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CONSUMURI MATERIALE REDUSE 
PRIN TEHNOLOGII MODERNE

Răspundere si spirit gospodăresc 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale si energetice, pentru încadra
rea strictă în normele de consum 
stabilite ! — iată o cerință de mare 
actualitate subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, intr-un articol pe această 
temă („Scînteia" din 12 februarie 
a.c.) ne-am referit la necesitatea 
promovării susținute a tehnologiilor 
moderne, pornind de la experiența 
acumulată pe plan mondial, precum 
Si într-o serie de întreprinderi din 
țara noastră. în continuare, ne pro
punem să aducem în discuție alte 
modalități de reducere substanțială 
a consumurilor materiale.

Activitatea practică din numeroase 
unități economice atestă că introdu
cerea in fabricație a unor noi pro
duse de înaltă tehnicitate, care în
corporează o cantitate mare de inte
ligență tehnică si spirit de creativi
tate, obținute cu un consum redus de 
materii prime, precum si reproiecta- 
rea și modernizarea sistematică a 
produselor aflate în fabricație con
stituie căi esențiale de reducere a 
consumurilor specifice, de valorifi
care superioară a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor si ener
giei. în această privință o cerință 
de mare răspundere o reprezintă in
tensificarea preocupărilor specialiști
lor din institutele de cercetare, ingi
nerie tehnologică și proiectare, ca și 
a celor din unitățile industriale pen
tru ca noile produse introduse în fa
bricație să fie în pas cu cele mai noi 
realizări ale științei si tehnicii mo
derne. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit din analizele efectuate a rezultat 
că unele grupe de produse cu pon
dere în economie nu au fost repro- 
iectate și modernizate de mai multi 

ani. Excludem, desigur, de la bun 
început din categoria așa-ziselor „re- 
proiectări" orice tratamente ..cosme
tice" aplicate unor produse, care nu 
aduc îmbunătățiri de fond nici per
formanțelor tehnico-funcționale. nici 
calității și fiabilității produselor și 
nici consumurilor materiale și ener
getice. atît în faza de fabricație, cit 
Si în cea de exploatare. Sînt de e- 
xemplificat, în acest sens, reproiec- 
tările de produse care au condus la 
reduceri cu totul nesemnificative ale 
consumului de metal de numai 0,6—2 
la sută față de produsul anterior, cum 
este cazul la grupul electrogen GE 390 
kVA, instalația de foraj în cariere FC 
250. combina autopropulsată pentru 
lucrări în pantă CP 12, combina C 144 . 
și altele. Chiar dacă. în cazuri cum 
sînt acestea, proiectanții au urmărit 
eventuale îmbunătățiri ale unor pa
rametri tehnico-funcționali. este evi
dent că problemele reducerii consu
murilor materiale, ale sporirii efici
entei economice au fost neglijate.

Pe plan mondial există astăzi o 
tendință foarte bine conturată în 
ceea ce privește concepția produse
lor. care vizează reducerea Ia mini
mum a masei proprii a acestora, mi
niaturizarea componentelor, suban- 
samblurilor și chiar a ansamblului 
produselor. Este evident că orice re
ducere a masei proprii a mașinilor 
și utilajelor în mișcare determină nu 
numai diminuarea consumului de 
metal, ci și a celui de combustibil și 
energie, iar la instalațiile staționare 
— scăderea volumului de lucrări de 
construcții pentru hale, fundații etc., 
deci. în final, importante economii de 
muncă socială.

Un aspect de mare actualitate în 
acțiunea de reproiectare și moder
nizare îl reprezintă situarea in prim- 

pîanul preocupărilor a promovării 
acelor soluții care asigură înlocuirea 
unor materiale scumpe, deficitare, cu 
altele mai ieftine, mai lesne de 
procurat. Bunăoară, analizele efec
tuate în cursul procesului de elabo
rare și definitivare a planului pe 
anul 1988 au relevat importante po
sibilități de această natură, care au 
stat la baza stabilirii sarcinii de re
ducere a consumurilor de metale 
neferoase și oteluri aliate, compara
tiv cu anul 1987. Examinarea în 
detaliu a unor norme de consum de 
aluminiu și alte metale neferoase, la 
produse de serie, din construcția de 
mașini a pus în evidență atît faptul 
că o serie de repere, cum sînt dife- 
Tite capace, dopuri, suporturi etc., 
pot fi înlocuite cu alte materiale, cit 
și posibilitatea creșterii substanțiale 
a coeficientului de utilizare a meta
lului. de reducere a pierderilor teh
nologice.

Industria noastră națională dis
pune, în numeroase din unitățile 
sale, de un bogat tezaur de idei și 
soluții valoroase, materializate în 
concepția unor produse noi sau mo
dernizate, • in tehnologii avansate, 
care asigură reducerea efectivă a 
consumurilor materiale, creșterea 
gradului de utilizare a materiilor pri
me. Avantajul fundamental al eco
nomiei noastre socialiste îl consti
tuie faptul că asemenea experien
țe și realizări nu sînt monopoliza
te de deținători de teama concuren
ței. ci ele pot și trebuie să fie pre
luate spre extindere și generaliza
re. desigur respectînd cu strictețe re
gulile care le protejează în raport cu 
piețele internaționale.

Astfel, pentru economisirea metale
lor neferoase. la întreprinderea 
..1 Mai“ din Ploiești a fost organizată 
o secție de producere a bucșelor bi- 

metalice din otel placat cu bronz, cu 
diametre de peste 80 cm. care asigu
ră o economie de 50—60 la gută metal 
neferos comparativ cu soluția cla
sică. Din păcate însă această soluție 
tehnică nu este încă utilizată pe scară 
largă. De asemenea, pentru bucșele 
cu diametre mai mici, la întreprin
derea mecanică din Sfîntu Gheor- 
ghe a fost pusă la punct o tehnolo
gie specială de obținere a placării 
bronzului pe oțel. Aria de aplicabili
tate a acestor două tehnologii este în 
măsură să acopere practic în totali
tate necesitățile de bucșe de bronz 
din economie. Cert este că. prin ge
neralizarea utilizării lor. se pot eco
nomisi importante cantități de cupru, 
staniu. aluminiu și alte componente 
metalice.

O soluție ce și-a dovedit eficienta 
în numeroase domenii o reprezintă 
nitrurarea ionică a reperelor supuse 
la uzură prin frecare, procedeu care 
permite atît economisirea unor can
tități de oteluri aliate, cît si prelun
girea duratei de funcționare a piese
lor. ceea ce determină o sensibilă di
minuare, cu 30—50 la sută, a consu
mului de piese de schimb din cate
goria respectivă. Există in prezent 
mai multe zeci de instalații de nitru- 
rare ionică, dar deocamdată ele sînt 
folosite în proporție de 15—25 la 
sută din capacitatea nominală. Iată 
de ce se impune ca în primul rînd 
ministerele cu profil de construcții 
de mașini să acționeze cu fermitate 
împreună cu institutele de cercetare 
și inginerie tehnologică de profil 
pentru stabilirea, pe centrale și în
treprinderi. a nomenclatoarelor de 
repere care trebuie tratate prin ni-

Inq. Mircea PÂRJOL
(Continuare în pag. a III-a)

încă din primele zile 
ale acestui an, colec
tivul întreprinderii 
mecanice de mașini 
și utilaj minier din 
Baia Mare a depus 
eforturi susținute pen
tru modernizarea pro
ducției vizind in pri
mul rînd creșterea 
accelerată a parame
trilor tehnici și calita
tivi ai produselor, spo
rirea accentuată a 
productivității muncii, 
reducerea substanția
lă a consumurilor ma
teriale și energetice, 
realizînd utilaje de

mare randament, la 
cel mai înalt nivel al 
tehnicii actuale. în 
acest sens a fost reali
zat în secția sculărie- 
prototipuri de la 
această întreprindere 
manipulatorul sincron 
MS-500 pentru meca
nizarea operațiilor 
grele din sectoarele 
calde, turnătorii și for
jă. Proiectul utilajului 
de bază a fost reali
zat de specialiști ai 
Institutului politehnic 
din Timișoara, iar ac
cesoriile și echiparea 
de către un colectiv

VOIVOZI : Noi abataje în exploatare
Destoinicia minerilor de la Voi

vozi probează zi de zi responsabi
litatea și rîvna cu care acest co
lectiv, fruntaș în întrecerea socia
listă, acționează pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan. Ro
dul acestei munci tenace este su
gestiv oglindit de faptul că fiecare 
nou abataj planificat să intre în 
exploatare a fost finalizat în avans 
cu cel puțin o săptămînă față de 
prevederi, asigurînd linia de front 
optimă menținerii unui nivel ridi
cat de extracție. La mijlocul aces
tei luni a fost încheiată înainte 
de termen montarea unui modern 
complex mecanizat C.M.A.-2 de 
înaltă productivitate în sectorul 
Jurdeana II. în acest fel. s-au dat 
în exploatare toate cele trei noi 
abataje prevăzute pentru primul 
trimestru al anului. 

al întreprinderii băi- 
mărene, condus de in
ginerul Mihai Vijde- 
luc. Manipulatorul de 
500 kilograme, inclu
siv dispozitivul de po
ziționare pentru reali
zarea celor șase grade 
de libertate, poate fi 
utilizat pentru opera
ții de polizare, curăți
re a pieselor turnate, 
pentru debitare cu 
discuri abrazive. Poa
te fi utilizat în orice 
sector al industriei. 
(Gheorghe Pârja).

Foto : S. Cristian

— în acest an avem de extras 
cu 10 la sută mai mult lignit decît 
în 1987. Experiența ne-a demonstrat 
că în realizarea unei producții su
perioare de cărbune. în condiții de 
eficientă sporită, esențiale sînt 
pregătirea temeinică, permanent în 
perspectivă, a producției, organi
zarea exemplară a activității la 
nivelul fiecărei formații, al fiecărui 
loc de muncă — ne spune ingine
rul Mihai Iosub. directorul între
prinderii.

Argumentele măsurilor întreprin
se sînt concludent reliefate de ex
tragerea peste prevederi. de la 
începutul anului, a circa 2 000 tone 
lignit, precum și de îndeplinirea 
integrală, la nivelul stabilit, a 
tuturor celorlalți indicatori de plan, 
(loan Laza). /

TIMIȘ : Livrări 
suplimentare 

la export
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, colectivele din 
unitățile economice timișene, acțio- 
nind cu înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea ritmică a planului la 
producția fizică și, în primul rînd, 
la cea destinară exportului, au 
realizat in plus față de prevederile 
contractuale, la cererea unor parte
neri externi, produse în valoare de 
peste 100 milioane lei. Succesul are 
la bază aplicarea unor ample pro
grame de măsuri politico-organiza- 
torice și tehnico-economice privind 
pregătirea temeinică, incă din 
cursul anului trecut, a producției, 
înnoirea, modernizarea și diversifi
carea acesteia. Cu realizări remar
cabile se prezintă colectivul mun
citoresc al întreprinderii mecanice 
Timișoara, care a executat în avans 
pentru firme de peste hotare un 
număr însemnat de susțineri me
canizate de abataj- pentru minele 
de cărbuni, motostivuitoare, maca
rale și' automacarale, precum și 
muncitorii' și specialiștii de la în
treprinderea „Electromotor", care 
au livrat suplimentar la export ‘mo
toare electrice în valoare de 10 mi
lioane Iei. Sarcinile de plan la ex
port pentru această perioadă au 
fost, de asemenea, substanțial de
pășite de colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderile „Elec- 
trobanat", „Industria linii", „Der- 
matina", „Spumotim". în prezent, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii stabi
lesc noi măsuri pentru creșterea 
ponderii producției de export în fie
care unitate economică. (C. Ioana).

CAMPANIA AGRICOLA UE PRIMĂVARĂ - PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

Buna funcționare a sistemelnr de irigații
condiție esențială a realizării unor producții agricole mari in acest an

Pentru anul acesta, suprafața to
tală amenajată pentru irigații de 
care dispun unitățile agricole însu
mează aproape 3,5 milioane hectare. 
Folosirea cu eficiență ridicată a a- 
cestor amenajări, a căror realizare a 
necesitat fonduri uriașe, reprezintă 
un factor esențial in strategia ob
ținerii producțiilor mari stabilita 
pentru anul în curs.

Desigur, sînt multe elemente care 
determină, în final, o eficiență ri
dicată irigațiilor. Vom stărui asu
pra unuia singur, dar hotărâtor : a- 
sigurarea condițiilor pentru funcțio
narea ireproșabilă a sistemelor in 
timpul irigării culturilor. în această 
perioadă se efectuează ample lu
crări pentru repararea, întreținerea 
și punerea în funcțiune a tuturor 
sistemelor, astfel încît acestea să 
poată fi folosite la capacitatea ma
ximă. Cu deosebire în județele din 
sudul și sud-estul țării, pregătirea 
temeinică a irigațiilor, atît sub as
pectul funcționării lor corecte, cît și 
al asigurării și instruirii forței de 
muncă necesare, trebuie să se si
tueze în centrul preocupărilor comi
tetelor județene de partid, ale orga
nelor agricole de specialitate și ale 
conducerilor unităților agricole, întru- 
cit în aceste zone, cu un potențial 
agricol însemnat, se află localizată 
peste 70 la sută din suprafața totală 
amenajată pentru irigații.

Analizat prin prisma realizărilor 
„la zi", stadiul pregătirilor arată că, 
nu peste tot, lucrările se desfășoară 
în ritmul dorit. în ce privește decol- 
matarea de mîl a canalelor, bună
oară, au mai rămas de excavat circa 
1,9 milioane mc. Dacă în județele 
Teleorman, Dolj, Galați și Iași lu
crările sînt avansate, în schimb, în 
județele Călărași, Constanța, Ialo
mița și Brăila există serioase ră- 
mîneri în urmă. Situația este asemă
nătoare și la impermeabilizarea ca
nalelor, care prezintă o importanță 
aparte pentru diminuarea pierderilor 
de apă prin infiltrații. La această 
datS mai sînt de făcut asemenea re
parații pe 676 000 mp de canale. O 
situație cu totul aparte o prezintă 
punerea la punct a stațiilor de pom
pare. Deși, pe ansamblu, procentul 
de realizare este satisfăcător — au 
fost reparate 85 la sută din numă
rul total de electropompe prevăzute 
inițial — la această dată mai exis
tă circa 1 000 de electromotoare la 
care lucrările nu pot fi finalizate. Și 
aceasta deoarece nu se asigură ate
lierelor, special înființate în acest 
scop, cantitățile necesare de s con
ductori din cupru și materiale elec- 
troizolante. Situația este mai difi
cilă în județul Brăila, unde există 
460 de electromotoare arse, a căror 
reparare se impune a fi urgentată, 
lipsa lor afectînd irigarea unei su
prafețe însemnate.

Referitor la modul de soluționare 
a acestor probleme, am solicitat to
varășului Ion Toma, directorul di
recției de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din Ministerul 
Agriculturii, să prezinte măsurile 
preconizate pentru impulsionarea 
lucrărilor. „în toate județele — ne-a 
spus interlocutorul — întreprinderi
le de exploatare și întreținere sînt 
astfel organizate Încît să încheie 
toate pregătirile la termenul stabi
lit. S-au asigurat forțe suplimenta
re. care au fost concentrate la obiec

tivele prioritare. Diferentele exis
tente între județe rezultă numai 
din modul diferit în care se acțio
nează. Dincolo de înlăturarea unor 
neajunsuri organizatorice. pentru 
impulsionarea lucrărilor se impune 
un sprijin mai puternic din partea 
organelor centrale de resort. întrucit 
in această perioadă timpul este fa
vorabil activității în cimp. la re
țeaua de canale este nevoie de re- 
eșalonarea aprovizionării cu com
bustibil. astfel încît cantitățile re
partizate in lunile martie și aprilie 
să le primim în luna februarie și 
în prima jumătate a lunii martie. 
Tot în această idee, trebuie revă
zută aprovizionarea cu conductori 
din cupru pentru bobinarea elec
tromotoarelor arse, care este eșalo
nată pe tot anul. Or. noi trebuie să 
punem în funcțiune toate stațiile 
de pompare cel tîrziu pînă la sfîr- 
șitul lunii mai".

