru adevărul ar
tei. Cum spunea compozitorul Liviu 
Borlan, un condei bine cunoscut, in
structor la Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de amatori, viața artistică a 
județului Maramureș pulsează e- 
nergic in primul rînd prin talentul, 
vocația artiștilor amatori, fie că 
sint membrii unei orchestre de mu
zică populară, ai unei formații de 
muzică ușoară, ai unor orchestre 
simfonice, semisimfonice, ca să nul 
mai vorbim de zecile de formații, 
mai mici sau mai mari — coruri cu 
palmaresuri impresionante, care 
dezvăluie înclinația specială a oa
menilor acestor locuri pentru cîntul 
coral, pentru armonii, pentru poli
fonia unor voci robuste, simple, 
sincere.

O fereastră deschisă 
spre țară

Orele de lucru s-au terminat. La 
Baia Mare insă poți să-i găsești 
pe membrii coralei „Prietenii mu
zicii" studiind sub exigenta, ri
guroasa baghetă a lui Ion Săcă- 
leanu, la sediul Școlii populare 
de artă, cîteva piese noi. Cum 
ne spunea unul dintre coriști 
(loan Vana Silaghi, lucrător la 
poștă), de fapt, în repertoriu 
au peste 200 de coruri si, ori- 
cind, în cîteva repetiții, pot pune 
Ia punct un concert de două ore 1 
La Centrala minereurilor repeta, de 
asemenea, un cor mineresc repre
zentativ, „Diamant de Maramureș", 
care chiar dacă s-a înființat în 
urmă cu nouă luni, prin strădania 
celor 80 de muncitori, mineri, ingi
neri de la Herja, Săsar, Cavnic, 
Baia Mare etc., a dirijorului Justin 
Podăreanu, are deja cîteva concer
te, turnee și fiecare repetiție, 
după cum am urmărit, înseamnă și 
studiu vocal, și piese noi, și con
solidarea repertoriului asimilat. Ca 
să nu mai vorbim de corurile țără
nești! O lume, o lume fascinantă, pe 
care dacă vrei să o descoperi tre
buie să iei, spre exemplu, drumul 
Șomcutei. Și, cum treci de pădurea 
Stejarului și intri in Șomcuta Mare, 

Caso de cultură din Baia Mare Foto : S. Cristian

cere. Pentru orice om 
cu judecată normală 
pare neverosimil ca 
un cadru didactic, a- 
dică un specialist în
zestrat cu cunoștințe 
de pedagogiei un spe
cialist nu numai in
tr-o disciplină anumi
tă, ci in relațiile cu 
oamenii, un modelator 
de caractere, să pro
cedeze astfel.

Și nu sint, din pă
cate, cazuri foarte izo
late. Ele trădează o 
mentalitate : aceea de 
„a pasa răspunderea", 
de a da vina pe al
ții, mizînd pe slăbi
ciune. naivitate, cre
dulitate ori dezinfor
mare. Nu ne indoim 
că asemenea oameni 
sint capabili să uite 
pe loc, să doarmă li
niștiți și, dacă sint 
trași la răspundere, 
să găsească scuze. Cît 
mai pline de echivoc, 
încercînd să se sus
tragă o dată în plus 
din fața răspunderii. 
Uitind — dacă au 
vrut vreodată să știe 
— că ești dascăl nu 
numai pentru treizeci- 
patruzeci de elevi, 
cîteva ore pe săptă- 
raînă, ci și pentru toți 
cei care vin cu încre
dere să-ți ceară sfa
tul ori sprijinul. Că 
trebuie să-i faci pe 
oameni să înțeleagă 
nu printr-un refuz ori 
o vorbă de comple
zență, ci explicindu-le 
cu răbdare, exerci- 
tîndu-ți cu adevărat 
Învestitura. Ești dascăl 
în oricare împrejura
re, nu numai la ora 
de curs, ghid nu doar 
cind parcurgi, cu ele
vii tăi. un proces de 
cunoaștere, ci in toa
tă vastitatea raportu
rilor cu semenii. Mai 
ales cu cei care tre
buie să-ți fie apro- 
piați : elevii și părin
ții lor. Pe care nu tre
buie să-i pui pe 
drumuri, ci să-i faci 
să Înțeleagă. Altfel, 
răspunderea, solicitu
dinea rămin vorbe 
goale. Și costisitoare...
Costin TUCHILA 

acolo, la ora și ziua fixată tot de 
dirijorul Justin Podăreanu. ii întîl- 
neșt.i pe membrii corului mixt 
„Glasul Chioarului", care în 1989 își 
va sărbători centenarul. I-am ascul
tat fâcînd vocalize, încălzindu-și 
glasurile, spunind minunata colindă 
„Zjurel de ziuă", precum și o suită 

maramureșeană ; fețele lor concen
trate, transpuse, dăruite armoniilor, 
felul sincer în care trăiau fiecare 
vorbă dezvăluiau clar bucuria lor de 
a fi ajuns la straturile dense ale ar
tei, ale cîntărilor. Dar femeile din 
Buciumi? La două ore diferență, pe 
Justin Podăreanu — talent viguros 
al baghetei corale, pasionat și 
dăruit propășirii valorilor artei 
amatoare — îl aștepta cunoscutul 
cor din Buciumi. „După atîta 
treabă bogată, aici la cor ne întîl- 
nim" — se destăinuia cu mult umor 
Măriuca Dale. „Și ce cintați ?“. „Ce 
cîntăm ? !“... Poate că la Buciumi, 
ascultînd acele femei țărănci care-și 
lăsaseră pentru două ore treaba lor 
„bogată", care-și odihneau în poale 
milnile obosite, care-și legau iute 
broboada sub bărbie, care erau nu
mai ochi la mina dirijorului — s-a 
împlinit unul dintre cele mai inte
resante momente maramureșene ale 
periplului nostru. Din suflet cîntau 
„Bată-te dorul. Gutîi", din inimă 
îndemnau „Hai. hai, doruțule" 
(parcă fiecare scoțindu-șî delicat, 
pe tipsie, amintiri, suferințe, nă
dejdi, speranțe), și. apoi, putea să 
plouă afară, să bată vîntul, să fie 
oricît de frig și urît, cînd ele spu
neau „Bade cu sufletul rău / Așa 
să fie cum oi zice eu" — dindu-ți 
o lecție de viață că fără dor-dor 
ești bătrîn — bătrîn la orice vîrstă, 
lumea era și a lor și a ta și oricum 
frumoasă.

Alături de vetrele folclorice, de 
tezaurul de folclor, de cintecele, 
jocurile, obiceiurile, de toate dati
nile care scaldă cele patru distincte 
zone ce se află pe teritoriul județu
lui Maramureș, arta coraiă este 
deci o a doua dimensiune artistică 
fundamentală a acestui colț de pă- 
mînt românesc. „Corul — cum scria 
Valentin Băințan, personalitate a 
artei dirijorale românești, mare 
animator al corurilor țărănești 
maramureșene și- autorul unor do
cumente importante ale Istoriei 
muzicii („Arta corală din Mara
mureș", „Ardusat — vatră de cîn-

Creația studențească - integrată cerințelor actuale
An de an manifestările studențești 

In domeniul artelor vizuale au cu
prins în aria lor de acțiune incon
testabile dovezi ale unei mereu mai 
perfecționate exprimări artistice. Pe 
lingă atit de elocventele concursuri 
ale artei și creației studențești ce 
au avut loc in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", o vas
tă acțiune de integrare a invăță- 
mîntulul cu cercetarea și producția 
a contribuit efectiv Ia afirmarea ar
tei studențești în spațiul civilizației 
contemporane. Preocupările factori
lor sociali și ale celor mai tineri 
creatori pentru calitatea estetică a 
cadrului vieții cotidiene se încadrea
ză in acest sens tendinței de largă 
democratizare a culturii. îndemnul 
adresat cu atita căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, tinerei generații 
de a-și perfecționa necontenit pre
gătirea. de a se afirma in succesiu
nea unei prestigioase tradiții și-a 
aflat ecoul durabil și In activitatea 
desfășurată in cadrul Institutului de 
artă plastică „Nicolae Grigorescu". 
In acest sens, numeroase lucrări de 
artă monumentală au fost realizate 
de studenții institutului, sub îndru
marea exigentă a profesorilor, pen
tru decorarea unor clădiri publice. 
Altele vor veni să li se adauge în 
cadrul aceleiași ample acțiuni de in
tegrare. Inspirate din impresionantul 
tablou pe care-1 oferă marea ctito
rie socialistă a poporului, aceste lu
crări (multe dintre ele chiar lucrări 
de diplomă) implică rezolvarea unor 
variate probleme legate de destina
ția și mesajul lor, de acordul mul
tiplu, artistic și ideatic cu spațiul in 
care sint plasate. Discuția noastră 
cu profesorul Vasile Celmare — șe
ful catedrei de artă monumentală a 
institutului — a inceput tocmai prin 
abordarea perspectivelor de integrare 
socială a unei lucrări de absolvire.

— Nu spun nimic nou afirmind că 
integrarea artei în viață este o pro
blemă actuală, că mai ales in condi
țiile societății românești de astăzi 
ea constituie o necesitate obiectivă. 
Pe planul creației studențești, pregă
tirea temeinică se îmbină mai ales 
în ultimii ani de studiu cu posibili
tatea realizării unor ample lucrări 
de artă monumentală, destinate fie 
spatiilor deschise ale circulației de 
masă, fie interioarelor. Civilizația 
modernă, avintul mereu reînnoit al 
construcțiilor au găsit în arta mo
numentală un important mijloc de 
exprimare, de realizare. Legătura 
permanentă dintre învățămînt-cerce- 
tare și producție este un obiectiv 
urmărit cu insistență de noi, cadrele 
didactice. In ultimii ani am realizat 
acțiuni menite să concretizeze rezul
tatele procesului de tnvățămînt prin 
proiecte executate de studenți și 
amplasate în spații publice. Elabo

tec românesc") — este o fereastră 
deschisă spre țară, prin care ies 
sau intră idei generatoare pentru 
menținerea unui inalt puls valoric". 
Pentru ca tot Valentin Băințan 
să citeze cronici apărute în 1889 
în „Gutinul" — săptăminal so- 
cial-literar-economic băimărean : 
„Românii din Șomcuta Mare, con
duși de inteligența din loc, s-au in- 
tiln.it și-au înființat corul plugari
lor". „Deseștiul deja și-a format 
corul plugarilor..., la Borlești s-a 
procurat un fisharmoniu..., corul 
vocal din Seini așișderea și-a pro
curat unul... Sîntem sătoși, prea 
sătoși de acest soi de cultură". Iar 
referitor la cursul de „Cînt figurai, 
cunoștința notelor și manuarea 
fisharmoniului", organizat la Seini 
între 1—15 august 1889, sub îndru
marea învățătorului loan Cionca : 
„Este impunător să vezi acel dor 
fierbinte de a însuși acea știință 
prin bărbați soliști, maturi, care de 
care mai însetat își înseamnă, ad
notează și întreabă"... Cintul coral, 
care, deci, s-a aflat dintotdeauna la 
el acasă, aici. în Maramureș, care 
a fost ovaționat și în Italia, și în 
Polonia (prin cintul ardusădanilor, 
pe care i-am văzut intr-o după- 
amiază, mai pe-nserat, cum din 
toate casele ieșeau în grabă ca să 
se intîlnească cu profesorul și diri
jorul lor), și în Ungaria, -și din nou 
în Polonia (prin participarea an
samblului Finteușu Mare, dirijat 
tot de V. Băințan)... Sînt în Ma
ramureșul de azi corale puternice 
— pe care le-am numit deja. dar. 
dacă ne gindim, nu este sat în care 
să nu existe un nucleu coral, citeva 
glasuri dornice să-nlănțuie ritmuri, 
armonii, să zică împreună de-ale 
lor, de pe Mara, de pe Valea Izei, 
de pe Valea Cavnicului... Și o dată 
mai mult Înțelegem cit este de ne
cesar ca Școala populară de 
artă. Centrul județean de îndruma
re a mișcării artistice de amatori 
să-și conjuge eforturile, să pregă
tească dirijori, instructori, să as
culte părerile oamenilor și să re
aducă in prim plan ansambluri cu 
renume (Hideaga. Sisești, Copalnic, 
Moisei, Tămaia, Lăpuș, Botiza, 
Mănăștur, Seini, Cicirlău etc.), care 
astăzi aproape au dispărut. Intr-un 
cuvint, să nu lase să se stingă, ni
căieri, flacăra dragostei de muzică.