O parte însemnată djn volumul lu
crărilor pentru pregătirea sisteme
lor de irigații trebuie realizată de 
către unitățile agricole beneficiare. 
Este vorba de asigurarea funcționă
rii corecte a amenajărilor interioa
re care sînt în administrarea uni
tăților agricole, domeniu în care se 
constată serioase rămîneri în urmă. 
Ridicăm „această problemă întrucît. 
practic. în toate județele există 
tendința de a lăsa efectuarea aces
tor lucrări pe seama întreprinderi
lor de exploatare si întreținere. 
Pentru perioada următoare, este ab
solut necesar ca. în toate unitățile 
agricole, să fie constituite formații 
de lucru cu numărul necesar de oa
meni și să se treacă la efectuarea 
lucrărilor cu forțe proprii. Numai 
unde este cazul să fie solicitat spri
jinul unităților specializate. Aceas
ta prezintă o importanță deosebită, 
deoarece funcționarea ireproșabilă 
a sistemelor de irigații nu se poate 
asigura numai prin punerea la punct 
a stațiilor de pompare și a canale
lor mari de aducțiune. Esențial este 
ca apa să poată circula fără obsta
cole pe întreaga rețea de canale 
secundare și conducte îngropate, 
pentru a ajunge la rădăcina plan
telor. Tocmai în această idee, a asi
gurării funcționării optime a siste
melor în ansamblul lor. este bine 
venită măsura ca. în acest an. re
cepția funcționării sistemelor să se 
facă în comun, atît a obiectivelor 
ce revin întreprinderilor specializa
te. cît șl a celor din sarcina uni
tăților agricole, urmărindu-se ca 
apa să poată ajunge pînă la ultima 
ramificație de canal sau pînă la 
ultimul hidrant.

Pregătirea în cele mal bune con
diții a exploatării optime a siste
melor de irigații în acest an pre
supune. totodată, repararea si pune
rea la punct a echipamentelor mobi
le de udare — conducte de aluminiu, 
aspersoare și motopompe — asigu
rarea și. mai ales, instruirea temei
nică a forței de muncă necesare, 
organizarea formațiilor permanente 
de udători. Toate acestea dau ima
ginea complexității problemelor ce 
trebuie să-și găsească o rezolvare 
corespunzătoare, spre a se asigura 
înlăturarea cu desăvîrșire a stărilor 
negative de lucruri manifestate în 
anul trecut. Tocmai de aceea, pen
tru perioada următoare, pregătirea

In ceje mai bune condiții a siste
melor de irigații trebuie să se 
afle permanent în atenția organelor 
și a organizațiilor de partid de la 
sate, a organelor agricole și a con
siliilor de conducere din unitățile 
agricole, aceasta-constituind premisa 
esențială pentru obținerea de pro
ducții mari pe toate suprafețele a- 
menajate.

A. PARADIUC

Șțarm de eroism - o posibilă definiție
Pe Marin Nedea 11 știm demult, 

dar abia de curind putem spune că-1 
cunoaștem ceva mai bine. Știam că 
este președintele cooperativei agri
cole din Purani (Teleorman) și, tot
odată, directorul S.M.A. din aceeași 
localitate. Știam că este membru în 
Comitetul Central al partidului nos
tru. Știam că este și „Erou al Mun
cii Socialiste", ca și 
o conduce. Mai 
știam ceea ce — 
cu o ocazie sau . 
alta — ne spuse
seră alții despre 
el: „E un mare 
sufletist, nu exis
tă om cumsecade 
care să fi avut ne
voie de ajutor și 
care să nu-1 fi a- 
flat la Marin Ne
dea". Sau: „E un om dificil, arțăgos, 
nu-i totdeauna iubit de toți. Dar ni
meni nu-i poate refuza respectul".

Cum vedeți — altminteri firesc — 
sînt păreri și păreri. Se prea poate 
să aibă dreptate cel care afirma 
pentru a cunoaște cu adevărat 
om trebuie să mănînci împreună 
el un sac de sare. însă de unde 
luăm noi, reporterii, 
înainte, 
Marin Nedea. a fost tot pe fugă ; ba 
pe cimp, ba prin grajdurile de la 
zootehnie, ba pe la vreo ședință. De 
fiecare dată ne-a lăsat impresia unui 
profesionist de înaltă clasă, a unui 
țăran pină-n măduva oaselor, gospo
dar desăvîrșit, în priză directă și 
permanentă cu tot ce-i mai nou, 

^nare iubitor și realizator de perfor-

unitatea pe care

manțe agrare, dar niciodată n-am 
sesizat în el eroul. Așa, la prjma, ba 
chiar la a doua vedere pare un om 
ca toți oamenii...

Abia de curind i-am trecut pragul 
biroului. Are un birou simplu, 
aproape la fel de simplu ca acela 
al unui poștaș rural, dar în care am 
intrat stingheriți. Stingheriți nu de 
faima omului pe care-1 știam, ci de

cum poți afla ? Ne-a ajutat întîm- 
plarea. Discutam despre timp. Unul 
dintre noi susținea că „anul trecut, 
pe 21 februarie zăpada era mare". 
Marin Nedea a scos din sertar un 
caiet cu scoarțe albastre. L-a des
chis și a citit : „21 02 ’87 : A plouat 
în prima parte a zilei. După-amiază 
a ieșit soarele." L-am rugat să ne 
împrumute și nouă notițele sale. S-a

plecat la Plenara C.C. al P.C.R. 
23.03 : Cald, speranțe de primăvară. 
30.03 : Am început în plin semănatul 
la mazăre. 31.03 : Am terminat semă
natul la mazăre. Vint puternic, 60 
km/h. Se lucrează greu. 2.04 : Plouă, 
nu se poate lucra pe cimp. 4.04 : 
Greu, greu peste tot. Dar mai ușor 
decît acum 43 de ani, 
prima oară, pe

omul marilor

că 
un 
cu 
să 

atîta... timp ? 
cind ne-am mai văzut cu

ideea — aparent năstrușnică — pe 
care a avut-o atunci cînd, deasupra 
canatului ușii, a atirnat o pereche 
de opinci sub care a scris cu litere 
mari. roșii : <-Nu uita de unde ai 
plecat !»■ Și așa — adică înclinat 
spre visare, melancolic, romantic, 
chiar — nu-1 știam pe Marin Nedea. 
Am dat-o pe glumă :

— Cine să nu uite, dumneavoastră 
sau cei care vă trec pragul ?

— Inscripția de deasupra ușii e 
și pentru mine și pentru alții. Am 
pus-o acum vreo zece ani. Cind 
omul dă de bine cam uită multe...

Recunoaștem că așa nu-1 știam pe 
Marin Nedea. Chiar ne-ntrebam : 
Ce are în el de „Erou" acest om ? 
Șl, în definitiv, în condiții obișnuite, 
ce este eroul, ce este eroismul ? Și

lăsat greu, foarte greu : „Sînt pen
tru mine, însemnări zilnice". Un fel 
de jurnal ? am insistat. „Numiți-1 
cum vreți". Pînă la urmă a accep
tat : „Dacă credeți că vă e de folos... 
Dar să mi-1 înapoiați grabnic". Am 
promis și ne-am apucat să-l răsfoim. 
Și-așa l-am cunoscut ceva mai bine 
pe Marin Nedea din... interiorul lui 
Marin Nedea.

în primul rînd. pe țăranul și meca
nizatorul din el, pe omul care, lu- 
crînd în natură, o ține tot timpul 
sub ochi. Și nu numai. Iată : 
„23.02.’87: Cald, soare.•25.02: Minus 7 
grade. 2.03 : Am vizitat cimpul, ara
tă bine. 3.03: Minus 14 grade. E greu 
in zootehnie. 13.03: Ger, nu se 
poate lucra. 18.03 : S-a incălzit ușor, 
plus 7—8 grade. 23.03 : Viscol. Am

cind, pentru 
4.04. a fost bombar

dat Bucureștiul. 
Mă găseam pe

aeroportul mili
tar Pipera, la

Flotila I vinătoa- 
re. 6.04 : Zi bună 
de lucru, arăm in
tens. 7.04 : Cald, 
frumos, 
ceput 
sfeclei de zahăr. 
10.04 : 
porumbului ?i al

am in- 
semănatul
Am in-

ceput semănatul porumbului și al 
florii-soarelui. Cald, plăcut. 11.04 : 
Temperatura scade, a început să 
plouă. Apa băltește pe griu. 13.04 : 
Ploaie și zăpadă. Ploaie pînă la 60 
l/mp. Am ieșit cu oamenii la înlătu
rat apa de pe teren. 15.04 : A început 
să se încălzească, dar nu putem lu
cra. Razele soarelui se scaldă în apă. 
Peste tot stare de încordare. 17.11 . 
Nu putem lucra, ne omoară așteptarea".

Transpare eroismul din 
simple note ? Credem că nu. 
urma

17.04 :

aceste 
La 

urmei, astfel de situații au

Florea CEAUSESCU 
Mircea BUNEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Normele sistematizării - riguros 
respectate, consecvent aplicate

CE CONSECINȚE POATE AVEA IGNORAREA ACESTEI
Vasta activitate de sistematizarea 

teritoriului și localităților are me
nirea, așa cum se știe, să asigure or
ganizarea, dezvoltarea și moderni
zarea orașelor și satelor in strînsă 
concordanță cu progresul lor econo
mic și social general, transformarea 
unor localități rurale care au per
spective de dezvoltare în centre cu 
caracter urban, agroindustrial, apro
pierea treptată a condițiilor de viață 
din sate de cele din orașe. Aceasta 
nu constituie cîtuși de puțin o 
acțiune conjuncturală, benevolă, la 
latitudinea fiecăruia, ci se aso
ciază cu prevederi exprese ale 
unui corp de legi și alte acte 
normative consacrate acestui do
meniu. între care se detașează Le
gea privind sistematizarea teritoriu
lui și localităților urbane și rurale 
intrată în vigoare în noiembrie 1974. 
Cu claritate și precizie, legea re
glementează modul cum trebuie 
să se desfășoare sistematizarea lo
calităților rurale.

Cum s-au respectat si aplicat aces
te prevederi în localități rurale din 
județul Vîlcea 7 Este tema anchetei 
ci6 f-clțiă

UN „CENTRU" DE COMUNA PE... 
O SUTA DE KILOMETRI PATRAȚI. 
Comuna Zătreni este, ca întindere, 
cea mai mare din județul Vîlcea și 
una din cele mai întinse din țară : 19 
sate răsfirate pe o suprafață nu mai

mică de o sută de kilometri pătrați. 
Pămînt agricol destul de bun (cate
goria a doua de fertilitate), pretabil 
pentru marea agricultură mecanizată 
— comuna fiind cooperativizată — 
pentru pășuni, vii și livezi. în 
schimb, populația este destul de re
dusă, circa 4 600 de locuitori, afla-

Anchetâ în localități rurale 
din județul Vîlcea

tă într-un proces de diminuare, încă 
nestopat. (La recensămîntul din 1977 
se înregistraseră peste 7 000 de locui
tori). Prin cuprinderea acestor sate 
mici într-o singură comună (con
form legii de organizare a teritoriu
lui din 1968) s-a avut în vedere asi
gurarea condițiilor necesare dezvol
tării și concentrării unei localități 
puternice, viabile, care să polarizeze 
întreaga viață economico-socială din 
zonă, cu atît mai mult și mai nece
sar cu cît în această parte de sud- 
vest a județului sînt numai locali
tăți rurale, orașele fiind înșiruite 
mai mult în cealaltă extremitate, pe 
Valea Oltului. Drept reședință a co
munei a fost stabilit satul Zătreni, 
care, deși nu era cel mai întins și

CERINȚE OBLIGATORII
populat, avea în mod obiectiv cele 
mai favorabile premise de dezvolta
re : situat în centrul teritoriului co
munei, la intersecția a două mari 
drumuri interjudețene, între timp 
modernizate. în plus cu un oa
recare rol administrativ și comer
cial și în trecut. Am amintit toa
te acestea spre a sublinia modul 
judicios în care s-a procedat în urmă 
cu 20 de ani cind s-au fixat — prin 
lege — premisele și jaloanele dez
voltării și acestei localități vilcene.

Schița de sistematizare a comunei, 
elaborată și aprobată zece ani mai 
tîrziu (în 1978) pe baza legii siste
matizării. precum și detaliile de 
sistematizare a satului de reședință, 
configurau, la rîndul lor. obiectivele 
concrete ce urmau să confere comu
nei Zătreni — și, desigur, în pri
mul rînd satului cu același nume — 
conturul unei puternice localități cu 
caracter agroindustrial, să-i imprime 
un ritm de dezvoltare superior, o 
largă extindere a atributelor urba
nizării. Dar, cu toate că în timp aici 
au fost amplasate o serie de obiec
tive economice și sociale importante 
(sediul consiliului unic agroindus
trial, școală cu zece clase, într-o clă
dire mare, cu două niveluri, majori-

Ion MARIN
(Continuare în pag. a Il-a)

IAȘI : Produse 
cu performanțe superioare

Colectivul de muncă de la între
prinderea mecanică „Nicolina". din 
Iași acordă o atenție deosebită în
noirii și diversificării producției 
de utilaje, mașini și instalații de 
înaltă performanță, competitive pe 
piața mondială. Printre ultimele 
realizări se înscriu compactoarele 
vibratoare articulate și mixte, în
cărcătoarele frontale, autogredere- 
le articulate. Cel mai nou produs 
introdus în fabricație în acest an 
este autogrederul articulat de 104 
CP. (Manole Corcaci).

CIMPIA TURZII : Noi 
capacități de producție 
în cadrul Combinatului metalur

gic din Cîmpia Turzii se realizează 
ample lucrări de investiții pentru 
extinderea și modernizarea capa
cităților de producție de oțeluri 
speciale destinate programelor prio
ritare ale economiei naționale și 
pentru export. Activitatea- rodnică 
desfășurată de colectivele de con
structori și montori, împreună cu 
formații specializate ale beneficia
rului, s-a concretizat în finalizarea, 
cu o lună înainte de termen, a 
unei capacități pentru fabricarea 
de cabluri din oțel pentru benzi 
transportoare folosite în industria 
minieră și a unei capacități de pie
se forjate dotată cu mijloace teh
nice moderne, care asigură realiza
rea unor produse de înaltă calitate 
și creșterea productivității muncii. 
(Marin Oprea).

i
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Propriile hotărîri - urmărite sistematic, 
îndeplinite consecvent!