Smaranda OTEANU 
Gheorqhe PARJA

rate în strinsă conlucrare cu arhi- 
tecții, acest gen de lucrări au o fi
nalitate precisă deoarece sînt desti
nate unor spații concrete. în prea
labil studiate de ei. Este, cred, o 
modalitate de modelare a persona
lității noilor creatori de artă pentru 
ca ei să fie cit mai utili societății.

— Care sînt criteriile de selecție 
ale unui proiect pentru ca el să fie 
transpus in material definitiv, mo
zaic, frescă etc. ?

— Proiectele se selectează prin 
concurs. Fiecare student lucrează Ia 
propriul său proiect. Fiind însă vor
ba de o lucrare de anvergură meni
tă să rămînă în spațiul in care a 
fost amplasată cel puțin cîteva de
cenii. exigențele sînt destul de mari. 
O lucrare de artă monumentală 
realizată de studenți este însă, de 
obicei, o lucrare de echipă. Pentru 
că. indiferent de proiectul acceptat 
(uneori se ajunge la soluția de a 
reuni două-trei proiecte în funcție 
dfe cerințele beneficiarului), toți par- 
ticipanții lucrează efectiv la reali
zarea lucrării.

— Arta devenită centru al atenției 
publice trădează desigur virtuți și 
servituti, ale efortului de educare. 
Care este rostul educativ al unei 
asemenea acțiuni ?

— Aș compara realizarea unei a- 
semenea lucrări cu o fundamentală 
experiență de viață, pentru că stu
dentul iese din atelier și ia contact 
direct cu spațiul in care va lucra și 
cu beneficiarii respectivei realizări. 
Un simplu proiect nu implică nici
odată atita răspundere. Deși la 
virsta începuturilor, cei ce realizea
ză o frescă sau un mozaic nu au 
voie să greșească, nici din punctul 
de vedere al ideii, nici al tehnicii, 
și nici al rezistenței materialului. 
Bucuria realizării vine, pentru stu
denții proiectanți și executanți, după

cinema
• Căsătorie cu repetiție : PATRIA
Cil 86 25) — 9; 11; 13;' 15; 17; 19
• Mesagerul Invincibil : SCALA 
(11 03 72) — 9; 1.1; 13; 15; 17,15; 19,30
• Cale liberă — 15; 17; 19, Luptătorul 
cu sabla — 9; 11; 13 : FLOREASCA 
(33 21 79)
• Vulcanul stins — 15; 17; 19, Pro
gram pentru copii — 9; 11; 13: ARTA 
(21 31 86)
• Moromețli : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 18
• Program special pentru copii si 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
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PERFECȚIONAREA RELAȚIILOR
DE PRODUCȚIE Șl

(Urmare din pag. I)
care se adoptă decizii cu privire Ia 
alocarea și folosirea resurselor și în 
general la producerea, repartizarea 
și utilizarea valorii nou create, re- 
prezentînd, prin urmare, forme prin 
care se realizează și funcționează 
relațiile de producție și de proprie
tate socială. Autoconducerea și auto- 
gestiunea realizează un gen de 
concordanță aparte, foarte importan
tă pentru afirmarea valențelor so
cialismului. în cadrul căreia formei 
colective de însușire a mijloacelor 
de producție ii corespunde o formă 
colectivă de conducere și de luare a 
deciziilor, atragerea largă a oameni
lor muncii la conducere. In acest 
fel, promovarea consecventă și per
fecționarea autoconducerii si auto- 
gestiunii răspund nu numai cerințe
lor de ordin economic, ci- se consti
tuie in același timp în forme și 
pirghii ale dezvoltării democrației 
socialiste și ale perfecționării rela
țiilor sociale din societatea noastră.

Fructificarea posibilităților create 
de proprietatea socialistă și de auto- 
conducere implică, totodată. îmbună
tățirea permanentă a formelor de or
ganizare a producției și a muncii în

CRONICARUL DE LA
(Urmare din pag. I)
bronz, de hlrtie. să 
siringă piese revela
toare pentru acel 
muzeu țărănesc pe 
care l-a găzduit »i îl 
găzduiește ograda sa. 
Toader Hrib este — ca 
orice țăran — un om 
cu simt practic. S-a 
gindit că dacă vorbele 
sale n-ar fi socotite 
foarte convingătoare, 
atunci n-ar fi rău să 
aibă alături de casă 
chiar mărturiile Tim
pului: eșantioane geo
logice. fragmente de 
silex și de ceramică, 
monezi străvechi si 
unelte de demult, toa
te scriind ele insele, 
prin simplă alăturare,

o cronici plină de re
levantă la care se a- 
daugă comentariul 
meșteșugit al alcătui
torului si ghidului a- 
cestui muzeu : Toader 

. Hrib.
L-am reascultat vor

bind copiilor orșo- 
veni aflați in tabăra 
de la Bucsoaia. Ajunși 
pe meleagurile bu- 
covinene, atit de stră
vechi românești, ei se 
născuseră intr-o altă 
vatră multimilenară : 
vechea Diernă. avan
post al culturii roma
ne in Dacia. Pe acele 
meleaguri avea să se 
înalte un oraș cu to
tul si cu totul nou. a 
cărui înălțare avea să 
ridice din întunericul

multe luni de lucru intens, abia 
atunci cind schelele au fost date jos 
și cind, in modul cel mai concret, 
se poate verifica dacă intențiile a- 
firmate în proiect și-au aflat sau nu 
întruchiparea adecvată și mai ales 
dacă din punct de vedere - artistic 
rezistă în timp.

— Puteți aminti cîteva dintre lu
crările care intr-adevăr v-au confir
mat așteptările ?

— Sint foarte multe asemenea lu
crări. . Printre cele mai recente aș 
menționa amplele mozaicuri de Ia 
Spitalul de urgență (realizate de o 
echipă de studenți conduși de Ion 
Stendl). fresca de mari dimensiuni 
de la noua Casă de cultură a sindi
catelor din Botoșani (clasa : Petre 
Achițene și Ion Grigore) ; mozaicul 
de piatră de la Adamclisi amplasat 
pe fațada muzeului — o c'ompoziție 
pe trei registre, care ilustrează naș
terea poporului român, fresca de 100 
metri pătrați pe teme ale luptei ti
neretului pentru pace de la Casa de 
cultură a tineretului din Slatina 
(profesori : I. Grigore și P. Achițe
ne) și, sub aceeași îndrumare, fres
ca de mari dimensiuni de la Casa 
de cultură a tineretului din Alexan
dria. Studenții clasei mele au reali
zat. de asemenea, lucrări pentru in
terioare și exterioare în instituții și 
locuri publice din Galați. Aș aminti, 
de asemenea, lucrările executate la 
Cesarom. Ia Institutul agronomic din 
București, la I.A.S. „30 Decembrie" 
sau Ia Liceul „Nicolae Bălcescu", 
acesta din urmă axat fiind pe ilus
trarea istoriei și dezvoltării școlii 
românești.

— Restaurarea constituie de ase
menea un capitol distinct in activi
tatea catedrei pe care o conduceți. 
Ce ați întreprins în acest domeniu 
In cadrul aceleiași ample acțiuni de 
integrare ?

• Pădurea de fagi; STUDIO (39 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19
• Totul se plătește : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis; SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 1-9,30. VIITO
RUL (10 67 40) — 14; 16,45; 19
• Paso doble pentru trei : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; li; 13; 15: 17; 19
• O femeie singură : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirlța: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mirajele iubirii : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; li; 13; 15; 17: 19
• Călărețul fără cap : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19 

cadrul fiecărei unități economice, 
perfecționarea acestora, precum și a 
calificării forței de muncă in concor
danță cu nivelul dezvoltării forțelor 
de producție și cu exigențele progre
sului tehnico-științific contemporan. 
Așa cum a relevat recent secretarul 
general al partidului, lipsurile ma
nifestate în folosirea capacităților de 
producție și în îndeplinirea planului 
pe primele 11 luni ale anului se da
torează înainte de toate cauzelor de 
ordin subiectiv, deficiențelor ma
nifestate în organizarea activității 
economice în întreprinderi. De aceea, 
accentuarea laturilor calitative și 
sporirea eficienței economice, pre
cum și realizarea producției planifi
cate în volumul și structura necesa
re economiei naționale reprezintă ce
rințe de prim ordin ale întregului 
proces de perfecționare a activității 
economico-sociale.

O componentă de bază a relațiilor 
de producție o reprezintă relațiile de 
repartiție. Perfecționarea lor în eta
pa actuală se bazează pe aplicarea 
fermă a principiilor acordului global 
și direct, astfel încît să se realizeze 
o corelație directă intre mărirea ve
nitului pe de o parte și cantitatea, 
calitatea, importanța muncii, precum

ARBORE
subpămintului atîtea 
Si atitea alte dovezi 
ale dăinuirii. Erau fa
miliarizați deci cu 
graiul acestor docu
mente pe care, ge
neros. pământul le-a 
purtat sute si mii de 
ani la piept, restituin- 
du-le oamenilor de 
acum. Il ascultau cu 
atenție sporită pe acest 
bătrîn falnic, prezen- 
tîndu-le cu mereu vie 
emofie comorile aces
tea de pref. Iar bătri- 
nul, trecut de nouăzeci 
de ani. privea la rin- 
dul său spre ei cu dra
goste și încredere, asa 
cum numai un bun cu
noscător al trecutului 
știe să privească 
viitorul.

— In cadrul catedrei de artă mo
numentală, studenții noștri învață 
restaurarea în două domenii funda
mentale : pictura „al fresco" și pic
tura în tempera pe lemn. Echipe de 
studenți, coordonați de cadre didac
tice specializate : Nicolae Sava, Oli
viu Boldura, Tatiana Pogonat, Dan 
Mohanu, Dana Lazarovici, au parti
cipat in faza inițială la restaurarea 
Voronețului, la restaurarea monu
mentului de Ia Curtea de Argeș, Ia 
restaurarea a numeroase lucrări de 
artă bucureștene. a mozaicului ro
man de la Constanta ș.a. Fiecare 
nouă lucrare de acest tip pune în 
fața studenților probleme dificile, 
complexe, care îi îndeamnă să apro
fundeze cunoașterea stilurilor și teh
nicilor tradiționale.

— Desfășurați de multă vreme o 
rodnică activitate in cadrul catedrei 
de artă monumentală a Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigorescu". 
Care sînt direcțiile mai importante 
asupra cărora insistați in formarea 
viitorilor monumentaliști ?

— Arta monumentală nu poate fi 
privită ca o împlinire în sine. Aces
tei ramuri artistice trebuie să i se 
caute deplina îndreptățire in am
bianța căreia îi este destinată, ca
pabilă să o pună în valoare și tot
odată să-i releve cutezătoare, ino
vatoare frumuseți. Este motivul 
pentru care am încercat să direcțio- 
năm felul de a preda spre formarea 
unor adevărați proiectanți de am
bient, a unor specialiști apți să re
zolve probleme legate de elemente 
stilistice vechi și în mod egal capa
bili să dea răspunsuri de calitate 
privind decorarea clădirilor contem
porane.

Marina PREUTU

teatre

SOCIALE
• și rezultatele obținute în muncă, pe 

de altă parte. Manifestarea in activi
tatea practică a unor tendințe de ni
velare a veniturilor, de uniformizare 
a acestora nu are nimic de-a face 
cu spiritul in care au fost gindite 
principiile acordului global, nu sînt 
de natură să stimuleze munca, ini
țiativa. preocuparea pentru buna 
gospodărire — și de aceea ele se cer 
înlăturate cu hotărire.