UN NOU MOD DE A GINDI ȘI 
ACȚIONA. Prezența sistematică pe 
teren, în organizațiile de bază, acolo 
unde se rezolvă problemele produc
ției constituie expresia unui nou 
mod de a gindi asupra propriilor 
programe și măsuri, de a acționa 
pentru transpunerea acestora in 
practică — la timpul și in condițiile 
prevăzute. Și in județul Mehedinți, 
în spiritul cerinței subliniate in re
petate rinduri de către tovarășul 
MCOLAE CEAUȘESCU — de a se 
indrunia și aprecia fiecare organiza
ție de partid in funcție de competența 
cu care se implică in conducerea ac
tivității economice, de rezultatele 
obținute in îndeplinirea planului —, 
comitetul județean de partid pune 
un accent din ce în ce mai evident 
pe sporirea capacității politice și or
ganizatorice a activiștilor, a tuturor 
comuniștilor. Mai cu seamă după vi
zita efectuată in județ de secretarul 
general al partidului, în martie 1987, 
se simte aici un suflu înnoitor, un 
stil de muncă mai dinamic, mai efi
cient. Sigur, și înainte cadrele de 
răspundere din organele si organiza
țiile de partid aveau o încărcătură 
corespunzătoare de sarcini ; numai 
că obișnuiau să noteze cu meticulo
zitate aceste sarcini, să le transmi
tă apoi mai departe și să în
trebe apoi de îndeplinirea lor. Prin- 
tr-o schimbare radicală a felului de 
a concepe și organiza munca de 
partid, activiștii transmitători de 
sarcini sint pe cale de dispariție, lo
cul lor fiind luat din mers de acti
viștii înfăptuitori de sarcini (chiar 
dacă, nominal, oamenii sînt aceiași). 

/ Cine este trimis de la județ într-o 
localitate sau intr-o unitate nu mai 
informează la întoarcere cum se 
muncește acolo unde a fost și cite 
și mai cîte probleme se ridică 
acolo, ci raportează cum s-a im
plicat efectiv în organizarea și 
desfășurarea muncii, cite probleme 
a rezolvat și ce anume mai are de 
rezolvat împreună cu colectivul de 
acolo. Un stil de muncă dinamic se 
Simte tot mai mult în industrie — 

1 îndeosebi pentru transpunerea in 
viață a programelor de măsuri ce 
vizează îndeplinirea planului de 
producție și pentru punerea în func- 

; tiune a noilor capacități Si atinge- 
' rea parametrilor planificați.

UN SISTEM DE URMĂRIRE 
A ÎNDEPLINIRII HOTĂRlRILOR 
BINE CONCEPUT. Practica a testat 
și a atestat sistemul de urmărire a 
îndeplinirii propriilor hotărîri prac
ticat in organizația județeană de 
partid Mehedinți, ca fiind suplu, 
funcțional, eficient. In ce constă a- 
cest sistem 7 Pentru a-1 prezenta, 
dăm cuvîntul citorva dintre cei care 
l-au conceput și 11 aplică...

Alexandru Daia — secretar pentru 
probleme organizatorice al comite
tului județean de partid : O Hotărîre 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C; al P.C.R., ea re se referă Ia cu
noașterea, aplicarea și controlul în
făptuirii hotărîrilor de partid, cu
prinde indicații precise în acest sens. 
Urmîndu-le, finind seama și de ex
periența altora, și de experiența 
noastră, am trecut la simplificarea 
Sistemului practicat de ani și ani de 
zile. Din planurile de măsuri adop
tate de conferința organizației de

O tergiversare nedorită
Primim Ja redacție 

următoarea scrisoare :
Aș vrea să vă sem

nalez un caz particu
lar. Locuiesc în Bucu
rești, str. Valea Oltu
lui nr. 6. sc. 1. etaj IV, 
ap. 14. sector 6. Din- 
tr-o anumită defecțiu
ne, pe scara noastră 
apa caldă se încăpățâ
nează să nu urce mai 
sus de etajul doi din 
cele patru ale blo
cului. In aceste con
diții există două so
luții : ori să fierbem 
ceasuri in șir apa pe 
aragaz — circa 2—3 
ore pentru a umple o 
cadă — ori să încăl
zim aceeași apă in 
mașina de spălat. Este 
lesne de înțeles, aceste 
procedee duc la un 
consum nedorit fie de 
gaze, fie de energie 
electrică și de aici la 
niște sume de plată la 
care ne obliga o în
treprindere care nu-și 
fiice datoria. Adminis
trația blocului a sesi
zat de mai multe ori 
dispeceratul termofi- 
care Drumul Taberei 
al G.I.G.C. (Grupul de 
întreprinderi de. gos
podărie comunală) 
da situația existentă. 
Răspunsuri în doi 
peri, promisiuni si 
atit. S-a luat legă

Hibernarea... gospodarilor ?
Străbalpm. într-o zi 

de iarnă, străzile mu
nicipiului Tecuci. Ști
am că localitatea a 
fost de mai multe ori 
evidențiată pe țară in 
întrecerea celor mai 
buni gospodari. însă 
ecoul mai vechilor dis
tincții se constată mai 
greu acum, iama, 
lucru vizibil nu doar 
în aspectul cam neîn
grijit al arterelor cen
trale. ci și prin alte 
semne. Bunăoară, iată 
un impunător panou 
de onoare dedicat 
..fruntașilor in între
cerea pentru înfrumu
sețarea și gospodă
rirea municipiului". 
Din fotografii zimbesc, 
intre alții, mai multi 
președinți de asociații, 
administratori. Numai 
că în centrul panoului 
geamul e spart; cineva 
a luat cu sine cîteva 
fotografii (poate chiar 
de administratori...). 

tura cu tovarășul 
inginer-șef Mureșan 
de la dispecerat, care 
s-a mirat că este po
sibil așa ceva și a dat 
asigurări că se re
zolvă. A apărut foar
te prompt o -echipă 
de intervenție» con
dusă de maistrul Mi
hai. care, cu multă se
riozitate. a măsurat 
temperatura apei reci 
(!) și a constatat că nu 
curge nici o picătură 
de apă caldă. Au mai 
trecut apoi alte zile ; 
ne-am adresat din nou 
dispeceratului. A sosit 
o alta echipă, care a 
constatat același lucru, 
și din nou promisiuni 
că se va rezolva. In
tr-adevăr. intre blocuri 
a apărut o groapă, 
s-a umblat la niște 
conducte și... Ace
lași rezultat 1 Din 
nou telefoane. Din nou 
dispeceratul trimite o 
«echipă». De data a- 
ceasta formată din- 
tr-un specialist agasat 
de «deranj», care ne-a 
cerut, nici mai mult- 
nici mai puțin, decit 
să confirmăm sub sem
nătură că... nu curge 
ap i caldă ! De atunci 
,s-a așternut tăcerea. 
Tovarășul inginer Mu
reșan n-a mai putut fi 
găsit, fiind mereu

iar praful le-a compro
mis Pe celelalte. Peste 
drum, un alt panou — 
al consiliului munici
pal de educație fizică 
și sport — are multe 
spatii neacoperite. Iar
na nu se face sport 7 
In parcul central 
din apropiere. o 
„Alee a fruntașilor". 
Idee frumoasă. Fie
care unitate tecu- 
ceană îsi expune fo
tografiile fruntașilor. 
Insă peste poze a 
trecut timpul. Une
le sint strimbe. al
tele căzute, vreo două 
panouri sint goale. 
Fiți siguri, și în acele 
unități există fruntași. 
Numai că... în fata ci
nematografului ..Popu
lar". un panou desti
nat popularizării fil
melor este și el gol. 
Casa de cultură a mu
nicipiului nu-si anunță 
nici ea propriile mani
festări. Două chioșcuri

partid respective (care la municipiu, 
orașe și comune se ține la interval 
de doi ani și jumătate), din planul 
de măsuri al aceleiași organizații 
(actualizat și îmbunătățit la fiecare 
început de an), din planul de mă
suri stabilit de plenara trimestrială 
a comitetului de partid sau din șe
dința de birou lunară, fiecare organ 
de partid iși extrage sarcinile proprii 
ce-i revin — separat cele cu scaden
ță lunară, separat Cele cu scadență 
mai îndelungată. In felul acesta nu 
poate fi pierdut din vedere nimic, 
creîndu-se și posibilitatea simplă de 
autocontrol său de control.

Constantin Zimța — secretar pen
tru probleme organizatorice al Co
mitetului municipal de partid Dro- 
beta-Turnu Severin : Se înțelege că, 
pentru a mobiliza comuniștii și or
ganizațiile de partid la îndeplinirea 
propriilor hotărîri, folosim întreaga 
gamă a metodelor consacrate în 

LA COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

munca de partid. In plus, pentru a 
urmări punct cu punct realizarea 
sarcinilor, de un real ajutor se do
vedesc ceea ce noi numim „scaden- 
țarele". La fiecare -nivel sînt pre
zentate altfel : la municipiu în dosa
re, la comitete de partid în registre, 
la birouri in simple caiete sau fișe. 
Fiecare cu nelipsitele rubrici men- 
ționînd ședința sau forul care a sta
bilit măsura, conținutul acesteia, ter
menul de îndeplinire, dacă a fost 
realizată sau nu, dacă nu — de ce. Pe 
baza lor, modul în care se îndepli
nesc propriile măsuri este analizat 
lunar in ședințe de birou (ca punct 
nelipsit la ordinea de zi) și anual 
in plenare de comitet.

Constantin Negulescu, secretarul 
Comitetului orășenesc de partid Or
șova : Avînd o evidență permanentă 
a îndeplinirii planurilor de măsuri 
ale organizațiilor. putem interveni 
in mod prompt cînd e nevoie. Spre 
exemplu, după ce am observat acu
mularea timp de patru luni a unor 
restanțe în producție la întreprinde
rea textilă „Cazanele" (care însem
nau, desigur, și restanțe în îndepli
nirea planului de măsuri al confe
rinței organizației de partid din în
treprindere), am discutat situația în 
biroul comitetului orășenesc : a fost 
trimis acolo timp de două săptămîni 
un colectiv de îndrumare, sprijin și 
control — ale cărui concluzii au stat 
la baza unui plan special de măsuri
al organizației de partid respective 
vizind : mobilizarea colectivului la 
folosirea mai eficientă a timpului de 
lucru și a utilajelor, mai buna apro
vizionare tehnico-materială, întărirea 
ordinii și disciplinei.. De atunci. în- 
cepînd cu octombrie 1987. planul de 
măsuri al comitetului de partid și. 
legat de el. planul de producție al 
întreprinderii se realizează lună de 
lună.

Titu Moșneanu — secretar al Co
mitetului comunal de partid Pătu
lele : înainte, se obișnuia numai ca 
(în adunarea generală de partid să se 
informeze cum au fost îndeplinite 
hotărîrile adunării precedente, cele

«plecat pe teren» — 
după cum ne spunea 
secretara, iar dispece
ratul ne răspunde că : 
«S-au trimis destule 
echipe în cazul res
pectiv». Parcă noi am 
fi de vină că nu s-a 
rezolvat defecțiunea, 
în fata acestei situații, 
hazlii — dacă n-ar fi 
vorba de electrici
tate, de 1 .casarea 
unor sume necuvenite 
și de lipsa de confort 
a acestor locuințe — 
vă rugăm să ne aju
tați să obținem o re
zolvare la care pe altă 
cale se pare că nu 
putem ajunge.

Valeria RUSU 
casnică

N.R. Oare Intr-ade
văr, specialiștii dispe
ceratului termoficare 
Drumul Taberei al 
G.I.G.C. să nu fie 
capabili să rezolve a- 
ceastă defecțiune 7 Să 
fie vorbo de incapaci
tate profesională, de 
tergiversare sau de 
indolentă 7 La aceste 
întrebări nu poate să 
ne răspundă decit con
ducerea Grupului de 
întreprinderi de gos
podărie comunală. Aș
teptăm.

de vînzare a cărții sint 
închise. N-au program, 
de funcționare. înă
untru, volumele — 
unele foarte căutate 
pe piață — stau în ne- 
orinduială. Nu se știe 
cind și cum ar putea 
fi procurate.

Sînt cîteva consta
tări desprinse dintr-o 
scurtă peregrinare prin 
perimetrul centra! al 
municipiului. Desigur, 
ele nu pot caracteriza 
întreaga activitate, să-i 
zicem anuală, a gospo
darilor tecuceni. Dar 
pe anotimpuri ? De 
vină e. așadar, numai 
iarna, care a reușit, ia
tă. să înghețe tempo
rar simțul gospodă
resc al unora. Se va 
aștepta, cu dezmorți- 
rea sa. ieșirea din hi
bernare. pină la pri
măvară... 7

Dan PLAEȘU 

cu termen scadent în luna respecti
vă ; de aceea uneori se pierdeau din 
vedere cele cu termen mai îndepăr
tat sau permanent. înlăturăm acest 
inconvenient urmărind îndeplinirea 
hotărîrilor și măsurilor adoptate nu 
numai la datele finale stabilite, ci 
și pe parcurs, în procesul realizării 
lor pentru a preveni tergiversările 
sau, de la caz la caz. a interveni 
din timp, cu eficiență. acordînd 
sprijin aoolo unde se simte nevoia 
de el. In acest fel avem de fiecare 
dată în față imaginea tuturor obiec
tivelor pe care ni le-am propus și 
discutăm concret, în cunoștință de 
cauză, fără să mai pierdem din ve
dere nimic.

CUM FUNCȚIONEAZĂ PRAC
TIC SISTEMUL ? Pe parcursul 
documentării noastre prin mai multe 
localități și organizații de partid ale 
județului, participînd la unele ac
țiuni și dialogînd cu numeroși co

muniști, am putut constata consec
ventă în îndeplinirea propriilor hotă
rîri și planuri de măsuri (într-o se
rie de locuri), dar și inconsecvență 
(intr-altele). Cîteva exemple...

In Drobeta-Turnu Severin — de 
unde au pornit, de fapt, inițiativa 
și experiența în organizarea siste
mului de urmărire a îndeplinirii 
propriilor planuri și hotărîri — atit 
comitetul municipal, cît și o seamă 
de organizații de partid (cum ar fi 
cele de la întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la cald. în
treprinderea mecanică de pompe. 
Antrepriza de construcții-montaj și 
întreprinderea electrocentrale ..Por
țile de Fier" sau cea din cartierul 
C.E.T.-Nord) se evidențiază prin se
riozitatea și responsabilitatea ma
nifestate în acest sens. Și nu întîm- 
plător. rezultatele (economice, din 
activitatea de partid) sînt bune în 
aceste colective. Dimpotrivă, însă, 
în alte organizații (de la întreprin
derea de anvelope, întreprinderea de 
Industrializare a laptelui și Fabrica 
de materiale de construcții sau cea 
din cartierul Schela), neajunsurile 
din munca de partid, neîndeplinirea 
sarcinilor conduc inevitabil la rezul
tate nesatisfăcătoare în domeniile 
economic și social.