Perfecționarea relațiilor de produc
ție și sociale are loc în condițiile 
creșterii rolului conducerii unitare a 
întregii vieți economico-sociale. pe 
baza planului național unic. Rela
țiile care se formează în acest pro
ces au fost și sint privite adesea 
mai mult sub aspectul lor politic și 
juridic și mai puțin sub cel social și 
economic. în realitate, planificarea 
reprezintă forma de bază a reparti
zării conștiente a muncii sociale, pe 
sfere și ramuri de activitate. Fun
damentată științific, ea consolidează 
și lărgește sfera și forța de acțiune 
aJe activității conștiente asupra pro
ceselor economice, asupra întregii 
realități sociale. De aceea, perfecțio
narea mecanismului economic vizea
ză creșterea rolului planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă, prin precizarea mai bună a ca
drului general al dezvoltării și a 
perspectivei acesteia. în strinsă le
gătură cu necesitățile și cu posibili
tățile economiei, in scopul asigură
rii unei dezvoltări echilibrate pro
porționale. al prevenirii apariției de 
contradicții între diferite sectoare. 
Problemele dezvoltării generale, se 
subliniază în Raportul prezentat la 
Conferința Națională, impun o po
litică unică, conducerea de către stat 
pe baza planului unic de dezvoltare 
economico-socială.

în spiritul concepției promovate 
de partidul nostru, de secretarul său 
general, perfecționarea conducerii 
activității economico-sociale implică 
sporirea rolului organelor democra
ției muncitorești revoluționare, a 
răspunderii adunărilor generale ale 
oamenilor muncii și a consiliilor oa
menilor muncii, perfecționarea acti
vității acestora. „Vom perfecționa și 
dezvolta larg cadrul democrației 
muncitorești revoluționare, formele 
cele mai corespunzătoare in care 
clasa muncitoare, țărănimea. inte
lectualitatea, celelalte forte sociale, 
întregul popor să poată să-și spună 
deschis cuvîntul și să participe 
nemijlocit la elaborarea politicii in-
terne și externe" — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Conferința Națională, definind o 
direcție esențială de perfecționare a 
relațiilor noi. de manifestare a su
periorității orînduirii noastre so
cialiste.

Ceea ce caracterizează vasta activi
tate de perfecționare a relațiilor so
ciale și de producție din țara noas
tră este viziunea multilaterală sub 
semnul, căreia se desfășoară această 
activitate de mare răspundere, urmă
rind deopotrivă dezvoltarea acce
lerată a forțelor de producție, per
fecționarea cadrului de dezvoltare și 
soluționare a problemelor dezvoltării 
noastre actuale, aplicarea consecven
tă a principiilor socialiste de mun
că și repartiție ; intr-un cuvint, ma
nifestarea superiorității orînduirii 
noastre, ca orînduire a dreptății și 
egalității sociale.

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

color)
14.45 Săptămîna politică
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Invitație la varietăți (color). 

Selecțiuni din spectacolul cu pu
blic realizat la Palatul sporturi
lor și culturii din Capitală

20.30 Film artistic (color). ,,Sosesc pă- ’ 
sările călătoare". Producție a Ca
sei de filme Unu. Premieră TV. 
Cu : Emil Hossu. Rodica Mureșan, 
Tora Vasilescu, Octavian Cotescu, 
ștefan MihăiJescu-Brăila, Sebas
tian Papaiani, Jean Constantin, 
Geo Saizescu, Dumitru Rucărea- 
nu, Cornel Gârbea, Vall Voicules- 
cu-Pepino. Rodica Popescu-Bită- 
nescu. Scenariul : Fănuș Neagu. 
Regia : Geo Saizescu

22.20 Telejurnal
22.30 Închiderea programului

• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara* * (59 31 03. 
sala Magheru) : Acești îngeri triști

• Teatrul Național (14 TI 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Pe la ceasul cinci spre seară 
— 18
• Opera Română (13 13 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Vlnzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 18: (sala Grădina Icoanei, 
lt 95 44) : Cintec despre mine insumi 
— 18
• Teatrul Mie (14 70 81) ! Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18

— 17,30; (sala Studio) : La un pas de 
fericire — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit can- f 
gurii — 18; (sala Glumești, 18 04 85) : 
Jean, fiul lui Ion — 18
• Teatru] satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Victoria. 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 19; (sala Savoy.
15 56 78) : Dragoste le prima veder/
— 18
• Ansamblul artistic ,.Rapsod 
română*  (13 13 00) : De tine dorul r 
leagă — 18
• Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 5' 
„Extemporal la,„ varietăți" — io,'
• Circul București (10 41 95): Ca 
cada circului — 15,30; 18,30

tiln.it
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participant la Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-.ș| lucrările în atmosfera de puternică angajare patrio

tică, revoluționară a intregului nostru popor care, string unit in Jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, 
muncește cu avint și dăruire pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a dat o vi
brantă expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste, de aleasă stimă 
și recunoștință pe care clasa muncitoare, toți oamenii muncii membri 
de sindicat v! le poartă, mult iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru strălucita și neobosita activitate consacrată, cu neasemuită dă
ruire patriotică și abnegație revoluționară, infloririi multilaterale a ță
rii, creșterii necontenite a bunăstării poporului, cauzei socialismului și 
păcii in întreaga lume.

Exprimind sentimentele de profund respect și prețuire ale tuturor 
membrilor sindicatelor, participantii la plenară au adus un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului 
nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția sa de deosebită însemnătate la elaborarea și transpunerea in 
viață a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, Ia inflo- 
rirea științei, invățămintului și culturii românești, la cauza păcii și în
țelegerii intre popoare.

Puternic mobilizate de îndemnurile dumneavoastră însufletitoare, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sindicatele se 
angajează să acționeze cu fermitate, în spirit revoluționar, pentru 
mobilizarea plenară a tuturor energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii la îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, la recuperarea 
restanțelor din 1987, astfel incit anul 1988 să se înscrie in cronica în
trecerii socialiste ca anul cu cele mai mari realizări in toate domeniile 
de activitate.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom desfășura 
o largă și susținută activitate politico-educativă. actionind permanent in 
mijlocul oamenilor muncii, rezolvind împreună cu ei problemele de care 
depinde îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului. Vom milita 
consecvent pentru creșterea și afirmarea puternică a rolului adunări
lor generale ale oamenilor muncii in viata colectivelor, pentru întărirea 
spiritului de răspundere, de ordine și disciplină, pentru transformarea 
fiecărei întreprinderi intr-o adevărată citadelă a muncii și spiritului re
voluționar, a inaltei productivități, calități și eficiente.

Participantii la plenară, animați de profunde sentimente de dragos
te, respect și recunoștință, iși îndreaptă gindurile spre dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, 
Erou intre eroii neamului, revoluționar și patriot înflăcărat, strălucit 
strateg al viitorului nostru comunist și personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, adresindu-vă urări de sănătate si fericire, viată îndelun
gată și aceeași pilduitoare putere de muncă, spre binele și prosperi
tatea intregului nostru popor, spre gloria și măreția României socialiste.

Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă În
credințăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, sindicatele vor acționa 
cu toată hotârirea și răspunderea, în spiritul orientărilor și sarcinilor sta
bilite de Conferința Națională a partidului, pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la realizarea exemplară a prevederilor de pian pe anul 
1988 și pe întregul cincinal, la ridicarea patriei noastre pe culmi tot 
mai inalte de progres și civilizație.

★

Vineri a avut loc. In Capitală, 
Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a analizat activitatea 
desfășurată de sindicate pentru apli
carea in viată a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R., a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la În
deplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a tării pe- anul 
1987. Totodată, plenara a stabilit 
măsuri în vederea sporirii contribu
ției organelor și organizațiilor sindi
cale la mobilizarea mai activă a oa
menilor muncii pentru realizarea e- 
xemplară a planului pe 1988. a obiec
tivelor stabilite de Conferința Na
țională a partidului.

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor dedicate 

sărbătoririi celei de-a 29-a aniver
sări a victoriei revoluției din Cuba, 
vineri a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea. Au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă tară.

Au participat membri ai conduce

ACTUALÎTÂTEÂ SPORTIVĂ
ȘAH. • Campionatul european de 

șah pentru junioare II (cadete), des
fășurat la Stockholm, a fost dștigat 
de iugoslava Natașa Bojkovici cu 8.5 
puncte din 11 posibile, urmată de 
Sabina Frutao (Franța) — 6,5 punc
te si Vane Rungen (Olanda) — 5,5 
puncte. • în campionatul european 
de șah pentru juniori de la Am
sterdam. pe locul intîi s-a clasat 
maestrul sovietic T. Gelfand (cu 11,5 
puncte), urmat de coechipierul său 
Ivanciuk (11 puncte) și olandezul ’ 
Preninkmeijeir (8,5 puncte). • Fede
rația internațională de șah (F.I.D.E.) 
a dat publicității clasamentele ce
lor mai buni șahiști din lume, pe 
baza coeficientului E.L.O. La mas
culin. primul loc este ocupat de 
campionul mondial Gări Kasparov 
(U.R.S.S.), cu 2 750 puncte, urmat de 
compatriotul său Anatoli Karpov — 
2 715 puncte. Jan Timman (Olanda) 
— 2 675 puncte. Aleksandr Beliavski 
(U.R.S.S.) — 2 645 puncte. La fe
minin pe locul intii este clasată 
marea maestră sovietică Maia Ci- 
burdanidze — campioană mondială 
—. cu un coeficient E.L.O. de 2 560 
puncte, urmată de o altă șahistă din 
U.R.S.S.. Nona Gaprindașvili — 2 485 
puncte.

HOCHEI. Ziariștii acreditați la 
Campionatul mondial de hochei pe 
gheață pentru echipe de tineret (ju
cători pină la 20 de ani), competi
ție încheiată, după cum se știe, la 
Moscova, cu victoria formației Ca
nadei. au acordat obișnuitele dis
tincții. Astfel, cel mai bun portar al 
turneului a fost desemnat canadianul 
Jimmy Whait. finlandezul Teppo 
Hummlnen a fost declarat cel mai 
bun apărător, iar sovieticul Alek
sandr Moghilnîi a (primit titlul de 
cel mai bun atacant.

SCHI. • Austriacul Mathias 
Berthold a terminat învingător în 
proba de slalom special disputată pe 
pirtia de la Lienz, fiind cronometrat 
în două manșe cu timpul de l’38”77t 
100. Pe locul secund s-a situat a- 
mericanul Jack Miller (r39”74'100). 
• Cursa maraton de schi, desfășu
rată la Norrbacke (Suedia) a fost 
cîștigată de suedezul Haakan Westin. 
care a parcurs 41 km în lh 54’39”.

★

Participantii au dezbătut, de ase
menea, rapoartele cu privire la exe
cuția bugetelor pe 1987 și proiectele 
de bugete pe 1988.

Plenara a analizat, totodată, acti
vitatea desfășurată de U.G.S.R. in 
domeniul relațiilor internaționale în 
1987 și principalele obiective pe 
anul 1988.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare revoluționară, 
participantii la plenară au adresat 
o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucurestene.

Au fost prezenți Rodney A. Lopez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei.

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a 
fost deschisă, de asemenea, o expo
ziție documentară cubaneză.

(Agerpres)

Pă locul doi. la numai o secundă de 
învingător, a sosit coechipierul său 
Andreas Blomqvist.

BASCHET. La Kiev, in meci con- 
tind pentru sferturile de finală ale 
competiției internaționale feminine 
de baschet „Cupa Liliana Ron- 
chetti". echipa locală Dinamo a în
trecut cu scorul de 89—76 (42—34) 
formația iugoslavă Iskra Delta Je- 
zice. In cadrul aceleiași competi
ții. la Belgrad. Partizan — Racing 
Club Paris 89—74 (52—37).

BOB. Desfășurat pe pirtia de la 
Koenigssee, campionatul de bob-2 
persoane al R.F. Germania s-a în
cheiat» cu viotoria echipajului Anton 
Fischer. Christoph Langen. înregis
trat in trei manșe cu timpul de 
2'30”09/100. Pe locul secund s-au si
tuat Rudi Lochner și Markus Zim
mermann (2’31”12/100).

HANDBAL. Turneul internațional 
masculin de handbal, disputat la O- 
viedo (Spania) a fost ciștigat de se
lecționata Spaniei, care a întrecut 
în meciul decisiv, cu scorul de 23—22 
(12—11), echipa U.R.S.S.. Pe locul 
trei s-a situat formația Franței.

TENIS DE MASA. La Sarajevo, 
in meci pentru „Cupa ligii europe
ne" la tenis de masă, selecționata 
Iugoslaviei a dispus cu. 5—2 de e- 
chipa Cehoslovaciei. Din formația- 
gazdă s-a evidențiat Zoran Pri- 
morac, învingător cu 2—0 (21—18, 
21—8) în fața lui Jindrich Pansky.

VOLEI. In cadrul competiției in
ternaționale feminine de volei ce se 
desfășoară în orașul vest-german 
Bremen, reprezentativa Cubei a În
trecut cu scorul de 3—0 (15—7. 16—14, 
15—9) echipa sovietică Uralocika 
Sverdlovsk, iar selecționata Olandei 
a învins cu 3—0 (16—14, 15—5. 15—6) 
formația Canadei. .

FOTBAL. In prima zi a turneu
lui internațional de fotbal pentru ju
niori de la Moscova, selecționata R.P. 
Chineze a Întrecut cu scorul de 3—2 
(2—1) echipa R.F. Germania, iar re
prezentativa Franței a dispus cu 4—1 
(2—1) de formația S.U.A.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
TIRNĂVENI : Construcții 

social-edilitare
în ultimii ani. orașul chimiști- 

lor — Tirnăveni — a cunoscut o 
?iutemică dezvoltare urbanistică, 
ntre realizările de seamă din a- 

cest vechi oraș de pe Tirnava Mică 
se numără noile cartiere „1 De
cembrie 1918“. „23 August" și
„Enescu", care însumează peste 
2 100 de apartamente. Totodată, 
constructorii de locuințe și-au creat 
acum, pe timpul iernii, prin buna 
organizare a muncii, front larg de 
lucru, ceea ce face ca toate apar
tamentele prevăzute în planul pe 
acest an să se afle, practic, in di
ferite stadii de execuție. De re
marcat că toate aceste apartamen
te vor avea drept sursă de încăl
zire și de asigurare' a apei calde 
menajere agenți termici secundari 
recuperați de la instalațiile indus
triale ale marelui Combinat chi
mic 'din localitate. De asemenea, 
zestrea social-edilitară a orașului 
se va îmbogăți cu noi magazine și 
unități de prestări servicii către 
populație. (Gheorghe Giurgiu).

TELEORMAN : Economii 
de metal

în cadrul actualei campanii de 
reparare a tractoarelor si a celor
lalte mașini si utilaje din dotare, 
in stațiunile de mecanizare a agri
culturii din județul Teleorman o 
atenție deosebită se acordă recu
perării. recondiționării. si refolo- 
sirii pieselor de schimb si a sub- 
ansamblelor. Valoarea reperelor 
recondiționate în anul trecut se ri
dică la peste 80 milioane lei. o 
contribuție importantă aducind-o 
colectivele de muncă din centrele 
specializate din cadrul S.M.A. Ro
șiori de Vede, Orbească. Contești, 
Drăgănești-Vlașca si Odobeasca. 
Pe ansamblul județului, în actua
la campanie de reparații, mai bine 
de 60 la sută din necesarul de pie
se de schimb se va asigura prin 
recondiționăre, economisindu-se 
astfel însemnate cantități de me
tal. (Stan Ștefan).

BRAȘOV : Un nou motor 
pentru autocamioane 

și combine
La întreprinderea de autocamioa

ne Brașov a fost supus omologării 
finale motorul de 215 CP destinat

Spații comerciale moderne, la Suceava Foto : E. Dîchiseanu
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Administrația ds stat Loto-Prcnosport informează:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 8 IANUARIE 1988

Extragerea I : 42 58 32 77 4 75 72 52 13.
Extragerea a Il-a : 39 45 2 62 27 60 57 74 66.
Fond total de cîștiguri : 682 261 lei din care 22 019 lei report la categoria 1.

Problemele economico-financiare mondiale pot fi 
soluționate numai cu participarea tuturor statelor

. Document de excepțională însem
nătate teoretică si practică, magis
tralul Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, ca și Mesajul 
de Anul Nou adresat întregului 
popor, pun cu forță în lumină ca
pacitatea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
de a descifra in evoluțiile de o de
osebită complexitate din viața 
internațională procesele și ten
dințele esențiale, de a identifi
ca mijloacele și căile prin care, 
printr-o nouă abordare.- pot fi 
soluționate problemele grave ce con
fruntă contemporaneitatea. în acest 
sens, secretarul general al partidu
lui nostru, subliniind situația eco
nomică gravă, care afectează toate 
popoarele, dar mai cu seamă țările 
in curs de dezvoltare ca si imposi
bilitatea de a se continua actuala 
stare de lucruri evidențiază necesi
tatea stringentă a rezolvării globale 
a problemelor economico-financiare 
și realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale — condiții fun
damentale pentru depășirea crizei 
economice, pentru stabilitatea si dez
voltarea armonioasă a economiei 
mondiale, pentru progresul econo
mic si social al fiecărui popor, pen
tru pace, destindere si colaborare în 
lume.

Economia mondială — 
marcată de dezechilibre 
Structurale. RealităWe și evolu
țiile din viața economică inter
națională confirmă intru totul jus
tețea și oportunitatea acestor apre
cieri. Economia mondială — așa 
cum o arată numeroase studii și 
rapoarte ale unor instituții in
ternaționale specializate — este mar
cată de fenomene de criză pro
funde, de dezechilibre structura
le. de numeroase incertitudini în 
raport cu evoluțiile viitoare. în 
acest cadru se înscriu datoria ex
ternă a țărilor în curs de dezvolta
re. cu implicațiile sale nu numai a- 
supra situației țărilor debitoare, ci 

echipării autocamioanelor și combi
nelor de recoltat cereale, dotate 
pină acum cu motoare avînd o 
putere mai redusă. Noul motor, 
proiectat de colectivul Institutului 
de cercetări științifice și inginerie 
teleologică pentru autocamioane și 
tractoare din Brașov, este un motor 
diesel pe verticală în 4 timpi, cu 
injecție directă și 6 cilindri în 
linie. In cadrul programului de 
încercări, care au precedat omolo
garea, motorul a, confirmat pe de
plin performanțele sale supe
rioare. (Nicolae Mocanu).

BIHOR : Casă de odihnă 
pentru țăranii cooperatori

La Băile „1 Mai", din vecinăta
tea municipiului Oradea, se află in 
stadiu avansat de construcție o 
nouă casă de odihnă și tratament 
pentru țăranii cooperatori. Dispu- 
nind de condiții dintre cele mai 
bune de cazare, noul edificiu va 
asigura dublarea capacității actua
lei unități, in care anual vin la 
odihnă și iși refac sănătatea mii 
de lucrători ai ogoarelor. Angaja
mentul constructorilor este ca noul 
obiectiv să intre în circuitul bal
near încă în prima parte a acestui 
an. (loan Laza).

SATU MARE : Cantități 
sporite de materiale 

refolosibile
La întreprinderea județeană de 

recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile Satu Mare s-a 
dat in funcțiune un obiectiv din 
investiții care asigură condiții su
perioare desfășurării și dezvoltării 
activităților specifice acestei unități. 
Este vorba de o capacitate de pro
ducție cuprinzînd platforme tehno
logice, cale ferată industrială, ma- 
cara-portal. o instalație de prelu
crare a spânului, precum și alte do
tări care asigură recuperarea si 
punerea in circuitul economic a 
unor cantități sporite de materiale. 
(Octav Grumeza).

RODNA : Repere 
ale urbanizării

Comuna Rodna. important cen
tru minier al județului Bistrița- 
Năsăud. iși sporește, prin hărnicia 
oamenilor, zestrea edilitar-gospo- 
dărească. Blocurilor cu 180 de a- 
partamente li se adaugă numeroa

și a celor creditoare, asupra siste
mului financiar international, de
zordinile de pe piețele monetare a- 
vînd in centrul lor sinuoasa traiec
torie a cursului dolarului, uriașele 
dezechilibre din schimburile comer
ciale interoccidentale. cu consecințe 
asupra întregului comerț mondial.

O caracteristică a actualei situații 
din economia mondială o constituie 
interdependenta acestor fenomene, 
și de aici imposibilitatea — asa cum 
au demonstrat-o eșecurile înregistra
te în ultimii ani — de a le soluționa 
separat, indiferent dacă este vorba 
de criza datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare sau, de pildă, de 
criza monetară. în același timp, tot 
atit de caracteristic este și faptul că 
aceste fenomene sint resimțite, cu 
intensități diferite si in forme va
riate în toate segmentele economiei 
mondiale, situație care a dus, în ul
timii ani. la accentuarea instabilită
ții economiei pe plan general, la a- 
paritia si perpetuarea unor anomalii 
grave, cu consecințe nefaste asupra 
dezvoltării economico-sociale a tu
turor țărilor și, jn special, a celor 
rămase în urmă.

■ ’ Toate aceste evoluții, complexe și 
contradictorii, dovedesc, o dată mai 
mult, realismul aprecierii secretaru
lui general al partidului nostru care 
sublinia că problemele acumulate nu 
mai pot fi soluționate separat, de 
fiecare tară in parte sau de un grup 
restrins de state, indiferent de pon
derea lor în economia mondială, ci 
reclamă o rezolvare globală, cu 
participarea activă. în condiții de 
deplină egalitate a tuturor țărilor și, 
îndeosebi, a țărilor mici si mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a că
ror situație este cel mai mult afec
tată de actualele stări de lucruri.

Datoria externă a țări
lor în curs de dezvoltare — 
problema problemelor. Nici 
una dintre problemele ce confrun
tă lumea de azi nu demonstrea
ză mai elocvent decit criza datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol

se case noi și frumoase, unități co
merciale și prestatoare de servicii. 
Cel mai nou edificiu care s-a dat 
în folosință în aceste zile este can
tina pentru oamenii muncii, din 
cadrul minei Rodna-Făget. Dispu
să pe două niveluri și avînd toa
te dotările moderne, ea asigură 
mincarea caldă și pentru alte două 
microcantine. Tot la Rodna se află, 
in faze avansate de construcție, o 
secție de curățătorie și spălătorie 
chimică, precum și un mare com
plex de cazare și alimentație pu
blică. Tot in acest an sint prevă
zute a fi date în folosință alte 40 
de apartamente. (Gheorghe Ori- 
șan).

IALOMIȚA : Secție 
complexă 

pentru recondiționări
Trustul pentru mecanizarea a- 

griculturii Ialomița a reușit să a- 
menajeze si să doteze cu cele mai 
moderne utilaje si aparatură., pe 
lingă S.M.A. Slobozia, o secție 
complexă pentru reconditionarea 
pieselor de tractoare si mașini a- 
gricole. Atelierele din cadrul sec
ției, dotate cu strunguri, freze, ma
șini de rectificat și frezat, pentru 
tratamente termice si topitorie, o- 
feră posibilitatea recondiționării la 
îrialți parametri a pieselor nece
sare stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Ialomița. 
(Mihai Vișoiu).