La Orșova am întîlnit, de aseme
nea, situații contradictorii privind 

*-

O nouă maternitate in municipiul Slatina, județul Olt
Foto : E. Dichiseanu

Normele sistematizării — riguros respectate, consecvent aplicate
(Urmare din pag. I) 
tatea unităților economice, comer
ciale și de prestări de servicii de pe 
raza comunei), saijjl de reședință a 
rămas ca populație și ca număr de 
gospodării (numai 72) același ca în 
urmă cu două decenii. Nu s-au mai 
construit case în comuna Zătreni 7 
S-au construit, și încă destul de 
multe. Numai după 1980 s-au ridicat 
peste 60 de locuințe frumoase, toa
te cu parter și etaj. Dar ele 
sînt răspîndite, împrăștiate in mai 
toate cele 18 sate și cătune îndepăr
tate ale comunei, doar cîteva fiind 
înălțate în satul de reședință. Rezul
tatul acestei concepții de sistemati
zare (mai exact de „desistematiza- 
re“) 7 Ratarea unei mari șarțse : 
aceea ca comuna Zătreni să fi avut 
în localitatea sa de reședință un pu
ternic nucleu urbanistic — zeci de 
case spațioase, inspirat proiectate, 
adevărate vile, demne de orice car
tier orășenesc, care să fi determinat 
și alti cetățeni să-și construias
că altele în rind cu ele. Ceea 
ce ar fi contribuit la oprirea fe
nomenului de migrare a tineri
lor spre oraș — de care se 
plîng acum edilii locali — la revigo
rarea. dezvoltarea și modernizarea 
localității. (Desigur, toate acestea 
însoțite cu alte măsuri de îmbu
nătățire radicală a stilului de 
muncă și rezultatelor activității. în 
primul rind in cadrul cooperativei 
agricole de producție, principala 
unitate economică și cea mai im
portantă dintr-o localitate rurală). 
Cu alte cuvinte, această comună a 
ratat șansa de a fi devenit pină 
acum un puternic centru comunal 
agroindustrial, cu pregnante accen
te urbane. 

urmărirea sistematică, consecventă 
a modului cum sînt aplicate hotă- 
ririle organelor superioare și cele 
proprii : la secția mecanică a în
treprinderii mecanice de pompe Dro- 
beta-Tr. Severin, la întreprinderea 
minieră și la I.F.E.T. (dintre cele 
bune), dar și la Cooperativa mește
șugărească ..Cerna" sau in Port (din
tre cele criticabile).

La Vînju-Mare. localitate agro
industrială în care pulsează o vie 
activitate politică, secretarul comi
tetului orășenesc de partid. Alexan
dru Barbu, evidențiind preocupările 
pentru îndeplinirea propriilor mă
suri la secția mecanică. I.T.S.A.I.A., 
S.M.A. sau organizația de bază nr. 
3 de la C.A.P.. recunoștea că încă 
nu au fost găsite modalitățile pen
tru activizarea, în acest sens, și a 
comuniștilor de la secția de indus
trializare a. lemnului, secția de con
fecții sau de la organizația nr. 1 
din același C.A.P. De altfel, și în 
comuna Pătulele am întîlnit situația
ca o organizație (de la C.A.P. I) să 
fie foarte activă și cu bune rezul
tate la producțiile agricole, iar alta 
(de la C.A.P. II) să se situeze mult 
mai departe — ca muncă, eficiență 
și rezultate — deși. în fapt, ele sînt 
vecine și beneficiază de aceleași 
condiții.

în general, am constatat că în or
ganizațiile de bază (îndeosebi în 
cele din agricultură) persistă incă o 
stare de automultumire fată de mo
dul in care se muncește și de rezul
tatele ce se obțin. Ce-i drept, Me- 
hedințiul a realizat un salt conside
rabil și evident în ultima vreme (în 
domeniile economic și social. în do
meniul activității de partid), dar mai 
are incă multe de făcut, viitorul îi 
pune în fată sarcini deosebit de im
portante. cele mai multe, de prim in
teres național (cum sînt cele energe
tice). Buna experiență acumulată 
în anii din urmă, capacitatea reală 
a organizației de partid mehedin- 
țene. starea lucidă, de continuă ne
mulțumire constructivă fată de pro
pria muncă — pe care am consta
tat-o la primul-secretar. la alti mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid — conferă temeiuri că se 
va asigura mobilizarea necesară 
pentru continuarea tot mai viguroa
să și convingătoare a . ascensiunii 
calitative despre ale cărei semne 
bune vorbeam la începutul acestor 
rinduri.

Gheorghe MITRO1 
Virqilîu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

DE LA CAUZE LA CONSECINȚE. 
Așadar, în această comună fiecare 
și-a pus casa acolo unde a vrut, sub 
ochii nepăsători și cu aprobările edi
lilor locali, edili care se scuză că 
pe atunci satele respective aveau și 
ele perimetre construibile. Da, dar 
aceasta nu însemna că trebuiau să fie 
încălcate dispozițiile legii sistema
tizării localităților, care prevede ex
pres gruparea locuințelor, construirea 
lor începînd dinspre centrul comu
nelor. Ceea ce in satul de reședință 
a! acestei comune se putea face fără 
nici un fel de complicații, existînd 
suficient teren încă neconstruit, cu
prins in vechiul și actualul său peri
metru. Ca să nu mai vorbim că la 
Zătreni au avut loc și încălcări fla
grante ale acestei legi, inclusiv ridi
carea citorva construcții în afara pe
rimetrului construibil. fără autoriza
ție. Ulterior, cei in cauză au fost 
amendați. Dar unde erau organele lo
cale în timp ce se zideau casele res
pective 7

S-p mai încercat și scuza „opțiunii" 
celor care și-au construit casele răs
firate în mai toate satele și cătunele 
comunei — inclusiv în acele cătune 
prevăzute în actuala schiță de siste
matizare a fi dezafectate. Dar cum să 
fi optat aceștia pentru localitatea de 
centru dacă acolo nu s-au făcut loti
zări. deși, subliniem, exista teren dis
ponibil. dacă nu s-a manifestat 
nici un fel de preocupare în 
acest sens 7 Adevărul este că 
cetățenilor nu li s-a explicat 
în nici un fel că pot. că au 
dreptul și tot interesul de a se muta 
în centrul comunei, in satul de reșe
dință. Unde li s-ar fi atribuit tot 
atît teren cît și în satele respec
tive (această prevedere, — de a sa

Urbanistică modernă la Cluj-Napoca Foto : Agerprcs

AUTO APROVIZIONARE A
Resurse ale
Dezvoltarea micii industrii alimen

tare are menirea să asigure o gamă 
sortimentală diversificată de produ
se alimentare si preparate culinare 
pentru a satisface în condiții cît mai 
bune cerințele populației. In județul 
Iași, in ultimii ani. mica industrie 
alimentară a cunoscut un proces de 
dezvoltare si modernizare, contri
buind la creșterea volumului de pre
parate alimentare si culinare nuse 
la dispoziția cetățenilor prin rețeaua 
alimentației publice, prin cantine și 
cantine-restaurant. prin unități de 
tip „Gospodina" etc. „Ca urmare a 
colaborării și conlucrării dintre uni
tățile de producție ale agriculturii si 
cele ale industriei alimentare si co
merțului — aprecia prim-vicepreșe- 
dintele consiliului popular județean, 
tovarășul Mircea Ionescu — a fost 
obținută în 1987 o creștere a desfa
cerilor. in comparație cu anul, pre
cedent. la principalele produse ali
mentare și culinare. cu peste 1300 
tone la preparate din came si pre
parate culinare congelate, cu peste 
4 900 tone la produse zaharoase si cu 
3 500 tone preparate din legume si 
fructe".

„NU SE POATE !" DAR CU INI
ȚIATIVA ȘI EFORTURI... S-A 
PUTUT ! Pînă si astăzi, după ce ar
gumentele fantelor au demonstrat 
contrariul, mai există la unii lucră
tori din comerțul ieșean părerea că 
în alimentația publică reducerea 
vinzărilor de băuturi alcoolice si în
locuirea lor. în proporție creseîndă, 
cu preparate culinare ar diminua e- 
ficienta economică a unităților res
pective. „Pentru schimbarea structu
rii desfacerilor si sporirea rolului 
micii industrii alimentare. pentru 
asigurarea unei mai bune alimenta
ții a populației a trebuit, in primul 
rînd, să combatem această mentali
tate — ne spune directorul între
prinderii de alimentație publică ie
șeană, Emilian Rusu. Au fost orga
nizate diferite dezbateri, am cerut 
părerile, sugestiile unor vechi lucră
tori din alimentație, ale unor bucă
tari cu experiență și desigur ale unor 
gospodine, am organizat expoziții cu 
vînzare de preparate culinare pen
tru a sonda preferințele, gustul si 
cerințele consumatorilor, dar, mai 
ales, am trecut la treabă, la repro
filarea si reorganizarea unor unităti 
de alimentație publică, la mărirea 
spațiului de producere si desfacere a 
preparatelor culinare si de patise
rie. paralel cu înființarea unor uni
tăti ale micii industrii alimentare".

Ce s-a întreprins 7 In primul rînd 
au fost înființate șapte unităti ale 
micii industrii alimentare, fiecare 
preparind mincăruri atit pentru des
facere proprie, cit si pentru alte uni
tăti situate în zona respectivă. în to
tal. acestea asigura prepararea mîn- 
cărurilor calde si reci ce se desfac 
zilnic în 72 bufete de incintă si mi- 
crocantine din întreprinderi indus
triale. unităti de învătămînt etc.

Extinderea unităților micii indus
trii alimentare în spatii reamenaja- 
te. modernizarea si dotarea cores
punzătoare au asigurat în același timp 
si utilizarea mai eficientă a bazei 
materiale. Apoi. In al doilea rînd. 
unele unități, ca de pildă barurile 
Lido. Aurora. Tirgu Cucului si alte
le. în care predominau vinzările de 
băuturi alcoolice, au fost transfor
mate in unităti de alimentație pu
blică în care predomină acum vîn- 
zarea produselor culinare. Un pro
ces de modernizare si reprofilare a 
avut loc si în unele restaurante cu 
specific lacto-vegetarian. cum este 

repartiza locuri de casă de 200—250 
metri pătrați — ca și regimul de 
înălțime s-a respectat in toate cazu
rile) ; dar, in plus, ar ti fost aproa
pe de școală, de dispensarul me
dical. de magazine. Ulterior, prin 
această concentrare de 
s-ar fî putut introduce, 
ditii de eficientă, apă 
canalizare, trotuare și atitea alte 
facilități de tip urban. Cine și-a 
putut imagina că toate aceste 

locuințe 
în con
curentă.

utilități costisitoare ar putea să cu
prindă întreaga puzderie de sate a 
comunei, in care numai drumurile 
măsoară 63 de kilometri 7 Cine 
și-a putut închipui că ar fi vreoda
tă necesare asemenea dotări, din mo
ment ce populația lor este intr-un 
accentuat proces de îmbătrînire și 
scădere 7 Pe ansamblul comunei, ce
lor 2 451 de gospodării nu le revin, 
în medie, nici măcar cite doi membri
de fiecare casă. Motiv pentru care 
multe dintre aceste case noi — care
au costat zeci și sute de mii de lei 
— prin amplasarea lor, fără discer- 
nămint, în sate supuse unui natural 
proces de dezafectare, au fost trans
formate din „jaloane" ale sistemati
zării (cum puteau fi în cazul unei 
grupări raționale, concentrate) în 
vremelnice „obstacole" în calea 
unui proces. totuși ireversibil. 
Ceea ce ne obligă să spunem mai 
mult : o mare șansă nu doar 
irosită, ci convertită de-a dreptul 
într-un handicap, cu consecințe mul
tiple : pentru cetățenii respectivi, 
rămași în afara perimetrului con
struibil după ce au făcut asemenea
investiții, pentru înfățișarea și dez
voltarea comunei, pentru folosirea 
și valorificarea eficientă a unor mari
suprafețe de pămînt.

micii industrii alimentare
cel situat in Piața Unirii, cu impor
tante efecte, inclusiv economice. 
După ce s-au scos băuturile alcooli
ce. înlocuindu-șe cu sortimente de 
preparate culinare produse in uni
tatea de mică industrie alimentară 
proprie, volumul vinzărilor a cres
cut de la cinci mii de lei Pe zi la 
25—30 mii 1 Și n-a fost un caz izo
lat.

CE DEMONSTREAZĂ REZULTA
TELE. Ca efect al tuturor preocupă
rilor amintite, rezultatele activității 
unităților micii industrii alimentare 
apartinînd comerțului ieșean au cres
cut de la an la an. demonstrând, ast
fel, prin fapte că acestea pot avea o 
pondere tot mai importantă în ali
mentația populației. Spre exemplu, 
ponderea producției culinare in co
merțul ieșean a crescut de Ia 30 la 
sută, cit era in 1983, la peste 54 la 
sută in 1987, planul desfacerilor fiind 
substantial depășit. Valoarea produc
ției de preparate culinare proprii. în 
1987, a fost cu 43 milioane lei mai 
mare decit prevederile planului. Și

Experiențe semnificative 
ale județului lași 

evidențiazâ o cale 
eficientâ de acțiune

un alt rezultat: numărul persoane
lor care servesc masa în unităti de 
alimentație publică si cantine-res
taurant (in afara celor studențești) a 
crescut de la 20 000 în 1983 la peste 
70 000 in 1987.

„Bineînțeles, tinind seama de ce
rințele programului județean de auto- 
conducere si autpaprovizionare pe 
anul 1988. care prevede ca obiective 
esențiale creșterea contribuției micii 
industrii alimentare la realizarea 
programului de alimentație rațională, 
științifică a populației și economisi
rea timpului consumatorilor, a gos
podinelor, vor fi luate noi măsuri — 
ne asigură primul vicepreședinte al 
consiliului popular județean. Pentru 
înfăptuirea acestor obiective de cel 
mai larg interes cetățenesc au fost 
stabilite măsuri pentru diversifica
rea si îmbunătățirea calității produ
selor culinare, instruirea bucătarilor- 
șefi pe bază de programe săptămina- 
le ; controale sistematice asupra res
pectării retetarului, a normelor de 
preparare a alimentelor în unitățile 
micii industrii alimentare si în uni
tățile comerciale, vom continua re
profilarea unor unităti de alimen
tație publică si înființarea unor noi 
unităti ale micii industrii alimenta
re, si o dată cu acestea reprofilarea 
profesională a unor serii de cadre de 
conducere si personal de execuție. 
Un număr de 40 de barmani au și 
fost recalificați pentru a lucra in 
mica industrie alimentară".