HARGHITA : Realizări 
ah consiliilor populare
în lumina hotărîrilor Congresu

lui al III-lea al consiliilor popu
lare. in localitățile județului Har
ghita se face tot mai mult sim
țită preocuparea organelor locale 
ale puterii de stat pentru valori
ficarea superioară a resurselor pro
prii. prin înființarea de noi activi
tăți. în 1987. datorită lărgirii ga
mei acestor activități, planul pro- 
ductiei-marfă industriale in unită
țile proprii ale consiliilor populare 
a fost îndeplinit în proporție de 
102,5 la sută, exportul în proporție 
de 119,1 la sută, iar livrările către 
fondul pieței, de 128 la sută. Printre 
consiliile populare care au contri
buit cel mai mult la realizarea și 
depășirea acestor indicatori se nu
mără cele din orașele Gheorgheni, 
Toplita și Borsec. precum și din 
comunele Ciumani. Plăiești de Jos 
și Praid. (Nicolae ȘandruL- 

tare — datorie ce a depășit in 1986 
plafonul de 1 000 de miliarde de do
lari si a atins — după estimări pre
liminare. in 1987 aproape 1 100 de 
miliarde de dolari —’ imposibilitatea 
unei soluții separate chiar si la ni
velul intregului grup de state înda
torate. An după an. incepind din 
1982. fiecare dintre soluțiile propu
se. fie că s-au numit ..planul Baker" 
sau „operațiuni de salvare", și-a do
vedit ineficienta — si datoria a cres
cut mereu ca urmare a practicilor 
spoliatoare și dobinzilor inalte. că- 
pătind un caracter global, depășind 
cadrul economic pur si dobindind și 
o tot mai accentuată dimensiune po
litică. Plățile în contul datoriei re
prezintă o cincime din fondul de a- 
cumulare si in medie peste o treime 
din veniturile exportului tarilor de
bitoare. ducind. practic, la restrân
gerea apreciabilă a activității econo
mice din aceste țări, la scăderea pu
ternică a Produsului Intern Brut 
(P.I.B.) pe locuitor. Astfel, s-a cal
culat ca P.I.B. pe locuitor în 15 din
tre cele mai îndatorate țări în curs 
de dezvoltare, a scăzut. în termeni 
reali, cu peste 10 la sută între anii 
1981—1984 și cu 8 la sută între anii 
1981—1986.

Intr-un context internațional do
minat de încetinirea creșterii eco
nomice, și in care posibilitățile de 
sporire a încasărilor din exporturi 
ale țărilor în curs de dezvoltare sint 
diminuate prin declinul abrupt al 
preturilor la materiile prime — cu 
peste 30 la sută între anii 1980—1987 
— datoria externă a acestor țări con
stituie. în prezent, unui dintre fac
torii de adincire a crizei economice, 
a instabilității economiei mondiale, 
cerînd o soluție economică si noliti- 
că nouă prin abordarea ei intr-un 
cadru global. în care să fie abordate 
și rezolvate si probleme'e de ordin 
monetar și financiar și cele ale 
comerțului mondial.

Aceasta cu atit mai mult cu cit 
cifrele, faptele si datele din viata 
economică internațională evidențiază 
realitatea incontestabilă că nivelul 
copleșitor al acestei datorii, biocind 
posibilitățile de progres ale țărilor

Rezultatele 
- examenul

(Urmare din pag. I)

lităti de-a dreptul paradoxale. Eva
luarea activității personalului mun
citor din întreprinderile respective 
— unele fruntașe pe ramuri, altele 
cu rezultate relativ satisfăcătoare, 
iar altele cu rezultate negative pe 
toată linia — avea un element fun
damental comun. Peste 80 la sută 
din cei pentru care legea prevede 
să li se evalueze activitatea anuală 
pe bază de. calificative primiseră 
calificative de foarte bine și bine. 
Ba, în unele cazuri, în întreprin
derile cu rezultate slabe, procentul 
calificativelor pozitive era mai ri
dicat decit în unitățile cu activitate 
economică bună. Ceea ce înseam
nă că, în multe locuri, nu există sau 
nu se face o evaluare exactă a com
petenței cadrelor de conducere, a 
colectivului în general, sau se face în 
mod eronat, accentuîndu-se, . de 
regulă, laturile pozitive și subesti- 
mindu-se. tot de regulă, cele nega
tive. Cu toate consecințele ce decurg 
de aici.

De ce am apelat la rezultatele 
acestui studiu ? Pentru că ele arată 
cit se poate de clar că acest impor
tant instrument de evaluare a acti
vității profesionale, a pregătirii 
personalului, de evaluare a com
petenței generale a unui colectiv 
de muncă în ultima instanță, con
tinuă să fie folosit în mod arbitrar, 
fără a exista în fundamentarea 
aprecierilor criterii orientative, ști
ințifice,, menite să conducă la date 
absolut reale. Pe bună dreptate, 
referindu-se la Plenara C.C. al 
P.C.R. din octombrie anul țrecut. la 
relația de interdependență care există 
între pregătirea profesională și com
petența cadrelor și rezultatele slabe 
obținute în importante sectoare 
ale economiei naționale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Trebuie să spunem deschis că unele 
neajunsuri care s-au manifestat smt 
și rezultatul unor lipsuri in pregăti
rea profesională, in nivelul de cu
noștințe, in activitatea de reciclare 
și împrospătare a cunoștințelor in 
raport cu tehnica nouă, modernă, pe 
care o avem in întreprinderi". O 
apreciere atit de exactă, de aplicată 
la situația din întreprinderile noas
tre, nu mai are nevoie de de- 
/nonstrație. întrebați. de pildă, 
președinți ai consiliilor oamenilor 
muncii, sau directori de între
prindere ce criterii se au în vedere 
la evaluarea competenței cadrelor, 
și veți primi. în nu puține cazuri, 
răspunsuri generale, și anume că să 
ținem seama de modul in care iși în
deplinesc sarcinile, de aprecierile 
șefilor care răspund de activitatea 
lor etc... etc. Sint, după cum se 
observă, criterii „exterioare", nu cri
terii „interioare", care să aibă ca 
analiză date bazate pe observări și 
constatări temeinice.

Ce ar trebui făcut ca metoda 
aprecierii anuale să aibă o eficiență 
mai mare, să se constituie intr-un 
suport efectiv, real, de creștere a 
competenței generale a colectivelor 
de muncă ? Răspunsul l-a dat și-l

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 9 ianuarie (ora 20) — 12 ia
nuarie (ora 20).. în țară : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fi. 
variabil, mai mult noros, in regiunile 
sudice și sud-estice, unde *vor  cădea 
precipitații, mai ales sub formă ..de 
lapoviță și ninsoare. In celelalte re
giuni, precipitațiile vor fi izolate. Vin-

in curs de dezvoltare, condam- 
nindu-le Ia stagnare, afectează și 
statele creditoare, avind, totodată, 
repercusiuni in cele mai diverse 
segmente ale economiei mondiale, 

înregistrind instalarea unei înceti
niri a dezvoltării comerțului mon
dial. incepind din 1985. statistici ale 
G.A.T.T. subliniază puternicul de
clin al comerțului cu produse manu
facturate — de la 12 la sută. în 1984, 
la 5,5 la sută, in 1985, și 3 la sută, 
în 1986. Comentind această condiție. 
Raportul Anual Mondial asupra Sis
temului Economic și Strategiilor pe 
anii 1987—1988, elaborat de Institu
tul Francez de Relații Internaționale 
arată că actuala situație este, in 
principal, rezultatul slăbirii creșterii 
economice ; totodată, subliniază că 
ea se datorează și severității con- 
stringerilor pe planul relațiilor co
merciale externe Ia care au fost su
puse numeroase țări in curs de dez
voltare. ale căror încasări în devi
ze au suferit poverile serviciului da
toriei externe, care le-a strivit 
capacitatea de import.

Ascuțirea contradicțiilor 
interoccidentale. Fălă îndoialâ 
însă unul dintre fenomenele ne
gative din evoluția comerțului in
ternațional îl constituie persisten
ta considerabilelor dezechilibre în 
schimburile dintre principalele sta
te occidentale industrializate — 
S.U.A., Japonia. R. F. Germania. 
Astfel, excedentele balanțelor de 
plăți ale R.F. Germania si Japoniei 
au crescut, in 1986 in timp ce defi
citul S.U.A. s-a adîncit. Pe total, re
levă Banca de reglementări' interna
ționale „dezechilibrul global din re
lațiile comerciale dintre S.U.A., Ja
ponia și R.F. Germania, măsurat 
prin suma aritmetică a soldurilor 
balanțelor curente ale acestor țări, 
a crescut net. anul trecut, cu consi
derabila sumă de 80 miliarde de do
lari. fată de 1985".

Marile dezechilibre existente au 
dus la ascuțirea contradicțiilor inter
occidentale. concretizate in diferite 
și numeroase „războaie comerciale" 

în producție 
competenței

dă. prin perfecționări permanente, 
știința conducerii. Se știe — că 
în vederea unei evaluări riguroase 
a activității profesionale a persona
lului muncitor se folosesc pe plan 
mondial o serie de metode și tehnici 
care. în raport cu sfera de aplicabi
litate. au fost grupate în două ca
tegorii : a) metode „generale" și b) 
metode „speciale".

Nu este menirea acestor rîndurf 
să-și propună o descriere amănun
țită a fiecăreia din metodele ce fac 
parte din cele două categorii. O ase
menea descriere există — și ea este 
făcută amănunțit — într-o recentă 
lucrare elaborată de autori români 
(Ovid Nicolescu și Ion Verboncu), 
intitulată : „Fundamentele conduce
rii microeconomice", apărută in Edi
tura științifică și enciclopedică. în 
ce ne privește, ne rezumăm, la 
punctarea acestora spre a demonstra 
complexitatea lor. Categoria de me
tode și tehnici generale operează cu : 
metoda notației, metoda aprecierii 
globale, metoda observării psiholo
gice, metoda aprecierii funcționale. 
Categoria de metode și tehnici „spe
ciale" operează cu : metoda cazului, 
metoda testelor de autoevaluare, 
metoda centrelor de evaluare.

Cunoașterea și aplicarea acestor 
metode de evaluare a activității 
profesionale a personalului re
prezintă un prim și important 
pas. in asigurarea unei evaluări 
aprofundate și riguroase. Dar — 
așa- cum apreciază specialiștii în 
știința conducerii — nici el singur 
nu este suficient. E nevoie să fie 
dublat de aplicarea și respectarea 
unui set de premise metodologice și 
organizatorice, prezentate și ele pe 
larg în lucrarea amintită care, 
împreună cu metodele de evalua
re. asigură o apreciere completă 
a activității personalului și permit 
adoptarea celor mai indicate măsuri 
pentru creșterea indicelui de compe
titivitate in cazul fiecărui om și al 
colectivului in ansamblul său.

Argumentele științei conducerii vi
zează două cerințe distincte in 
munca de evaluare a activității și 
competenței cadrelor, în primul rind 
a celor de conducere. Pe de o parte, 
reconsiderarea gindirii despre modal 
in care sint elaborate aprecierile 
anuale, ca mijloc de evaluare a Ac
tivității personalului, de promovare 
a acestuia, de creștere a com
petenței generale a colective
lor de muncă. Pe de altă 
parte, necesitatea de a cunoaște și a 
se aplica in munca de evaluare me
tode și tehnici științifice. Ambele ce
rințe vizează, in esență, un singur o- 
bicctiv: folosirea și a acestui impor
tant instrument, care este evaluarea 
activității profesionale a personalu
lui. pentru creșterea competenței, 
pentru optimizarea actului de con
ducere. Numai in acest mod eco
nomia noastră, aflată, cum bine se 
știe, in etapa înnoirilor și per
fecționărilor determinate de revo
luția tehnico-științifică. de progra
mele de modernizare se poate în
scrie și mai viguros pe coordonatele 
dezvoltării calitativ intensive ela
borate de conducerea partidului.

tul va sufla slab pină la moderat, cu 
intensificări predominînd din sectorul 
nord-estfe, în estul și sudul țării. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 8 Și 2 grade, mai coborîte in ulti
mele nopți, iar maximele între minus 
5 și 5 grade. In București : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea orecioitații. 
mai ales sub ‘formă de lapoviță și 
ninsoare. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări trecătoare din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și 1 
grad, iar maximele intre zero și 4 
grade.

mai mari sau mai mici, accentuind 
tqpdinta de proliferare a protectio- 
nisraului si avind implicații deosebi
te. priri ponderea acestor state in 
comerțul mondial asupra ansam
blului schimburilor comerciale in
ternaționale. Iar diversele tenta
tive de soluționare ale acestor pro
bleme, ca și a altora tinind de evo
luțiile monetare într-un grup res
trins de state s-au soldat cu cunos
cutele eșecuri, indiferent cum s-au 
numit — „Acordul de la Piaza". „A- 
cordul de la Luvru" sau „Acordul 
americano-nipon"...

Propuneri realiste, în con
sens cu cerințele progresu
lui economico-social. Toate 
aceste stări de lucruri ca și altele 
privind problematica economică 
mondială evidențiază cu putere 
că aprecierile si propunerile cuprin
se în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, ca și în Me
sajul de Anul Nou, sint în deplin 
consens cu cerințele obiective ale 
vieții economice internaționale. Fap
tele. viata demonstrează că numai 
printr-o rezolvare globală a proble
melor economico-financiare. prin so
luții reciproc acceptabile în aceste 
probleme — inclusiv în problema 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare — soluții la care să se a- 
jungâ cu participarea, cu drepturi 
egale, a tuturor statelor. în cadrul 
unei conferințe desfășurate sub aus
piciile O.N.U.. poate fi depășită ac
tuala criză economică și asigurată 
stabilitatea si dezvoltarea armonioa
să a economiei mondiale.

Sint propuneri care, reafirmă o 
dată mai mult hot.ărîrea României 
socialiste de a întări și în viitor 
conlucrarea cu toate statele si po
poarele pentru soluționarea realistă, 
constructivă a marilor probleme ale 
lumii contemporane. în consens cu 
aspirațiile de progres economic și 
social al tuturor popoarelor.

Valentin PAUNESCU

♦



înaltă prețuire internațională a contribuției remareabite 
a tovarășei Elena Ceausescu la afirmarea sflintei 

românești, la dezvoltarea cunoașterii universale
AMPLE RELATĂRI ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la nașterea 

tovarășului Gustav Husak 

Întîlnire tovărășească

Personalitatea marcantă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, neobosita sa activi
tate consacrată înfăptuirii celor mai cutezătoare nă
zuințe ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, 
continuă să fie oglindite de presa de peste hotare. 
Se relevă, la loc de frunte, contribuția sa de seamă 
la valorificarea deplină a roadelor cercetării științi
fice in scopul dezvoltării economice a țării, al propă
șirii popoarelor lumii.

PRAGA 8 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de la naș
terea tovarășului Gustav Husak, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, Comitetul Central al P.C. 
din Cehoslovacia, C.C. al Frontului 
Național al R.S.C., Prezidiul Adunării 
Federale și Guvernul R.S. Cehoslo
vace au organizat o întîlnire tovă
rășească.

Tovarășul Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia — relatează agenția C.T.K. 
— l-a felicitat pe cel sărbătorit, evi

dențiind marile sale merite în acti
vitatea desfășurată pe linie de partid 
Si de stat în edificarea societății so
cialiste in Cehoslovacia.

Secretarul general al C.C. al P.C.C. 
a dat citiră mesajului de felicitare 
al Comitetului Central al P.C.C. a- 
dresat președintelui Republicii cu a- 
ceastă ocazie.

Alois Indra, președintele Adunării 
Federale a R.S.C., a înminat tova
rășului Gustav Husak cea mai im
portantă distincție de stat — Ordi
nul „KIement Gottwald".

„înflorirea fără prece
dent a științei românești" 
este titlul unui amplu ar
ticol publicat de revista 
„AL-RAED AL ARABI", 
din Iordania, in care, sub- 
liniindu-se rolul deosebit 
al academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
om de știință de renume 
internațional. în dezvol
tarea cercetării științifice, 
în ridicarea pe noi trepte 
a învățămîntului si cultu
rii în patrij> sa, se arată : 

în România, datorită o- 
rientărilor novatoare ale 
președintelui 
Nicolae Ceaușescu. se acor
dă o atenție deosebită 
cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și in
troducerii rapide a pro
gresului tehnic în toate 
domeniile. Evidențiind ro
lul științei în propășirea 
patriei, șeful statului ro
mân s-a referit, incă de la 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului din 1965, la 
rațiunile acestei opțiuni, 
arătind că trăim intr-o 
epocă de mari prefaceri 
revoluționare, caracteriza
tă și prin desfășurarea 
unei revoluții științifice și 
tehnice de o amploare fără 
precedent.

Manifestînd o grijă con
stantă pentru stimularea 
gîndirii științifice creatoare 
românești, statul român a 
asigurat legarea ei organi
că de cerințele progresului 
societății, așezarea, la baza 
întregii opere de construc
ție socialistă, a celor mai 
avansate cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice, se 
subliniază în articol. Se 
relevă, astfel, că Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia. celelalte academii 
științifice, institutele de 
cercetare științifică si ingi
nerie tehnologică, stațiunile 
de cercetare și producție 
agricolă, laboratoare de 
cercetare din invățămîntul 
superior, miile de labora
toare din uzine și fabrici, 
din alte unități ale activi
tății . economico-sociale 
existente astăzi in România 
fac posibilă desfășurarea 
unui proces intens de pro
movare a științei in toate 
domeniile. Ele ilustrează, 
totodată, o direcție fun
damentală în acest sector : 
integrarea științei in viața 
social-economică. dezvol
tarea ei in ștrînsă corelare 
cu nevoile societății, aces
te probleme aflîndu-se în 
centrul preocupărilor aca
demicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu. care a 
acordat și acordă o atenție 
precumpănitoare rolului 
științei și invățămintului 
ca factori de progres mul
tilateral al României.

în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — 
relevă revista — au fost 
elaborate programe cuteză
toare de dezvoltare a știin
ței. Este citat, în context, 
„Programul directivă de 
cercetare științifică, dezvol

tare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic 
în perioada 1981—1993 si 
direcțiile principale pină 
în anul 2000“, document ce 
reflectă strategia unitară 
de dezvoltare a științei și 
tehnicii în România, care a 
deschis ample perspective 
creșterii calitative și mo
dernizării economiei, per
fecționării organizării mun
cii, a întregii vieți econo
mico-sociale.

In același timp — se ara
tă — sînt puse în aplicare 
programe speciale, pe do
menii, consacrate cercetă
rii științifice și dezvoltării 
tehnologice. Totodată, s-a 
afirmat o nouă concepție 
despre cercetarea științifi
că. La baza acestei noi con
cepții se află ideea de 
esență revoluționară, pro
prie gîndirii novatoa
re a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. potrivit 
căreia, în condițiile noii 
revoluții științifico-tehni- 
ce, manifestarea spiritului 
creator trebuie să aibă un 
caracter de masă.

Este pus apoi accentul 
pe importanța deosebită, 
hotăritoare, a Congresului 
al XlII-lea al P.C.R., în 
stabilirea rolului și în di
recționarea cercetării știin
țifice și a dezvoltării teh
nologice în actualul stadiu 
de evoluție a societății 
românești, pornind de la 
însemnătatea promovării 
susținute a științei și în- 
vățămîntului în întreaga 
operă de construcție socia
listă din România, de la 
necesitatea aprofundării 
continue a cercetării știin
țifice în toate domeniile.

între obiectivele cerce
tării științifice din Româ
nia este relevată și inten
sificarea procesului de 
modernizare a producției 
industriale prin asimilarea 
de noi produse și reproiec- 
tarea celor existente. Se 
subliniază, astfel, câ acest 
proces este inclus într-un 
program național de cer
cetare științifică, ce priveș
te îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea con
sumurilor de materii pri
me, de combustibili și 
energie, valorificarea supe
rioară a materiilor prime. 
Un alt obiectiv al cercetă
rii științifice românești, se 
arată, îl constituie introdu
cerea șl extinderea siste
melor și mijloacelor de 
automatizare și mecaniza
re a proceselor de produc
ție. Creșterea rolului agri
culturii în strategia genera
lă a dezvoltării economiei 
naționale. în satisfacerea 
cerințelor sporite ale popu
lației, în aprovizionarea 
industriei cu materii pri
me impune, așa cum pre
văd documentele Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R.. 
acordarea unei atenții deo
sebite sporirii rolului ști
inței în promovarea pro

gresului tehnic în agricul
tură, asigurîndu-se un 
suport științific pentru în
treaga activitate din agri
cultură și din industria 
alimentară, evidențiază pu
blicația iordaniană,

Un alt obiectiv stabilit de 
Congresul al XlII-lea al 
comuniștilor români, cel 
de creștere a productivită
ții muncii, urmărește du
blarea acesteia, in cîtiva 
ani, prin accentuarea rolu
lui științei, tehnologiei și 
Invățămintului în activi
tatea economico-socială. 
Un program de cerceta
re științifică avînd ca o- 
biectiv creșterea mai ac
centuată a productivității 
muncii și perfecționarea 
organizării și normării 
muncii urmărește elabora
rea și aplicarea de tehno
logii avansate, care să con
ducă în final Ia creșterea, 
pe această cale, a eficien
ței economice.

în întreaga activitate ce 
are la bază dezvoltarea 
științei. — se arată, in con
tinuare. — un rol funda
mental îl are Consiliul Na
țional al Științei și în- 
vățămîntului. al cărui 
președinte este academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Contribuția sa 
— se subliniază — este de
terminantă în modernizarea 
științei, a învățămîntului, 
în aplicarea directă a a- 
cestora în dezvoltarea tu
turor domeniilor vieții e- 
conomice a României.

Asigurarea păcii con
stituie desigur condiția 
desfășurării în liniște și cu 
bune rezultate a activității 
în toate domeniile — deci 
și în domeniul științei. 
Cercetarea și învățămintul 
din România își aduc cu 
prisosință contribuția Ia 
promovarea fermă a unei 
politici de pace și largă 
colaborare internațională. 
Implicarea In acest sens 
a oamenilor de știință 
români s-a reflectat o dată

In plus In Apelul partici- 
pantilor la Plenara Con
siliului Național al Știin
ței și Învățămîntului. din 
noiembrie 1987, desfășura
tă sub președinția acade
micianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu. adresat 
oamenilor de știință de 
pretutindeni, pentru pro
gres. cooperare, dezarmare 
și pace în lume, se arată, 
în încheiere, în articol.

Sub titlul „Rolul aca
demicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu în moder
nizarea științei și tehno
logiei românești", revista 
libaneză ..AL AFKAR" evi
dențiază : O contribuție re
marcabilă Ia așezarea ba
zelor și aplicarea poli
ticii partidului și sta
tului român de dezvol
tare a științei și tehno
logiei și de înfăptuire a 
programului adoptat în a- 
cest domeniu revine acade
micianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al 
Științei si învățămîntului. 
România deține, în pre
zent, un amplu potențial 
de cercetare si inginerie 
tehnologică, acoperind, 
practic. toate domeniile 
științei si tehnologiei mo
derne. potențial capabil să 
rezolve cele mai complexe 
probleme ale progresului 
general al tării.

în cadrul rezultatelor ob
ținute de știinta si tehno
logia românească, ce au 
stirnit admirația multora, 
celor din domeniul chimiei 
le revine o pondere însem
nată. Acest domeniu a be
neficiat de contribuția 
directă si permanentă a a- 
cademicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu, au
torul a numeroase lucrări 
științifice, care a imprimat 
un spirit dinamic. înnoitor 
activității’ de cercetare ști
ințifică si inginerie tehno
logică, de o deosebită im
portantă pentru economia 
națională, evidențiază re
vista „Al Afkar". Datorită

acestor înnoiri, se arată. 
România produce în pre
zent numeroase tipuri de 
polimeri si rășini sintetice, 
în chimie, un loc impor
tant ocupă știința macro- 
moleculelor. respectiv ex
tragerea si tratarea elasto- 
merilor. Cercetările Pri
vind dezvoltarea industria
lă în acest domeniu s-au 
ridicat la cel mai înalt ni
vel la scară mondială. Ac
tivitatea academicianului 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu în domeniul 
cercetării si ingineriei chi
mice, concepută într-o 
înaltă ținută științifică, s-a 
materializat în zeci de lu
crări publicate în reviste 
de specialitate sau prezen
tate la simpozioanele des
fășurate în tară si peste 
hotare si în numeroase in
venții si inovații.