TOTUL DEPINDE DE SPIRITUL 
GOSPODĂRESC. Nu este nici o exa
gerare. Domeniul micii 'industrii ali
mentare oferă un cimp nelimitat de 
initiative gospodărești lucrătorilor 
din acest domeniu. Cîteva exemple : 
„Bucătăria Ia vedere" — adică or
ganizarea fluxului de preparare a 
produselor, „la vedere" și oferirea 
imediat spre consum cumpărătorilor. 
Un exemplu bun de urmat il repre
zintă modul de organizare a fluxu
lui de preparare a produselor ce se 
desfac la patiseria „Moldova". Res
ponsabila unității. Elena Hubuliuc. 
aprecia că în urma reamenajării 
fluxului producției volumul vînzări- C. BORUEIANU

CÎND „INTÎMPLAREA" E PLI
NA DE ÎNVĂȚĂMINTE. Din păca
te, cazul comunei Zătreni nu este 
singular în județul Vîlcea. Și in alte 
comune s-a construit la fel de haotic 
in satele componente, fără a se ține 
seama de necesitatea conturării unor 
centre civice. De vină nefiind atit 
configurația terenului și localităților, 
cit cauze de natura celor de care 
ne-am ocupat. Ceea ce conduce la 
concluzia că responsabilitatea în 
această privință revine și secției de 
arhitectură și sistematizare a consi
liului popular județean, care nu a 
intervenit la'timp spre a stopa și 
controla acest fenomen. în mod nor
mal, cele 2 351 de locuințe cu parter 
și etaj care s-au construit — înce
pînd cu 1980 — in cele 78 de comune 
ale județului Vîlcea ar fi trebuit să 
confere centrelor acestora un profil 
arhitectonic proeminent. le-ar fi 
transformat într-o rețea, de localități 
nu doar deosebit de pitorești, re
prezentative, dar și în „nuclee" via
bile, puternice sub aspect demogra
fic, edilitar și economic, ca și sub 
aspectul folosirii eficiente a pămîn- 
tului. Dar numai cu condiția să fi 
fost respectate prevederile legii sis
tematizării, concentrării lor pe cît 
posibil în satele de reședință, înce
pînd cu și dinspre centrul civic. în 
momentul de față numai două co
mune vîlcene întrunesc asemenea 
condiții și sînt considerate etalon de 
arhitectii și edilii județului : Malaia 
și (parțial) Bujoreni. Numai că ele 
nu sînt consecința vreunei acțiuni de 
sistematizare consecvente, aplicării 
unei concepții sau schițe pe termen 
lung, ci au apărut în mod fortuit : 
datorită amenajării unor lacuri de 
acumulare pe o parte din vechile 

lor s-a dublat. Urmărind, între al
tele. relansarea unor produse ali
mentare tradiționale în vederea sa
tisfacerii preferințelor consumatori
lor. au fost consultați acei „meșteri 
mari" in fabricația artizanală de dul
ciuri și alte produse de patiserie si. 
totodată, au fost solicitați să dea o 
mină de ajutor în organizarea efec
tivă a unor unităti de producție ali
mentară. cu specific local. Mica „fă- 
bricută de dulciuri" amenajată în ca
drul cofetăriei Trandafirul, profila
tă pe gusturile micilor consumatori, 
a „reînviat" meșteșugul de a prepa
ra zeci de sortimente de dulciuri pe 
bază de retete „uitate". Sau alt e- 
xemplu : pentru a contribui la dez
voltarea micii industrii alimentare, 
un colectiv de specialiști de la în
treprinderea Avicola-Iași a realizat 
prin autodotare instalații de vidare, 
reușind să conserve — pentru timp 
de mai multe luni — carne si prepa
rate din carne sub vid, fără a mai 
fi nevoie de lanțul frigorific. Tot 
prin autodotare s-au realizat instala
ții pentru prepararea unor noi sorti
mente de preparate din carne.

REZERVE 1NCA IMPORTAN
TE. Din discuțiile cu specialiști 
si cadre de conducere din co- 1 
mert si din cadrul' consiliului pentru 
industria alimentară, dar mai ales 
cu cetățenii Iașiului. a rezultat că pe 
lingă rezultatele bune înregistrate, 
în ultimii ani. în dezvoltarea micii 
industrii alimentare, acest domeniu 
dispune de numeroase rezerve. încă 
insuficient valorificate. A rezultat 
necesitatea amplificării eforturilor 
pentru :

® crearea mai multor sortimente 
de produse alimentare pentru copii, 
inclusiv siropuri, nectaruri de fructe 
etc. ;
• mărirea producției de prepara

te si semipreparate culinare pentru 
vînzarea acasă, cit si a numărului de 
unităti tip „Gospodina" ;

O diversificarea gamei sortimen- • 
tale a produselor de panificație ;
• îmbunătățirea si diversificarea 

preparatelor culinare în unitățile de 
alimentație publică. Sînt încă destu
le unităti care au saloane elegante, 
dar prea putini consumatori, din lipsa 
de preocupare pentru diversificarea 
produselor culinare :
• dezvoltarea gospodăriilor-anexă 

de pe lîngă unitățile de alimentație 
publică, unităti si instituții economi
ce si sociale care pot asigura o gamă 
largă de produse agroalimentare :

• aprobarea si trecerea la aplica
rea programului de modernizare si 
dezvoltare a capacităților de pro
ducție în domeniul produselor din 
legume si fructe. (Acest program. în
tocmit încă din 1983. este în fiecare 
an „reactualizat", fără a avea încă 
avizele necesare și. ca atare, fără a 
fi aplicat.)

Se poate deci conchide că rezul
tatele probează evident posibilitatea 
de a dezvolta si a diversifica în con
tinuare mica industrie alimentară 
si în județul Iași. Iar pentru aceasta, 
trebuie eliminate din activitatea 
unor consilii populare tendințele 
— fie de automultumire. fie de pa
sivitate. ori chiar de scepticism, 
atitudini ce nu fac decit să îngreu
neze materializarea posibilităților ca 
mica industrie alimentară ieșeană să 
răspundă mai bine, mai operativ și 
la un nivel calitativ superior cerin
țelor consumatorilor. Pentru că pașii 
făcuti în această direcție nu trebuie 
considerați decit ca un început.

vetre ale comunelor respective. Lec
ția oferită de „întimplare" este cu 
atît mai instructivă, cu cît tine să 
contrazică alte cîteva argumente lo
cale : Malaia este o comună de mun
te (unde, intr-adevăr, problemele 
sistematizării se pun in mod speci
fic), iar Bujoreni. o comună din 
imediata apropiere a municipiului 
Rîmnicu Vîlcea, întinsă pe o vale și 
o șosea, așa cum sînt multe altele, 
considerate de către edilii și arhitec- 
ții județului „dificil de sistematizat".

în celelalte comune predomină 
vechea „orientare". La care nu s-a 
renunțat întru totpl nici chiar după 
adoptarea noilor norme de perime- 
trare a localităților, stabilite după 
cum se știe în iunie 1986. în anul 
1987. o treime din numărul locuin
țelor (cu parter și etaj), construite in 
mediul rural în județul Vîlcea, au 
primit aprobare spre a fi construite 
tot in alte sate decit in cele de re
ședință comunală, ca să nu mai vor
bim de cerința de a fi amplasate 
dinspre centru spre margini.

Este timpul ca o asemenea „con
cepție" păgubitoare, aflată în totală 
discordanță nu numai cu normele 
sistematizării — localităților, terito
riului. drumurilor — ci și cu cele mai 
elementare reguli de mobilare arhi
tecturală și edilitară a localităților, 
cu înseși cerințele obiective ale evo
luției localităților rurale, să fie de
pășită. Cu atit mai mult in această 
etapă cind se construiesc și urmea
ză să se construiască la sate tot 
mai multe apartamente din fondu
rile statului, ceea ce oferă o nouă 
și importantă posibilitate de reali
zare și dg grăbire a sistematizării 
comunelor, conturării centrelor lor 
civice.
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1 I B Produse noi
cu consumuri reduse

i i

Idei, soluții,

se așteaptă eficienta programelor stabilite
propuneri

....Noi, cei de la întreprinderea -Re
publica», am realizat progrese in în
noirea și modernizarea producției. Nu 
este ușor, desigur, să fabrici, de la 
un an la altul, depănușătorul pentru 
combina de recoltat porumb CP-6, 
solicitat de agricultura noastră, în 
condițiile în care trebuiau asimilate 
în timp record nu mai puțin de 230 
repere și peste 500 SDV-uri, ori șeile 
de cuplare de 13, 18 și 25 tone-forță, 
cricurile hidraulice sau alte produse. 
Dar sînt nevoit, pentru că aceasta 
este realitatea, să arăt în fața adu
nării că nu toate problemele le-am 
rezolvat bine. Nerealizarea integrală 
a producției fizice sau a unor indi
catori de eficiență are și cauze 
obiective, dar și cauze subiective, 
înregistrăm încă un mare număr de 
rebuturi, întîrzieri în asimilarea 
unor produse noi, precum și unele 
abateri de la disciplina muncii și cea 
tehnologică".

Așa au debutat, prin cuvîntul to
varășului loan Filpișan, șeful sec
torului pregătirea fabricației, dezba
terile în cadrul adunării generale de 

ț, la întreprinderea metalurgică din 
fi- Reghin. Iar „tonul" dat de primul 
i vorbitor a fost preluat și de ceilalți, 
i imprimîndu-se astfel dezbaterilor atît 
jî un caracter de lucru, cît și 

tivitate proprie forurilor 
ției muncitorești.

Spre 
re din 
rale :-

Baja 
rie de . 
zultate bune în perioada analizată șl 
în prima lună din acest an. Mă bucur 
că și în 1987 titlul de secție frun
tașă pe întreprindere a revenit co
lectivului în care lucrez. Intr-adevăr,

< am realizat suplimentar o pro- 
’ ductie în valoare de 5.6 milioane lei, 
: iar planul la productivitatea mun- 
! cii a fost realizat în proporție de 
■; 123,9 la sută. Cu toate acestea, tre- 
ț buie să arăt că, deși am depășit pla- 
I. nul, în secție s-au înregistrat 600 ore 
g absențe nemotivate. Apoi, piesele 
ț rebutațe însumează o valoare de 
i: peste un milion lei. Cu experiența și 

potențialul tehnic de care dispunem, 
consider că planul pe acest an, deși 
foarte mobilizator, este întru totul 
realizabil. Pentru eliminarea rebutu
rilor și a altor deficiențe și îndepli-

i nirea exemplară a planului pe acest 
■ an, am acționat, încă din primele 
L zile ale anului, pentru simplificarea -, 
r transportului între fazele de lucru și 
E. reducerea, pe această bază, a pierde- fe 
I rilor tehnologice. Totodată, apreciez Ș? 
Ică dispunem de condiții ca, în pe

rioada următoare, să realizăm prin k 
autoutilare chiar o turnătorie nouă. § 
Fără a ocoli lipsurile noastre, con- £ 
sider că, în viitor, stabilirea planului gi 
fizic să fie mai bine corelată cu nu- 
mărul personalului muncitor de care ' 
dispunem".

loan Cazan, maistru la secția ac
cesorii auto : „Și secției noastre ii 
revin sarcini de răspundere în reali
zarea unei producții de calitate. 
Dacă, pe ansamblu. stăm bine, și 
noi am înregistrat unele nerealizări. 
Ele au drept cauză nu atît neacope- 
rirea integrală a secției cu lucrări și 
produse sau cu materiale din coope
rare. cit mai ales exploatarea neco
respunzătoare a utilajelor și persis
tența unor abateri de la disciplina 
tehnologică. Ceea ce ne preocupă a- 
cum e ca producția din acest an să o 
realizăm, cantitativ și calitativ, ire
proșabil. Ceea ce ne obligă ca, pe 
lingă măsurile luate pînă acum, îm
preună cu Institutul de proiectări 
construcții de mașini Brașov, să mo
dernizăm fluxurile tehnologice la 
hala cu trei niveluri. Dar, spre -sur-

La întreprinderea 
metalurgică „Republica" 

din Reghin

o comba- 
democra-

continua-edificare, redăm în 
„stenograma" adunării gene-

Pavel, șeful secției turnăto- 
precizie : „Noi am obținut re-

prinderea noastră, institutul amintit 
a trimis proiectul fără a „indica" 
tehnologiile'noi, ci doar specificații
le vizînd amplasarea utilajelor șl 
consolidarea clădirii. Iar noi sîntem 
obligați să așteptăm în _continuare 
precizările de 
asemenea,
ca, pentru bunul mers al producției, 
să fie reorganizată magazia de lami
nate de pe platforma R, care, deși 
este situată în apropierea locului 
nostru de muncă, dar în prezent 
este aproape goală, trebuie să facem 
drumuri inutile spre a ne aprovizio
na cu materiale la platforma R 2. Pe 
de altă parte, ca titular de plan, 
apreciem că și centrala de resort — 
C.I.A.T. Brașov — are sarcina de a 
se preocupa mai mult pentru 
rirea integrală cu comenzi a 
Si a întreprinderii".

Valentin Tomșa, director
cial : „Cu eforturi stăruitoare am 
reușit ca în general să realizăm o 
aprovizionare relativ bună a sec
toarelor calde cu materii prime și 
materiale. Cu toate că și noi, și 
centrala putem face mai mult in 
această direcție. Pentru producția 
acestui an, greutățile in aproviziona
re, mai cu seamă la cooperări, derivă 
în principal din faptul că nici Ja 
această dată unitatea noastră nu are 
incă asigurate comenzi la nivelul 
planului pe 1988 pentru o producție 
de aproape 300 milioane lei".

Ing. Chirilă Cioloca, șeful secției 
turnătorie R 2 : „Abaterile de la dis
ciplina tehnologică, precum si cele ca

rigoare. Propun, de 
conducerii întreprinderii

acope- 
secției

corner-

țin de disciplina muncii, a respectă
rii programului ne aparțin și ele tre
buie grabnic înlăturate. De la această 
idee pornim în abordarea probleme
lor anului 1988. Dar, și o spun des
chis, neaprovizionarea ritmică cu 
electrozi de calitate și cu oțeluri 
aliate a cîntărit mult în balanța unor 
nerealizări. Nu de puține ori, foru
rile de resort, care răspund de apro
vizionare, ridică din umeri Ia cele 
mai mărunte probleme".

Asemenea intervenții au mai avut 
în adunarea generală și alți vorbitori 
și invitați. Delegatul centralei de re
sort, inginerul Aurelian Dorofte, a 
răspuns, așa cum s-a cerut, așa cum 
este normal, punct cu punct, la ma
joritatea problemelor ridicate in dez
bateri. Pentru o parte din ele, din 
păcate, n-a putut să dea răspunsuri, 
preluindu-le spre a le transmite ca
drelor de conducere din centrală, 
deși se stabilise ca reprezentanții 
ministerelor și centralelor să fie în 
măsură să rezolve pînă la data adu
nării generale toate problemele cu 
care se confruntă 
lă bine stabilită a 
dată. De ce ?

Aici am fi putut 
de față. N-o facem pentru că, tre
buie să precizăm, dezbaterile argu
mentate, critice și autocritice din 
adunarea generală nu au pornit de la 
un bilanț negativ pe ansamblul uni
tății, cum s-ar putea crede, după 
tonul dezbaterilor. Rezultatele înre
gistrate în anul 1987 la o serie de 
indicatori principali ai planului au 
fost bune : planul la producția-marfă 
a fost realizat in proporție de 100,3 
ia sută, la producția netă — de 
102,9 la sută, la producția-marfă vin- 
dută și încasată — de 106,7 la sută, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 557 lei pe lucrător, rezultate bune 
înregistrîndu-se și la cheltuieli totale 
la 1 000 lei producție-marfă. Dar 
alături de aceste realizări pozitive, 
efect direct al eforturilor stărui
toare depuse de întregul colectiv, în 
întreprindere s-au făcut simțite și o 
seamă de lipsuri, care au influențat 
negativ activitatea productivă. Bună
oară, la oțel brut, unitatea a înre
gistrat o nerealizare față de plan de 
187 tone, la piese turnate din fontă
— de 2 304 tone, la cricuri hidraulice
— de 25 502 bucăți, iar la piese vanda
bile — de 1 506 tone. Sînt nerealizări 
care — s-a arătat în darea de seamă
— au creat greutăți și neajunsuri nu 
numai unității, ci șl la unii benefi-

i clari din Centrala industrială de 
^autovehicule și tractoare și ai Minis- 
» tecului Industriei Constructoare de

Mașini. De aceea, adunarea generală 
a insistat asupra lor, pentru ca în 

? 1988 ele să nu se mal repete.
> Gheorqhe GIURGIU

corespondentul „Scinteii*

ț

unitățile. O regu- 
fost din nou elu-

Încheia rindurile

Măsuri concrete pentru a redobîndi

locul fruntaș

Relatările și sondajele tema
tice de la adunările generale 
ale oamenilor muncii analizea
ză problematica majoră dezbă
tută de forurile supreme ale 
conducerii democratice din în
treprinderi. Dar aici, în acest 
cadru larg al conducerii și gîn- 
dirii colective, se emit idei, so
luții și propuneri, care reprezin
tă și pot reprezenta o contri
buție hotărîtoare la rezolvarea 
multiplelor probleme cu care se 
confruntă colectivele de muncă.

Spicuim din tezaurul gîndi- 
rii colective citeva propuneri pe 
care le supunem atenției facto
rilor de resort.

PENTRU CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII MUN
CII. „în scopul eliminării locu
lui îngust din secția de trata
ment termic, propun ca aduna
rea generală să hotărască anali
zarea în cel mai scurt timp de 
către consiliul oamenilor mun
cii a posibilităților de mecani
zare a operațiilor auxiliare de 
introducere și scoatere a piese
lor din tobele vibratoare. Ast
fel se vor putea asigura redu
cerea efortului fizic al oameni
lor și creșterea productivității 
muncii la operația de sablare 
cu peste 20 la sută". (Ing. 
Mihai Iancovici, șeful 
tratament termic de 1 
prinderea de unelte | 
Rîșnov).

1 secției 
la Intre- 
și scule

INVITATPRODUCĂTORUL
SA APLICE CONCLUZIILE 
TESTĂRII UTILAJULUI. „Ma
șinile de injectat tălpi PVC, fa
bricate de întreprinderea „Teh- 
nometal" București, au dese în
treruperi in funcționare. Defec
țiunile ivite la sistemul de etan
șate din cauza uzurii premature 
a garniturilor de cauciuc au ca 
efect diminuarea productivității 
muncii. Totodată, pierderile de 
ulei duc ți la scăderea calității 
tălpilor, care se pătează. Nici 
sistemul de siguranță nu este 
suficient de fiabil ți cedează re
pede, ducind la alte întreruperi 
ale procesului de producție. 
Pentru sistemul de etanșare, 
noi am început modificarea con
structivă a acestuia, soluția gă
sită dînd rezultate bune. Propun 
insă ca reprezentanții întreprin
derii „Tehnometal" București să 
vină la noi. să meargă și in alte 
unități beneficiare pentru a dis
cuta soluțiile pe care le avem 
in vedere, pe baza testării uti
lajelor, pentru îmbunătățirea 
mașinii de injectat tălpi PVC. 
Cu cit vor avea loc mai repede 
aceste întîlniri între furnizor ți 
noi, cei care lucrăm direct cu 
ele, cu atît va fi mai bine. Pen
tru că spre sfirșitul anului 1988 
urmează să mai primim aseme
nea mașini. Pină atunci ar fi 
deci timp suficient pentru a li 
se aduce modificările necesare. 
S-ar ciștiga astfel foarte mult 
atît pe linia creșterii productivi
tății muncii, cit și a îmbunătă
țirii calității produselor". (Ingi
ner Florin Florea, șeful atelie
rului cauciuc de la întreprinde
rea de încălțăminte „Străduin
ța", din Suceava).

șș < •

MO
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întreprinderea „Integrata de 
in" din Botoșani este una din 
unitățile din industria ușoară 
care a cunoscut un accentuat 
proces de modernizare în ulti
mii ani. De la simplele țesături 
decorative, care se executau în 
urmă cu nouă ani. cînd a fost 
pusă în funcțiune întreprin
derea, în prezent aici se reali
zează țesături de in imprimate, 
articole de uz gospodăresc, ar
ticole de îmbrăcăminte ș.a. Pre
ocupați mereu de introducerea 
progresului tehnic și îmbună
tățirea calității, colectivul de la 
„Integrata de in" și-a înnoit 
anul trecut producția în propor
ție de 50 la sută, propunîndu-și 
pentru anul acesta introducerea 
în fabricație a noi produse și 
modele de țesături. De altfel, 
colectivul de aici a reușit să 
execute țesături vopsite în fir, 
tehnologie care favorizează în 
măsură apreciabilă creșterea ca
lității culorilor și estetica ma
terialelor fabricate.

O acțiune de anvergură care 
în prezent se desfășoară în toate 
secțiile și atelierele întreprinde
rii vizează valorificarea superi
oară a bazei de materii prime, 
executarea unor articole cu grad 
Înalt de prelucrare, de mare fi
nețe, în condițiile reducerii nor
melor de consum de materii pri
me și materiale. (Eugen Hrușcă).

Foto : S. Cristian

Ce loc ocupă pajiștile naturale
în dezvoltarea zootehniei ?

ACȚIUNI Șl PREOCUPĂRI MAJORE CE DOVEDESC MARILE POSIBILITĂȚI 

DIN ZONELE COLINARE PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE FURA1E

Pentru acoperirea deficitului de 
furaje, conducerea cooperativei agri
cole de producție din comuna Mihalț, 
județul Alba, estimează să ctimpere 
din achizițiile efectuate în zona ne- 
cooperativizată a județului 120 tone 
de fîn. Jumătate din această canti
tate a și fost adusă în unitate. Cum 
este posibil ca această cooperativă 
agricolă, care, pe lingă celelalte re
surse de asigurare a bazei furajere, 
deține 633 hectare de pajiști naturale, 
să ajungă în situația de a cheltui 
sume importante' pentru cumpărarea 
finului ? Inginerul-șef al cooperati
vei agricole ne spune că s-a ajuns 
aici deoarece

, arabil cultivată

în decursul anilor, cooperativa a- 
gricolă Miercurea Sibiului a obținut 
rezultate bune, în special la culturi
le vegetale, acest sector ce ocupă 61 
la sută din totalul producției globa
le. Mărturie stau numeroasele diplo
me acordate unității pentru ocupa
rea unor locuri fruntașe pe județ. 
Ținînd seama de această realitate, 
nemulțumirea cooperatorilor fată da 
rezultatele anului trecut este justi
ficată. De fapt, radiografia acestei 
nemulțumiri pentru o unitate care 

T se situa, în mod obișnuit, în frun
tea clasamentului unităților agricole 
din județ, s-a degajat și din darea 
de seamă prezentată. S-a arătat că, 
fată de producțiile medii planificate 
realizările au fost cu mult mai mici.

Este demn de subliniat că pentru 
a conferi dării de seamă un carac
ter realist, cît mai concret, consiliul 
de conducere al cooperativei a luat 
măsura ca aceasta să fie întocmită 
pe baza concluziilor desprinse din 
dezbaterile ce au avut loc în fieca
re fermă și în fiecare formație de 
lucru din unitate, unde cooperatorii 
în majoritate au avut posibilitatea 
să-și spună deschis părerea asupra 
modului în care s-a lucrat în anul 
trecut și să facă propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea întregii acti
vități. în felul acesta au fost ana
lizate pe formații de lucru și, im
plicit, în toate sectoarele de muncă, 
greșelile de tehnologie în executa
rea unor lucrări, aspectele de ne
glijență, de lipsă de responsabilitate 
față de muncă, cu acest prilej sta- 
bilindu-se măsuri cu caracter prac
tic, menite să readucă unitatea 
la ceea ce a fost, în deplină concor
danță cu potențialul uman și teh
nic de care dispune, adică o uni
tate agricolă fruntașă. Toate aceste 
aspecte au fost cuprinse în darea de 
seamă și au stat la baza dezbateri
lor din adunarea generală, conferin- 
du-i acesteia un caracter constructiv, 
de analiză lucidă a stărilor de lu
cruri negative din anul trecut. în 
sectorul producției vegetale, bună
oară, s-a arătat că producția de grîu 
și orz a fost diminuată, deoarece 
culturile n-au fost erbicidate pe în
treaga suprafață, motivîndu-se in 
mod nejustificat că pe acele parcele 
s-a semănat trifoi. De asemenea, 
conducerea fermei vegetale nu a ac
ționat mai energic in perioadele de 
vîrf cînd se impunea executarea lu
crărilor de întreținere pentru atra
gerea la muncă a tuturor membrilor 
cooperatori, în timp ce mulți dintre 
cei ce au participat au efectuat lu
crări de slabă calitate si cu întîr- 
ziere.

La fel de analitic și fără tendința 
de a cocoloși neajunsurile a fost 
prezentată situația și din sectorul 
zootehnic care deține o pondere de 
35 la sută In totalul producției globa
le. Planul în acest sector nu a fost 
îndeplinit, cauzele fiind analizate

temeinic : lipsă de preocupare pentru 
instaurarea ordinii și disciplinei, 
ceea ce a determinat ca la îngrijirea 
și furajarea animalelor să se mani
feste multe neajunsuri. Efectivul la 
porcine n-a putut fi realizat de
oarece nu au fost asigurate condiții 
de adăpostire corespunzătoare : pro
ducția de lapte putea fi mai bună 
dacă se respecta mai riguros pro
gramul de lucru și nu se înregistra 
o mare fluctuație de îngrijitori.

Concluzia dominantă a dezbateri
lor a fost că, pentru acest an, co
operatorii sînt hotărîți să acționeze 
energic, cu responsabilitate pentru 
a obține rezultate de producție și 
economice superioare. Și există mul-

La C.A.P. Miercurea
Sibiului

te semne că se acționează cu hotărî- 
re în această direcție. însămînțările 
de toamnă s-au efectuat la un bun 
nivel calitativ, culturile fiind înfră
țite și densitatea asigurată. Totodată, 
au fost făcute arăturile adinei de 
toamnă de bună calitate pe toată su
prafața. Multi participant Ia discuții 
au subliniat că în acest an este ne
cesar să se acționeze cu mai multă 
răspundere în vederea respectării 
tehnologiilor stabilite. „Așa cum 
arată și graficele expuse în sală — 
afirma Nicolae Bunea, membru co
operator — între producțiile realiza
te în anul trecut și cele planificate 
pentru acest an sînt diferențe mari. 
Dar să nu uităm un lucru : produc
țiile planificate sînt producții pe 
care le-am realizat aici, la noi, în 
alți ani. Și tot aici, la noi, pe supra
fețele destinate culturilor intensive 
am obținut producții record. Și une
le și altele le-am obținut cu ace
iași oameni, dar cu muncă mai mul
tă și mai serioasă. Așa că in munca 
noastră, efectuată cu răspundere și 
de calitate, se află secretul produc
țiilor mari“.

„Secția noastră de mecanizare a 
fost dotată cu mașini noi — a spus 
Dumitru Plitea, șeful secției meca
nizare. Dar nu e suficient să avem 
doar o dotare bună, ci esențial este 
să o gospodărim bine, cu maximum 
de randament. Am avut situații in 
care producțiile au fost diminuate 
din cauza pierderilor cauzate de ne- 
reglarea corespunzătoare a mașini
lor. La fel. unele lucrări executate 
necorespunzător au fost refăcute pe 
cheltuiala celor vinovați. Dar aceas
ta nu înseamnă numai o pagubă in 
buzunarul propriu, ci mai ales în al 
nostru, al tuturor. Sîntem conștiențl 
că de calitatea oamenilor depinde și 
calitatea lucrărilor. în această direc
ție cer consiliului de conducere să

ia măsuri, in sensul ca fiecare din
tre noi să-și facă datoria, dar 
oricum, ci numai în condiții 
foarte bună calitate1'.

In cadrul dezbaterilor s-au făcut 
și alte referiri asupra modului in 
care unii cooperatori au înțeles ra
portul dintre responsabilitatea indi
viduală și cea colectivă. Și, legat de 
aceasta, relația directă ce există în
tre producțiile realizate și veniturile 
ce revin fiecăruia. „Dacă produci 
mult, îți revine mult, a arătat Roth 
Simion, președintele cooperativei. 
Dacă produci puțin. îți revine puțin. 
Pentru a se asigura o bună retri
buire a muncii este necesar să lu
crăm cu tragere de inimă, să nu 
admitem abateri de la ordine, disci
plină și de la normele de calitate". 
Și este meritul incontestabil al adu
nării generale că, în spiritul dezba
terilor, al propunerilor concrete făcu
te de cooperatori, a adoptat un pro
gram de măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-economice menite să 
conducă la ridicarea gradului de con
știință al cooperatorilor, la o atitudi
ne de înaltă responsabilitate față de 
muncă. Important este ca prevederile 
din acest program să se materiali
zeze cît mal repede, ceea ce se va 
reflecta sigur în producțiile ce se vor 
obține.

nu 
de

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteii

ARGUMENTE PENTRU UN 
SPOR DE PRODUCȚIE DE 
1 000 000 LEI. La Antrepriza de 
construcții industriale din Giur
giu, una dintre propuneri se re
feră la extinderea și moderni
zarea proceselor tehnologice 
pentru executarea fundațiilor cu 
cofraj autodecofrant adaptabil in 
sistem industrializat.

In ce privește eficiența apli
cării in practică a acestei pro
puneri s-au prezentat calcule 
precise din care a rezultat că 
pentru folosirea unui singur co
fraj de acest fel sint necesari 
numai 3 muncitori, față de 14 
ciți se foloseau in sistemul cla
sic de turnare a fundațiilor ; că 
pe această cale productivitatea 
muncii creste cu 300 la sută. De 
asemenea, avind o etanșeitate 
perfectă și o durată mai mare 
de funcționare, noile cofraje duc 
la economisirea de materiale 
insumind peste 250 000 lei, iar 
la nivelul unității se asigură un 
spor anual la producția fizică in 
valoare de peste 1 000 000 lei.

Pentru extinderea și moderni
zarea noului procedeu, adunarea 
generală a oamenilor muncii a 
hotărît constituirea unui colec
tiv in frunte cu inginerul Titus 
Cazan, directorul antreprizei, in 
care au fost cooptați desigur și 
cei ce au făcut propunerea — 
inginerii S. Traian. Marian Sir- 
bu. subinginerul Nicolae Călin, 
precum și alți specialiști și mun
citori de înaltă calificare.

„suprafața de teren 
____ ________  cu plante furajere 
nu este corelată cu efectivele de ani- A 
male, respectiv 1 750 bovine și 2 700 
ovine, nu s-a acționat suficient pen
tru ridicarea producțiilor la hectar 
și nu s-a acordat atenția cuvenită 
utilizării pajiștilor naturale de pe 
care nu se obțin decît 8 000—9 000 kg 
de masă verde la hectar. în ce pri
vește pășunea ne-am apucat de lu 
cru, deoarece aici există mari posi 
bilități pentru asigurarea bazei fu 
rajere".

Ani in șir conducerea 
agricole din Mihalț nu 
pajiștile naturale bine 
reprezintă o „mină de 
obținerea unor cantități 
raje, chiar mai mari decît cele de 
care are nevoie. Lucrările care se 
efectuează în prezent pentru a ajuta 
pășunile 
mare pot 
de drum, 
spune că 
1986 prin 
amestec de ierburi a unei suprafețe 
de 300 hectare de pajiște. Ca ur
mare. în anul trecut producția de 
masă verde a crescut la 13 000 kilo
grame la hectar. Acest început a sti
mulat spiritul gospodăresc, a modifi
cat optica în legătură cu ponderea 
pe care trebuie să o dețină pajiștile 
în programul de asigurare a bazei 
furajere. S-a trecut la amenajarea 
unei pajiști cultivate pe o suprafață 
de 30 hectare. întrucît terenul se 
află între rîurile Mureș și Tîrnava, 
există posibilități de irigare. O idee 
simplă, multă vreme ignorată. „In 
condiții de irigare, de pe cele 30 hec
tare de pășune cultivată vom obține 
in acest an 40 000 kilograme masă 
verde la hectar. De pe întreaga su
prafață vom strînge 120 tone de fin 
de calitate", face un calcul inginerul- 
șef. Ce înseamnă aceasta ? „Echiva
lentul cantității de fîn pe care o 
cumpărăm în prezent".