Eforturile în domeniul 
activității de cercetare ști
ințifică s-au concentrat a- 
supra unor obiective de 
mare importantă pentru 
economia națională, vizînd 
scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-producție. creș
terea eficientei economice 
a acestei activități și a 
randamentului in toate 
sectoarele economice, se 
relevă în articol. Elaborate 
sub conducerea directă a 
academicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu, 
planurile de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehno
logică și de introducere a 
progresului tehnic asigură 
premisele rezolvării cu 
succes a sarcinilor com
plexe ale etapei actuale de 
dezvoltare intensivă, la 
scară calitativ-superioară. 
a economiei naționale.

într-un articol consacrat 
științei ca factor principal 
de evoluție a progresului 
economico-social in Româ
nia. publicația „AL ALAM 
AL ARABI", din Liban, e- 
videntiind contribuția im
portantă a cercetării știin
țifice la realizarea progra
melor de dezvoltare econo
mică si socială a tării 
noastre, subliniază : „A-
vind în fruntea Consiliului 
National al Științei si în- 
vățămîntulul un savant de 
prestigiu mondial. înzes
trat cu înalte calități ști
ințifice si organizatorice, 
în persoana academicianu
lui doctor inginer Elena 
Ceaușescu. știinta româ
nească își concentrează e- 
forturile asupra probleme
lor majore care decurg din 
programele de dezvoltare 
a României, vizînd. în spe
cial, ridicarea sectoarelor 
de virf. purtătoare de pro
gres tehnic si științific, ca
pabile să asigure dezvol
tarea în ritmuri rapide a 
tuturor celorlalte ramuri".

„Aceasta — se arată în 
articol — creează premise 
si ne face încrezători că 
știinta românească. în pe
rioada cincinalului 1986 — 
1990 si pînă în anul 2000, 
va contribui tot mai mult 
la progresul economic al 
României, gratie cercetări
lor originale, dar si apli
cării ultimelor cuceriri ale 
științei si tehnicii mondia
le în toate sectoarele de 
activitate".

(Agerpres)

R. F. GERMANIA

Sprijin propunerilor președintelui Consiliului de Stat 
al R. D. Germane în problemele dezarmării

BONN 8 (Agerpres). — Președin
tele fracțiunii din Bundestag a parti
delor de guvemămînt Uniunea Creș- 
tin-Democrată/Uniunea Creștin-So- 
cială, Alfred Dregger, a declarat că 
fracțiunea sa sprijină propunerea fă
cută de Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, în scrisoarea adresată cancela
rului federal al R.F. Germania. 
Helmut Kohl, privind includerea în 
procesul dezarmării a sistemelor de

rachete nucleare cu rază de acțiune 
sub 500 km.

într-o declarație dată publicității 
la Dusseldorf. Partidul Comunist 
German a salutat, la rindul său, pro
punerile lui Erich Honecker referi
toare la modul în care cele două sta
te germane pbt să aducă o contribu
ție proprie la realizarea dezarmării. 
P.C.G. se pronunță pentru utiliza
rea acestei șanse, pentru ca, prin 
initiative comune, cele două state 
germane să contribuie la întărirea și 
progresul procesului de dezarmare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Vizita in Israel $1 teritoriile arabe ocupate a secretarului 
general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale
• In sprijinul convocării unei conferințe internaționale des
tinate reglementării pașnice a situației din zonă • Libanul 
a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate

• Reuniunea Consiliului Central Palestinian
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a anunțat tri
miterea în Israel și teritoriile arabe 
ocupate a lui Marrack Goulding, se
cretar general adjunct al Națiunilor 
Unite pentru probleme politice spe
ciale, în vederea pregătirii unul 
raport asupra situației existente in 
regiune, ce va fi prezentat Consi
liului de Securitate. Decizia secre
tarului general al O.N.U. a fost luată 
In baza Rezoluției 605 a Consiliului 
de Securitate, care a cerut prezen
tarea unui raport In acest sens pină 
la 20 ianuarie.

Goulding va avea convorbiri eu 
conducătorii israelienî inainte de a 
vizita teritoriile ocupate, urmind șă 
se reîntoarcă la New York săptă- 
mîna viitoare.

AMMAN 8 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri cu o delegație de 
congresmeni americani, regele Hus
sein al Iordaniei a subliniat că o 
pace dreaptă și durabilă în Orientul 
Mijlociu nu poate fi realizată decit 
prin organizarea unei conferințe in
ternaționale, sub auspiciile O.N.U., 
la care să participe toate părțile în 
conflict și membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate. Revoltele 
actuale ale populației palestiniene 
din teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza — a spus el — 
sînt un rezultat firesc al ocupației 
israeliene. Aceste revolte reclamă 
realizarea cît mai curînd posibil a 
unei reglementări care să garanteze 
drepturile legitime ale poporului 
palestinian, a declarat suveranul 
iordanian.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Guvernul Libanului a cerut con
vocarea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru examinarea situa
ției create prin continuarea actelor 
agresive și măsurilor represive ale 
forțelor armate israeliene în sudul 
teritoriului libanez — relatează agen
ția QNA. Reprezentantul permanent 
al Libanului la O.N.U. a adresat se
cretarului general al O.N.U. o scri
soare In această problemă în care. 
Intre altele, se exprimă protestul în 
legătură cu raidurile aviației israe
liene din cursul săptăminii trecuta 
asupra unor orașe libaneze.

BAGDAD 8 (Agerpres). — La 
Bagdad au Început lucrările reuniu

nii Consiliului Central Palestinian — 
organ de legătură cu funcții organi
zatorice între Consiliul Național Pa
lestinian (parlamentul) si Comitetul 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Potrivit agenției 
F.A.N.A., lucrările se desfășoară sub 
conducerea președintelui acestui or
gan, șeicul Abdul Hamid Al-Sayeh, 
si în prezenta președintelui Comite
tului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat. Surse palestiniene, citate de 
agenția F.A.N.A., au afirmat că în 
centrul atenției participantllor la 
reuniune se află situația din terito
riile arabe ocupate.

★
în teritoriile de pe malul de vest 

al Iordanului și Gaza au continuat 
manifestațiile populației palestinie
ne împotriva ocupației. Potrivit in
formațiilor provenind din aceste te
ritorii, poliția israeliană a utilizat 
grenade cu gaze lacrimogene și 
gloanțe de cauciuc pentru disper
sarea demonstranților. Au avut loc 
manifestații In Ierusalimul de est, la 
Ramallah șl In alte orașe. Forțele 
de ocupație au operat arestări și au 
impus interdicții de circulație in 
unele localități șl tabere de refu- 
giați palestinieni.

(Agerpres)

In favoarea edificării 

unei noi ordini 
economice internaționale

LAGOS 8 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Nigeriei, Ike Nwa- 
chukwp, a subliniat necesitatea res
pectării principiilor egalității suve
rane intre state, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, eli
minării tuturor formelor de exploa
tare și opresiune.

Nigeria, a declarat el în cadrul 
unei conferințe de presă la Lagos, 
se pronunță pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
juste, ca și pentru dezarmare si e- 
liminarea armelor nucleare. în in
teresul păcii si securității omenirii, 
în context, ministrul nigerian a con
damnat politica regimului minoritar 
rasist de la Pretoria, care a creat o 
situație explozivă în sudul Africii, 
exprimîndu-si speranța că țările lu
mii vor depune eforturi sporite in 
vederea eliminării apartheidului.

LIMA 8 (Agerpres). — Fostul pre
ședinte venezuelean, Carlos Andres 
Perez, s-a pronunțat în favoarea edi
ficării unei noi ordini economice 
mondiale și pentru o acțiune concer
tată a țărilor latino-americane în 
problema datoriei externe. într-o de
clarație făcută la Lima, el a subli
niat că în actualele condiții datoriile 
externe sint imposibil de rambursat, 
statele creditoare neînțelegînd pozi
țiile juste și legitime ale națiunilor 
latino-americane. transmite agenția 
Prensa Latina.

Țările vest-europene 
puternic afectate 

de recesiune și șomaj
PARIS (Agerpres). — în 1988, 

economia franceză va fi confruntată, 
cu dificultăți deosebite, afirmă spe
cialiștii Institutului national de sta
tistică și cercetări economice. Potri
vit prognozei lor. ritmul de dezvol
tare a economiei în prima jumătate 
a anului se va încetini și mai mult 
și va fi de numai 0.3 la sută. în ur
mătoarele nouă luni, produsul na
tional brut va crește doar- cu 0,5 Ia 
sută. Ca urmare, va spori numărul 
șomerilor. De asemenea, datorită si
tuației instabile de pe piețele finan
ciare se vor reduce investițiile în 
economie.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Un 
comunicat al Comisiei Executive a 
Pieței comune, dat publicității la 
Bruxelles, anunță reducerea cotelor 
de producție de oțel în țările mem
bre. de la 85 la sută — în vigoare 
din 1985 — la 50 Ia sută, începînd 
din acest an.

BONN 8 (Agerpres). — La sflrșl- 
tul anului trecut. In R.F. Germania 
erau înregistrați 2.3 milioane de șo
meri. cu 70 000 mai mulți decit In 
anul precedent, a declarat la Diissel- 
dorf Gerd Muhr. vicepreședinte al 
Uniunii Vest-Germane a Sindicatelor 
(D.G.B.). El a apreciat că anul aces
ta situația In domeniul utilizării 
forței de muncă se va agrava.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Ci
fre oficiale date publicității la Bru
xelles situează numărul șomerilor din 
Belgia la 422 217. Dintre aceștia, o 
cincime sînt tineri sub 25 de ani.

Surse sindicale belgiene consideră 
că cifra reală a șomerilor belgieni 
este de 490 000.

UN ÎNDEMN la reflecție...

r rii dintre statele membre în ex
ploatarea terenurilor petrolifere. în 
valorificarea producției de țiței și 
formarea de cadre tehnice califica
te pentru acest sector. Din asocia
ție fac parte Algeria. Angola. Be
nin. Camerun, 
mahiria Arabă

n
i

Apel la intensificarea luptei pentru eliminarea 
sistemului de apartheid din R.S.A.

Congo. Gabon. Ja- 
Libiană și Nigeria. i

I CONVORBIRI. La Paris s-a des
fășurat prima rundă de convorbiri

I intre președintele Franței. Franțois 
Mitterrand, și Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, aflat in vizită

I oficială in capitala franceză — 
relatează agenția A.D.N. Interlo-

Icutorii au acordat o atenție spe
cială problemelor dezarmării și 
păcii, subliniindu-se. intre altele.

(necesitatea continuării eforturilor 
pentru realizarea de noi pași pe 
calea dezarmării, pentru a se a- 
junge cit mai curind la reducerea' 

Icu 50 la sută a armelor strategice.
E. Honecker s-a întîlnit. de ase
menea. cu primul ministru. Jacques 

(Chirac, și cu ministrul francez de 
externe.

ÎNTREVEDERI. Secretarul de

Ii stat al S.U.A., George Shultz, a 
anunțat intr-o conferință de presă 
că miniștrii de externe sovietic și

I american vor avea, în principiu, 
întrevederi lunare, organizate al
ternativ In capitalele celor două

Ițări, în vederea pregătirii viitoarei 
întîlniri la nivel înalt dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. ce va avea loc in

I prima jumătate a acestui an, la 
Moscova — informează Buletinul 
de știri al Casei Albe.

VIZITA. Secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, a anunțat 

I că ministrul de 'externe al R.P.
Chineze. Wu Xueqian. va vizita 

Statele Unite in zilele de 3 și 4 
martie.

DECLARAȚIE. Japonia dorește 
să aibă o contribuție sporită la 
menținerea păcii mondiale, la so
luționarea conflictelor regionale și 
lărgirea cooperării economice in
ternaționale — a declarat un pur
tător de cuvînt al guvernului 
nipon.

DECOLONIZAREA INFORMA
ȚIEI. în cadrul conferinței de la 
Limassol a Organizației posturilor 
de radio și televiziune din țările 
nealiniate s-a hotărit dezvoltarea 
programelor de conlucrare și inten
sificarea schimburilor intre state
le membre. Participants au rele
vat că este necesară adoptarea unei 
noi strategii în vederea decoloni
zării informației, a reflectării, cu 
mijloace proprii și in cooperare, a 
realităților pe plan național și in
ternațional.

PROGRAM. O serie de sindica
te din Austria, care reunesc pe co
muniști. socialiști și uniuni inde
pendente. au dat publicității la Vie- 
na un program de acțiuni viitoa
re in care se relevă necesitatea in
tensificării eforturilor oamenilor 
muncii pentru promovarea cauzei 
dezarmării și pentru întărirea pă
cii. între telelalte obiective prio
ritare sint menționate apărarea 
locurilor de muncă și combaterea 
șomajului.

COOPERARE. Consiliul ministe
rial al Asociației țărilor africane 
producătoare de petrol se va în
truni între 20 și 21 ianuarie, la 
Luanda, pentru a dezbate pro
bleme legate de lărgirea cooperă-

GUVERNUL FILIPINEZ a e- 
xamipat rezultatele economice in I 
1987 și perspectivele pe 1988. Pre
ședintele țării. Corazon Aquino, a I 
cerut membrilor cabinetului să-și | 
concentreze eforturile pentru solu
ționarea problemelor urgente ale ■ 
țării. Un purtător de cuvint a pre
cizat că președintele a indicat să ' 
fie abordată în primul rînd situa
ția forței de muncă, apreciind că 
înregistrarea de progrese în acest | 
domeniu va determina soluționarea 
celorlalte probleme. i

REUNIUNE. La Ciudad de Gua- ’ 
temala se desfășoară lucrările unei , 
reuniuni centro-americane consa
crate dezvoltării agriculturii și co- I 
municațiilor in regiune, precum și 
examinării unor probleme privind I 
colaborarea în aceste domenii cu |
C.E.E. La întîlnire participă vice
președinții și miniștrii cooperării ■ 
din Costa Rica, Guatemala, Hon
duras. Nicaragua și Salvador — in- ' 
formează agenția Prensa Latina.

READAPTARE. Cosmonauți! so- | 
vietici Iuri Românenko și Alek
sandr Aleksandrov, reveniți pe i 
Pămint, la 29 decembrie, din ex
pediția lor cosmică îndelungată, se • 
află incă la Cosmodromul Baiko
nur. Medicii precizează că readap- | 
tarea la condițiile gravității teres- I 
tre se produce la ambii cosmonauți 
normal, chiar și Ia Iuri Romanen- I 
ko. aflat pe orbită timp de 360 de 
zile. Mai mult, readaptarea lui Ro
manenko se produce mai bine de- * 
cit la mulți alți cosmonauți care | 
au petrecut în spațiu un timp mai

PRETORIA 8 (Agerpres). — în
tr-o declarație, publicată Ia acest 
început de an. Albertina Sisulu. pre
ședinte al celei mai mari grupări 
antiapartheid din Africa de Sud, 
Frontul Democratic Unit (U.D.F.), a 
arătat că autoritățile de la Pretoria 
nu vor reuși să anihileze organiza
ția sa. care este hotărită să lupte, 
cu și mai mare vigoare, pentru 
instaurarea unei societăți democra
tice. nerasiale. In R.S.A.

Soluționarea crizei politice și so
ciale din Africa de Sud reclamă un 
dialog național. în care trebuie să 
fie implicate direct Congresul Na

țional African (A.N.C.). reprezentant 
al populației de culoare, majoritară, 
precum și alte grupări reprezentati
ve — se relevă în document. Fără 
recunoașterea A.N.C., In Africa de 
Sud nu va fi pace. Totodată. în de
clarație se cere eliberarea tuturor 
deținuților politici, ridicarea stării 
de urgentă, retragerea armatei din 
zonele populației de culoare, aban
donarea deplină a sistemului de a- 
partheld.

Frontul Democratic Unit cheamă 
populația albă a tării să contribuie 
la eliminarea sistemului de discrimi
nare rasială din tară.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 8 (Agerpres). — Due

luri de artilerie si mortiere au con
tinuat pe toate fronturile războiului 
cu Irakul, cu intensitate mai mare 
In regiunile Kushk și Chazzabeh — 
informează agenția IRNA. Două 
unități de patrulare irakiene au fost 
respinse de artileria Iraniană in zo
nele Sumar și Kani Sheikh. Agenția 
IRNA menționează că forțe nava
le iraniene au bombardat platfor
mele petroliere Irakiene Al-Bakr sî 
Al-Omayya, declanșînd incendii.

*
BAGDAD 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Adunării Poporului a 
Egiptului. Rifaat El Mahgoub. aflat 
în vizită In Irak, a reafirmat spri
jinul țării sale pentru rezoluția 598 
a Consiliului de Securitate, care cere 
o încetare a focului în conflictul 
dintre Iran si Irak și necesitatea 
punerii ei în aplicare. într-un In
terviu acordat ziarului „AI-Thawra". 
el a spus că orice amînare in apli-

BAGDAD 8 (Agerpres). — Forțe
le irakiene au întreprins mai multe 
acțiuni de luptă pe fronturile de 
nord și central, in sectoarele de o- 
perațiuni Basra și Misan — a anun
țat un purtător de cuvint militar Ia 
Bagdad, citat de agenția INA. A- 
ceste operațiuni au cauzat pierderi 
In rindul trupelor iraniene — adau
gă agenția irakiană de presă.

♦
carea rezoluției va duce la compli
carea situației.

MANAMA 8 (Agerpres). — Mi
nistrul apărării al Statelor Unite. 
Frank Carlucci, aflat într-un turneu 
în regiunea Golfului, și-a încheiat 
vizita în Bahrein. El a avut convor
biri cu oficialitățile țării-gazdă In 
legătură cu relațiile bilaterale, situa
ția din zona Golfului și alte proble
me de interes reciproc — relatează 
agenția KUNA,

In tradiționalele bilanțuri alt 
principalelor evenimente ale anu
lui incheiat. comentariile presei in
ternaționale situează, cu deplin te
mei, pe primul loc semnarea trata
tului sovieto-american cu privire 
la lichidarea rachetelor cu rază 
medie fi mai scurtă de acțiune, 
subliniind importanța deosebită a 
acestui document, primul de felul 
său in „era atomică" inaugurată o 
dată cu bombardarea Hiroshimei 
și arătind, in același timp, cu tot 
atita îndreptățire, că este vorba 
doar de un prim pas. care se cere 
neapărat urmat de alte măsuri, tot 
mai substanțiale, de reducere și 
pină la urmă eliminare cu desă- 
virșire a arsenalelor „marții ato
mice". ce pot preface, în orice mo
ment, in scrum întreaga planetă. 
Concomitent cu asemenea conside
rații realiste, lucide, presa interna
țională furnizează, pe baza anexe
lor tratatului, o serie de amănunte 
interesante despre modalitățile 
practice de aplicare a prevederilor 
acestuia. Astfel, rachetele cu rază 
medie de acțiune (pină la 5 000 km) 
urmează a fi distruse în curs de 
trei, ani, iar cele cu rază mai 
scurtă sau operativ-tactice (intre 
500 și 1000 km) în decurs de un an 
și jumătate de la data ratificării 
tratatului ; focoasele nucleare vor 
fi dezactivate, in timp ce rachetele 
propriu-zise vor fi dinamitate ori 
incendiate ori îndreptate asupra u- 
nor ținte fixe, spre a fi distruse 
în momentul impactului ; pentru a 
se verifica respectarea strictă a 
prevederilor tratatului s-a căzut de 
acord asupra unui program de 
inspecții la fața locului eșalonat pe 
13 ani : în primii trei ani de la 
intrarea in vigoare a tratatului, 
numărul inspecțiilor va fi de ma
ximum 20 anual, in următorii cinci 
ani — 15, iar in ultimii cinci ani 
— 10 ; in anumite cazuri, pentru a 
se asigura că unele din uzinele 
unde se fabricau pină acum ra
chete și-au încetat producția se va 
recurge la fotografierea din sate
liți, in care scop acoperișurile mo
bile ale uzinelor vor fi date la o 
parte în momentul cînd sateliții vor 
trece deasupra lor. In total, vor fi 
eliminate peste 2 000 focoase nu
cleare destinate rachetelor ameri
cane „Pershing 2" și de croazieră, 
precum și rachetele vest-germahe 
„Pershing 1 A", și respectiv rache
telor sovietice SS-20, SS-4 și SS-12. 
Intre timp, s-a procedat, intre cele 
două părți la un schimb de fotogra
fii detaliate ale rachetelor în cauză 
și astfel pe prima pagină a ziare
lor au apărut, pentru prima, oară, 
imagini ale unor tipuri de arme în
văluite, pină deunăzi, in cel mai 
strict secret.

Dincolo de asemenea amănunte,

mai sint furnizate și altele, meni
te a constitui un serios motiv de 
reflecție. Astfel, încă inainte de în
cheierea anului, la sediul alianței 
atlantice de la Bruxelles, s-a anun
țat suspendarea instalării in ță
rile Europei occidentale de orice 
noi rachete prevăzute in graficul 
N.A.T.O. Ar fi fost, desigur, ab
surd și inutil să se continue desfă
șurarea acestor arme destinate 
oricum a fi desființate. S-a dove
dit, astfel, încă o dată, cit de chib
zuită a fost atitudinea Olandei, 
care a refuzat să accepte instalarea 
rachetelor pe teritoriul său, atit 
timp cit mai exista speranța unui 
acord care să ducă, pină la urmă, 
la anularea întregului proiect. Or, 
tocmai aceasta s-a intîmplat ! Oare 
exemplul Olandei nu ar fi putut 
fi imitat, cu mult folos, și de alții ?

Aceasta cu atit mai mult cu cit 
tot la sediul N.A.T.O. s-a comu
nicat că „nota de plată" a opera
țiilor de instalare-retragere a celor 
108 rachete „Pershing 2" și 262 ra
chete de croazieră, cite au fost am
plasate pină in prezent, se va ridi
ca la impresionanta sumă de 9 mi
liarde dolari. Nouă miliarde risi
pite în vînt, dacă se poate spune 
așa. Miliarde care se adaugă zeci
lor și sutelor de alte miliarde iro
site astăzi in lume pe aberanta 
cursă a înarmărilor, In timp ce 
două treimi din omenire se zbate 
în ghearele sărăciei și foametei. 
Nu ar fi fost oare mai bine, 
nu ar fi fost mai înțelept ca, 
de la bun început, rachetele, indi
ferent de tip, să nu fi fost am
plasate ? S-ar fi economisit, in 
acest chip, fonduri imense, cărora 
li s-ar fi putut da destinații pro
ductive. $i, mai ales, s-ar fi evitat 
o perioadă de puternică încordare 
politică, cînd lucrurile ajunseseră 
pe muchie de cuțit.

Desigur, totul este bine cînd se 
sfirșește cu bine. Faptul că pină 
la urmă rațiunea, luciditatea au 
prevalat, că două tipuri de arme 
nucleare urmează a fi lichi
date constituie un motiv de în
dreptățită satisfacție, împărtășită 
pretutindeni. Satisfacție care ar fi 
cu atit mai profundă dacă din acest 
episod al eurorachetelor se vor 
trage învățămintele cuvenite, dacă 
lecția marilor pericole prin care a 
trecut Europa — și nu numai 
Europa — nu va fi dată uitării 
ci. dimpotrivă, va impulsiona 
adoptarea, in continuare, in noul 
an in care am 1 pășit, a acelor mă
suri care să ducă la înlăturarea 
pentru totdeauna a spectrului 
distrugerii nucleare.

R. CAPLESCU
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