O ecuație simplă și un îndemn și 
pentru celelalte cooperative agricole 
din județ care dețin suprafețe în
tinse de pajiști naturale, dar cheltuiesc 
an de an sume mari pentru cumpă
rarea finului de la munte. Or. expe
riența ce a început să se cristalizeze 
la Mihalț dovedește că atunci cînd 
există interes și ambiție, dar mai 
ales preocuparea firească pentru a 
pune în valoare această mare bogă
ție pe care o reprezintă pajiștile na
turale. fiecare unitate poate produce 
finul la ea acasă. Acum și vecinii 
celor din Mihalț, cooperatorii din 
Sîntimbru, care dețin pășuni pe ma
lul Mureșului s-au apucat de lucru. 
Probabil și-au pus și ei întrebarea

firească : de ce să cumpărăm în a- 
ceastă iarnă 290 tone de fin în vre
me ce unitatea are 298 hectare de 
pășuni și 108 hectare de finețe natu
rale? La Sîntimbru, 3,5 la sută din 
terenul agricol al cooperativei este 
acoperit de pajiști și finețe. Așadar, 
există condiții pentru a asigura din 
belșug furaje pentru un efectiv de 
891 bovine și 1 300 ovine, cît s-a con
semnat cu prilejul recentului recen- 
Sămînt al animalelor domestice. 
„Noi numai de anul trecut ne ocu
păm de pășune cu toată atenția, re
cunoaște Emil Birăuță. președintele 
cooperativei agricole. Toate pășunile 
și fînețele au fost defrișate și cură
țite de arboret cu forțe 
sprijinul unităților de 
am executat lucrări de 
excesului de umiditate,

proprii. Cu 
specialitate 

eliminare a 
nivelare si

să dea o producție mai 
fi un promițător început 
Inginerul-șef al unității ne 
s-a început în toamna lui 

supraînsămînțarea cu

cooperativei 
a înțeles că 

gospodărite 
aur“ pentru 
mari de fu-

Consumuri materiale reduse
(Urmare din pag. I)
trurare în vederea economisirii me
talelor de aliere și să adopte măsu
rile organizatorice privind cooperă
rile și colaborările între unitățile 
subordonate pentru aplicarea pe sca
ră mult mai largă a procedeului.

Sînt încă relativ puțin folosite 
reperele din bazalt sinterizat, injectat 
sau turnat, deși există o bună ex
periență cîștigată prin străduințele 
întreprinderii „Temelia" din Bra
șov și ale unei unități de interes 
local din județul Bacău. Eficiența so
luției este deosebită deoarece se 
bazează pe o resursă de materii pri
me relativ ieftină, existentă din a- 
bundență în țară si permite obține
rea unor caracteristici funcționale 
superioare a produselor. Există o 
lărgă gamă de utilaje, conducte, 
vane, platforme, supuse coroziunii și 
eroziunii în chimie, metalurgie, mi
nerit sau în alte ramuri, la care se 
pot aplica straturi de protecție din 
bazalt. Iată un singur exemplu cît 
se poate de convingător : în indus
tria de preparare a minereurilor, 
conductele de evacuare a sterilului 
81 îndeosebi coturile din metal se

uzează complet în cel mult 2—3 luni, 
în timp ce prin folosirea cbnductelor 
placate cu bazalt durata de folosin
ță crește la 4—5 ani și chiar mai 
mult. Unele calcule estimative arată 
că anual se pot economisi, in di
verse ramuri ale industriei, circa 
10 000 tone otel prin folosirea pro
tecțiilor cu bazalt. La aceasta se 
adaugă folosirea reperelor sinterizate 
din pulbere de bazalt, care pot înlocui 
în diferite domenii metalele neferoa
se sau otelurile inoxidabile.

Tot pe linia perfecționărilor teh
nologice se cuvine amintit că 
industria 
cunoscut, numai circa 50 la sută din 
cheresteaua utilizată este încorpo
rată în produsele finite, restul con
stituind deșeuri destinate unor pre
lucrări ulterioare, cu valorificare in
ferioară fată de cea inițială. In țară 
au fost puse la punct numeroase 
tehnologii de recroire șl de îmbi
nare a capetelor si resturilor de lemn 
rezultate din debitare, care permit 
să se „reconstituie" de fapt materia 
primă inițială — cheresteaua — la 
parametri calitativi cu nimic Infe
riori materialului nou. Totuși, cu ex
cepția cltorva combinate de prelu-

în 
mobilei, după cum este

crate a lemnului, aceste tehnologii 
sînt încă prea puțin folosite.

Multe astfel de idei tehnice au a- 
părut în perioada care a trecut de 
la inițierea acțiunii de modernizare. 
Desigur, preluarea 
te unitățile de profil 
probleme, între care 
necesitatea unei mai 
lități si circulații a informației teh- 
nico-economice in cadrul centralelor 
și ministerelor, ca și realizarea unor 
dispozitive, mașini, instalații, in ca
drul acțiunilor de modernizare. Și 
realmente există condiții pentru a- 
ceasta : în planul cincinal este in
clusă prevederea referitoare la orien
tarea cu prioritate a fondurilor de 
investiții pentru realizarea progra
melor de modernizare și dotarea cu 
noi mașini și utilaje, impunîndu-se 
în același timp să se acorde maximă 
atenție reducerii costului lucrărilor 
de acest fel. Iar generalizarea 
soluțiilor tehnice si tehnologice va
loroase reprezintă în mod cert un 
bun cîștigat, o 
de promovare 
tehnic, dar și 
lui financiar 
ceasta.

scarificare. Acum amenajăm o pajiș
te cultivată cu graminee și legumi
noase pe 60 hectare de teren. Dintre 
acestea, 20 de hectare situate chiar 
pe malul Mureșului se amenajează 
pentru irigarea prin aspersiune. 
Această suprafață este destinată pă- 
șunatului. Vom rezolva astfel pro
blema asigurării cu forțe proprii a 
furajelor". Șeful fermei vegetale 
nr. 1, ing. Dumitru Zamfir, ne-a fă
cut un calcul din care rezultă că de 
pe cele 200 hectare de pășuni și fi
nețe date în îngrijire fermei, prin 
supraînsămînțare și fertilizare se pot 
obține 2 400 tone masă verde față de 
600 tone pină acum. La nivelul coo
perativei se estimează un spor de 
producție de 2 500 tone masă verde 
de pășuni și finețe.

Am' insistat asupra acestor aspecte 
în cele două cooperative agricole, 
deoareoe ele ilustrează o situație 
aparent paradoxală creată în județul 
Alba. Deși județul deține o supra
față de 177 600 hectare de pajiști și 
finețe naturale, pentru multe coope
rative agricole asigurarea furajelor 
constituie o problemă cronică. Unele 
unități s-au obișnuit atît de mult cu 
această situație de neînțeles incit, 
din capul locului, prevăd în progra
mele de asigurare a furajelor, ca o 
„sursă" importantă, cumpărarea a- 
cestora din zona de munte. Astfel, 
an de an se cheltuiesc milioane de 
lei pentru cumpărarea finului. Este 
normal ? Este economic ? De ce to
lerează organele agricole acest feno
men care dăunează zootehniei jude
țului ? Multi președinți din coopera
tive 
iese 
duri 
mai
ameliorarea pajiștilor și aducerea a- 
cestora la un potențial de producție 
optim. Intervenția biroului comite
tului județean de partid. în urma 
analizării temeinice a cauzelor aces
tei situații necorespunzătoare, a de
clanșat încă din anul trecut în mul
te cooperative agricole preocupări

agricole și specialiști se strădu- 
mai mult cum să procure fon- 
pentru cumpărarea fînurilor și 
puțin să investească pentru

lor în toa- 
ridică unele 

putem aminti 
mari accesibi-

cale sigură nu numai 
rapidă a progresului 

de ieftinire a efortu- 
necesar pentru a-

majore pentru valorificarea pajiști
lor naturale. Cu posibilități locale, 
cu sprijinul întreprinderii județene 
pentru îmbunătățirea și exploatarea 
pajiștilor și a întreprinderii de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare a fost declan
șată o acțiune de ridicare a poten
țialului productiv al pășunilor. Des
pre amploarea acestei acțiuni ne 
vorbește tovarășul Nicolae Mun- 
teanu, directorul întreprinderii ju- « 
dețene pentru îmbunătățirea si ex
ploatarea pajiștilor : „în acest an se 
efectuează acțiuni de fertilizare pe 
130 000 hectare de pajiști. Dintre a- 
cestea, 50 000 hectare sint fertilizate 
cu îngrășăminte naturale. Lucrările , 
de suprainsămînțaire ouprlnd 46 800 ' 
hectare. Se vor executa defrișări pa Ș 
2 000 hectare, desecări pe 361 hectare 
și combaterea eroziunii pe 7 000 hec
tare, La acestea se adaugă lucrările 
de amenajare pentru drumuri de ac
ces, alimentări cu apă. poduri, plan
tații de protecție". Tot în acest an 
vor fi înființate pajiști cultivate pe 
încă 608 hectare, suprafața totală pe 
județ ajungînd astfel la 1 000 hec
tare. Prin punerea în funcțiune a 
sistemelor locale de irigații în curs 
de amenajare — pe lingă cele de la 
Mihalț și Sîntimbru — în cooperati
vele agricole din Golda de Jos. Lan- i 
crăm, Sibat, Tatoi și Stremț-Unirea, , 
suprafața de pășuni irigate va a- 
junge la 600 hectare. Posibilitățile 
sînt însă mai mari. Acest început va 
declanșa în anii următori noi acțiuni 
pentru valorificarea lor. O proble
mă deosebită o ridică utilizarea pă
șunilor din zona montană. Din cauza 
necunoașterii sau slabei organizări a 
activității în cooperativele agricole, 
în anul trecut au fost aduse la mun
te pentru pășunat, de la unitățile 
socialiste, numai 4 500 bovine și 
15 000 ovine. Acest număr de ani
male este mic în comparație cu 
amenajările efectuate și masa verde 
existentă. Pentru acest an există un 
program care prevede ca din zona de 
șes a județului să „urce" pe timpul 
verii la munte, la păscutul alpin 
12 000 bovine și 30 000 ovine, deși 
aici ar putea fi hrănite și mai multe 
animale citeva luni pe an.

Intențiile bune, perfect justificate 
economic, de a îmbunătăți potenția
lul productiv al pășunilor prin su- 
praînsămînțare, pot fi din capul lo
cului abandonate dacă nu se iau 
măsuri hotărîte pentru producerea in 
unitățile din cadrul județului a can
tităților necesare de semințe. Pentru 
realizarea supraînsămînțărilor pre
conizate este nevoie de 500 tone de 
sămînță, ori la ora actuală județul 
dispune doar de 200 tone sămînță. 
Restul ? „Cea mai bună soluție o 
constituie extinderea loturilor se- 
mincere, precizează directorul între
prinderii pentru îmbunătățirea si 
exploatarea pajiștilor. în județ, uni
tatea noastră este unicul producător. 
Soluționarea nu pare atît de grea. 
Prin schimbarea unor terenuri în 
colaborare cu cooperativele agricole, 
problema se poate rezolva. Dar pen
tru aceasta este nevoie și de spriji
nul organelor agricole județene".

Este vorba deci de un program ju
dețean bine fundamentat, detaliat 
pină la nivelul fiecărei unități agri
cole, care prefigurează că pajiștile 
naturale pot deveni cu adevărat te
renuri agricole bine gospodărite, cu 
producții de masă verde mari și sta
bile, constituind astfel o sursă prin
cipală de asigurare a bazei furajere 
pentru tot timpul anului. Eforturile 
care se fac în prezent și care trebuie 
continuate și intensificate in viitor 
asigură noi perspective zootehniei 
județului, dezvoltării acesteia in ra
port cu condițiile favorabile de care 
dispune.

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scinteii*

VASLUI : O nouă capacitate in funcțiune
O dată cu eforturile de înnoire 

și diversificare a producției, co
lectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea mecanică 
din municipiul Vaslui se pre
ocupă stăruitor încă din prime
le zile ale noului an de mai 
buna organizare și modernizare 
a fluxurilor tehnologice, de 
sporirea eficienței productive 
a fondurilor fixe. După cum ne 
spunea Mihai Cărare, președin

tele consiliului oamenilor mun
cii, prin înfăptuirea măsurilor 
prevăzute în programul unității 
aici a fost modernizată o în
treagă secție. Metal II. Secția 
și-a dublat volumul producție! 
și a devenit, de fapt, o nouă 
capacitate de producție, care va 
contribui la realizarea supli
mentară a unor însemnate can
tități de produse tehnologice. 
(Petru Necula).
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IN iNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTIDCARACTERU1 CONCRET Al DEZBATERILOR
Combinatul siderurgic din Hune

doara. Tema documentării : Cum 
pregătesc propagandiștii dezbaterile 
în invățămintul de partid 7 Cum 
participă la acestea cursanții 7

în cele 11 cercuri de la secția 
Aglomcrator II sint cuprinși 319 
cursanți. La schimbul C. in cercul 
condus de propagandistul Cornel 
Oprișan. maistru principal. Ia tema 
„Conceptul novator fundamentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, privind 
perfecționarea și lărgirea continuă a 
sistemului democrației muncitorești- 
revoluționare, construirea societă
ții socialiste cu poporul si pentru 
popor", din cei 40 de cursanți erau 
prezenți 36. Nici un nemotivat. După 
ce a anunțat tema dezbaterii, propa
gandistul a făcut referiri concrete la 
primul capitol in legătură cu con
cepția partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind construi
rea socialismului cu poporul și pen
tru popor. Participants la dezbateri, 
între care am remarcat pe loan 
Cîrstănoiu și Paraschiva Cretu, au 
subliniat însemnătatea teoretică și 
practică a acestei valoroase concep
ții. care creează toate condițiile par
ticipării clasei muncitoare, a între
gului popor la conducerea socie
tății. în continuare, propagandis
tul a precizat importanta dez
baterii problemelor in strînsă le
gătură cu modul în care îsi desfă
șoară activitatea organele autocon- 
duceril muncitorești în cadrul uzinei 
nr. 2 din combinat, cu sarcinile con
crete ale aglomeratoriștilor. Discu
țiile s-au orientat către o serie de 
probleme concrete, asa cum apar ele 
in viata de zi cu zi. ale democrației 
muncitorești. De pildă. cursantul 
Costică Florea a făcut largi referiri 
la funcționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, instituționalizarea 
autoconducerii muncitorești ca for
ma cea mai cuprinzătoare de partici
pare directă a oamenilor muncii la 
conducerea societății. Alți cursanți, 
printre care Constantin Horeanu și 
Sofia Dascălu, au adus în discuție 
activitatea concretă a consiliului oa
menilor muncii de la Uzina nr. 2, 
din care face parte șl secția Aglome- 
rator II. S-au făcut. în mod îndrep
tățit, și o serie de remarci critice, 
cum ar fi. de pildă, faptul că nu toa
te comisiile sint antrenate plenar 
în rezolvarea problemelor, mai ales 
în asemenea aspecte hotăritoare pen
tru progresul activității, cum ar fi 
calitatea producției, introducerea mai 
accentuată a progresului tehnic, per

Comori noastre populare
In aceste zile. Muzeul 

satului și de artă popu
lară din Capitală găzdu
iește expoziția „Descope
rirea romantică a artei 
populare". înscrisă in ca
drul manifestărilor per
manente care urmăresc 
valorificarea bogatului 
nostru fond național et
nografic și folcloric, ex
poziția reunește intr-o 
amplă retrospectivă de
sene, gravuri, acuarele, 
cromolitografii, xilogra
vuri și litografii din a 
doua jumătate a veacului 
trecut. Ele ilustrează ima
gini din viața satului ro
mânesc, costume ale por
tului popular, secvențe 
ale unor obiceiuri de săr
bătoare și altele, consti- 
tuindu-se in tot atitea 
mărturii ale creației popu
lare autentice. Peste 50 
de lucrări care aparțin 

. colecției muzeului — mari

ale artei
valori documentare, artis
tice și istorice in bună 
parte opere neprezentate 
pină acum publicului din 
creafia pictorului clujean 
Carol Popp de Szathmary, 
alături 
precum 
străini 
noastre 
amplu spațiu evocator va
lorile perene ale spiritua
lității poporului noștru. 
Deși bine păstrate, dato
rită vechimii lor. unele 
din aceste creații plastice 
au necesitat intervenția 
specialiștilor Laboratoru
lui de conservare și res
taurare de la Biblioteca 
centrală de stat din Bucu
rești. Datină din a doua 
jumătate a secolului tre
cut, lucrările lui Carol 
Popp de Szathmary se 
constituie intr-un argu
ment sintetic îndreptat 
împotriva înclinațiilor

de Sava lienția, 
și de călători 
pe meleagurile 

— redau intr-un

Viu preocupate de a-și mări 
necontenit contribuția la edificarea 
omului nou, a conștiinței socialiste, 
colectivele artistice de diverse profi
luri, uniuni de creație, asociații ale 
creatorilor și filialele lor, instituții 
de spectacole și edituri etc., paralel 
cu activitatea creatoare propriu- 
zisă, cu procesul de elaborare a unor 
noi opere menite să îmbogățească 
patrimoniul artei epocii noastre, își 
diversifică paleta de acțiuni destina
te pregătirii profesionale, politice și 
ideologice a fiecărui membru al său. 
Este vorba, in fond, de o concreti
zare și finalizare a dorinței tuturor 
creatorilor autentici de a-și spori 
mijloacele de cunoaștere și implicare 
în spiritul epocii, pentru o artă uma
nistă, destinată omului, formării sale 
multilaterale. Un rol deosebit in 
acest sens revine organizațiilor de 
partid, activității pe care acestea o 
desfășoară in scopul creșterii răs
punderii creatorului fată de public, 
societate față de noblețea propriei 
meniri. In spiritul acestei preocupări, 
caracteristice tuturor colectivelor de 
creatori, ne propunem ca, intr-un șir 
de articole, anchete, convorbiri să 
desprindem inițiativele, ideile, expe
riențele valoroase, împlinirile și pro
iectele organizațiilor de partid și co
lectivelor din instituțiile de artă.

Interlocutoarea noastră — azi : ac
trița Irina Petrescu, secretar de 
partid al organizației de bază de la 
Teatrul „Bulandra".

— Am adoptat deopotrivă ca de
viză a activității noastre Si a con- 
trolu’ui acesteia : ..Ritm. eficiență, 
disciplină". „Ritm" însemnînd rit
micitatea producției si a premiere
lor, cît si a integrării individuale în
tr-o ordine de lucru personală. în 

fecționarea pregătirii profesionale a 
personalului.

La aceeași temă, la cursul condus 
de propagandistul Ludovic Zudor, 
de la secția a Il-a furnale. Mihai 
Pașca, Gheorghe Tănăsoiu, Mihai 
Aciobăniței, Aurel Bobaru. Dumitru 
Rusu au relevat, prin exemple con
crete, partiaiparea activă a muncito
rilor de diferite profesiuni din ca
drul secției la dezbaterea probleme
lor în adunările generale ale oame
nilor muncii cane au loc in cadrul Uzi
nei nr. 2 și a reprezentanților oa
menilor muncii pe combinat. „Prin 
participarea noastră directă, activă 
la adunările generale ale oamenilor 
muncii, la dezbaterea problemelor 
de pe ordinea de zi și propunerea u-

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara

nor măsuri, ne revine totodată și o- 
bligația participării efective la în
făptuirea măsurilor ce se adoptă în 
organismul de conducere colectivă" 
— susținea maistrul Gheorghe Doș- 
dețetean, reliefînd prin exemple 
concrete felul în care cei ce au luat 
parte la adunările generale și-au 
adus contribuția la îmbunătățirea 
procesului tehnologic, în special la 
furnale.

Cu aceeași răspundere au fost 
pregătite de către comitetul de par
tid. organizațiile de bâză si propa
gandiștii de la cele două secții dez
baterile asupra documentelor Con
ferinței Naționale a partidului și a- 
nalizei stadiului actual al dezvoltării 
societății socialiste în România. 
Dezbaterile au pus în lumină eta
pele transformării României dintr-o 
țară slab dezvoltată într-o țară in- 
dustrial-agrară dezvoltată. marile 
transformări cantitative și calitative 
în industrie, etapele procesului revo
luționar parcurse de poporul nostru, 
sub conducerea partidului.

Ponderea principală în cadrul dez
baterilor a revenit, cum era și firesc, 
aprofundării caracteristicilor actua
lei etape de dezvoltare economico- 
socială a României. Cursanții au fă
cut o legătură firească cu succesele 
obținute în ultimii 22 de ani în via
ța social-economică a Hunedoarei, 
în dezvoltarea și modernizarea ma
relui combinat siderurgic, ale cărui 
produse se exportă in multe țări ale

unor contemporani ai 
epocii către pitoresc de
suet, descriptiv, neesen- 
țial și exotic. Atent ob
servator al bogăției feno
menelor etnografice in 
specificul zonelor tării, el 
alcătuiește prin opera sa 
un sintetic mixaj al do
cumentării riguroase la 
fata locului, prin tîrguri 
și sate, cu transpunerea 
artistică plastică. Detaliile mai importante 
minuțioase și exacte ale 
portului popular, remar
cabila stăpinire a tehnicii 
acuarelei, valorile dese
nului și ale transparențe
lor culorii refinute. tușa, 
grafica dau laolaltă mă
sura unei creații devenite 
acum principala sursă de 
referire in cercetările et
nografice de specialitate. 
Deosebite din aceste 
puncte de vedere sint lu
crările infătișind dansul 
călușarilor cu eșarfe tri

ÎMPLINIRI Șl PROIECTE 'lN VIAȚA ARTISTICĂ

deplină consonanță cu cea, hotări
toare. a instituției. Iar „eficiență" 
presupunînd calitate în raport cu 
„materia primă", care este textul 
dramatic, si. totodată, cu fenomenul 
de receptare, cu așteptările si exi
gentele spectatorilor. în sensul îm
plinirii. prin ecou profund, a idea
lului de modelare a omului nou. de 
cultivare a spiritului de îndrăznea
lă creatoare. Dar ținem seama și 
de faptul că eficientă inseamnă. si 
în teatru. îndeplinirea unor para
metri economici. Cît privește disci
plina — ne străduim să o consacrăm 
— ca un respect desăvîrșit. străin de 
coerciție (deși nu eliminăm sancțiu
nile dacă este cazul), fată de îndato
ririle. programul asumat de teatrul 
nostru. Atare preocupări se regăsesc 
în planul nostru de măsuri — unde 
la primul punct se prevăd organi
zarea pe baze științifice a Producției, 
urmărirea respectării riguroase a 
termenelor fixate. începînd cu stabi
lirea distribuțiilor si a ordinii intră
rii în lucru. Tot aici o prevedere 
care, ca si altele, a stat si în centrul 
unof adunări generale : controlul 
periodic al stadiului si calității repe
tițiilor si coordonarea creației sce
nice cu producția.

— Și totuși, cum vă explicați o e- 
videntă lipsă de ritmicitate si în ac
tivitatea Teatrului „Bulandra" 7

— Trebuie invocată ca sursă mal 
alea capacitatea redusă a atelierelor, 
coordonarea nesattsfăcătoare a mun
cii acestora si dificultățile de apro
vizionare. Dar este tot atit de ade
vărat. asa cum s-a remarcat și la 
Conferința Națională a partidului, 
că a mai fost o cauză : înclinarea 
spre comoditate, înțelegerea greșită 
a principiului democratismului con

lumii. Discutînd despre amplele 
schimbări calitative reflectate si în 
modernizarea economiei, în ridica
rea nivelului tehnic al producției, 
loan Tabacu, Gheorghe Buzea, Ma
rian Traian au insistat asupra sar
cinilor ce revin în momentul de față 
colectivului pe linia modernizării 
producției, introducerii progresului 
tehnic, robotizării unor faze etc.

în același mod s-au desfășurat 
dezbaterile și la secția Aglomerator 
II la cursul condus de Alexandru 
Stânei, unde s-a dovedit din nou că 
toți cursanții au studiat temeinic 
bibliografia indicată. Am remarcat și 
aici legătura strinsă ce se face între 
teorie și practică, fără a cădea însă 
pe panta tehnicizării dezbaterilor.

Ceea ce am remarcat în desfă
șurarea acestor cursuri a fost preo
cuparea organizațiilor de partid, a 
propagandiștilor pentru ca studiul, 
dezbaterile ce au loc, să stimuleze 
într-o măsură tot mai mare crește
rea răspunderii fiecărui om pentru 
soarta producției, preoouparea fie
căruia pentru ca la locul său de 
muncă întregul proces tehnologic 
să se desfășoare în condiții cît mai 
bune.

După cum rezultă si din experiența 
de aici, calitatea invătămintului poli
tico-ideologic depinde nemijlocit de 
modul in care se implică organiza
țiile de partid în buna sa pregătire, 
organizare, desfășurare. Nu este su
ficient să ai un propagandist bun, 
activ. Asemenea aspecte esențiale 
cum sint informarea propagandiști
lor, prezenta la cursuri, amenajarea 
punctelor de documentare țin nemij
locit de organizațiile de partid.

Se înțelege că în același 
eficienta politică si practică a 
baterilor este, in foarte mare 
sură, înrâurită de studiul individual. 
De aceea, atit propagandiștii, cit și 
birourile organizațiilor de bază tre
buie să depună eforturi sporite pen
tru îmbogățirea materialului 
cumentar de la punctele de 
montare politico-ideologică. să 
muleze studiul documentelor 
partid.

Sint probleme care vor trebui 
tate cu toată atenția, mai ales 
birourile organizațiilor de 
pe schimburi. în așa fel ca în fieca
re curs să fie asigurate condițiile de 
desfășurare, la un nivel superior, a 
fiecărei dezbateri in parte.

timp 
dez- 
mă-

do- 
docu- 

sti- 
de

tra- 
d? 

bază

Sabin CERBU , 
corespondentul „Scinteii"

colore pe piept, costumele 
portului national din Țara 
Românească, Moldova și 
Transilvania. portretele, 
scenele de viață și mun
că specifice locurilor 
unde a poposit și și-a no
tat pictural observațiile și 
studiile sale. Completînd 
spiritual epoca, alătu
rarea primelor ediții prin- 
ceps ale tipăriturilor celor 

culegeri 
de folclor românesc dato
rate lui Alecsandri. Pann, 
Russo, ce cuprind „Poesii 
poporale" și scrieri des
pre cultura noastră, colin
de, cintări în proză și 
versuri, spațiul expoziției 
devine pentru vizitatori 
un timp al istoriei nea
mului nostru românesc și 
rosturilor sale permanen
te in vatra civilizației 
strămoșești.

Eugen D1CH1SEANU

ducerii — ca și a umanismului — 
ca toleranță, ca îngăduire a răsfă
țului și comodității, ce s-au manifes
tat, uneori, și la noi.

Tocmai de aceea ne preocupă atit 
de mult raportul dintre nevoile in
stituției si necesitățile personale, o- 
biective. armonizarea lor continuă — 
prin efort organizatoric, prin com
baterea mentalității unora care pun 
„copacul înaintea pădurii" și prin 

Sentimentul datoriei
Despre formele pregătirii politice și profesionale la Teatrul 

„Lucia Sturdza Bulandra"

cultivarea solicitudinii maxime, a 
spiritului de inițiativă.

— Ne-ar interesa si preocupările 
comuniștilor din teatru vizînd îm
bunătățirea repertoriului — îndeo
sebi în privința piesei originale de 
actualitate.

— Un domeniu de maximă im
portantă in care. în spiritul refuzu
lui automultumirii si autoliniștirii. 
trebuie să recunoaștem că nu am 
fost suficient de întreprinzători. 
S-ar cuveni, poate, să lansăm co
menzi pe o problematică anume, să 
inițiem o muncă de „atelier" mai 
sistematică, mai rodnică. După cum 
este de datoria noastră ca. și mai 
departe, să rezistăm superficialității 
unor condeie, oportunismului unor 
texte sărmane (prin realitățile sche
matice si contrafăcute pe care le pro

Caso de culturâ a sindicatelor din Galați Foto : E. Dichiseanu
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Casa de cultură - centru al
activității politico-educative de eroism

Fiecare casă de cultură, alături de 
celelalte instituții de profil, trebuie 
6ă devină un puternic centru al acti
vității politico-educative, de formare 
a omului nou, să aibă un rol tot mai 
activ în întreaga dezvoltare a con
științei revoluționare a oamenilor 
muncii — iată sarcinile subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului și la 
Congresul al 111-lea al educației po- 
litioe și culturii socialiste.

Județul Galați dispune de șapte 
case de cultură. Cum răspund ele 
acestor comandamente 7

Cea mai importantă dintre ele, 
casa de cultură a sindicatelor, are și 
cea mai bogată activitate. Instituția 
a luat ființă în urmă cu 19 ani și 
între timp a acumulat o experiență 
valoroasă. Discutăm cu directorul ei, 
Constantin Popovici, despre nu
meroasele cercuri cu profil tehnico- 
aplicativ, artistic, despre' cenaclurile 
casei (între care se distinge cel li
terar. „Ștefan Petică", condus de 
poetul Ion Chirie), despre activita
tea bibliotecii, a formațiilor artistice, 
despre celelalte modalități de petre
cere instructivă și distractivă a 
timpului liber. Luăm act de nu
meroasele distincții obținute în Fes
tivalul național „Cintarea României" 
(inclusiv pentru activitatea de an
samblu a instituției). De peste șase 
ani instituția se autofinanțează. In 
programele oferite oamenilor muncii 
figurează multe acțiuni cu caracter 
politico-ideologic, economic, juridic, 
de educație materialist-științifică — 
direcții în care, de asemenea, insti
tuția a obținut unele rezultate 
notabile.

Un pas care trebuie făcut 
mai repede: de la cursurile 

de stenodactilografie 
la acțiunile educative

Mai mult însă decît inventarierea 
bunelor rezultate, ne interesează 
căile prin care casa de cultură a 
sindicatelor își poate perfecționa 
activitatea pentru a răspunde mai 
bine sarcinilor care-i revin. To
varășul Ion Postelnicu, membru al 
biroului executiv al consiliului ju
dețean al sindicatelor, președintele 
comisiei pentru activitatea politică și 
cultural-educativă de masă, ne spu
ne : „Trebuie să recunoaștem că la 
casa de cultură a sindicatelor se des
fășoară încă puține acțiuni în spri
jinul producției, pentru generalizarea 
experienței înaintate, pentru cunoaș
terea și dezbaterea programelor spe- 

pun. prin „lejeritatea" observației în 
actualitate, prin falsitate, prin lipsa 
de adevăr a unghiului abordării) ; ca 
Si solicitărilor unei părți a publicului 
si tentatiei noastre de a-i ceda — în 
direcția unui divertisment mai fa
cil. apt a satisface dorința unora de 
a se relaxa, de „a fi fericiți" la tea
tru prea ușor si pentru prea scurt 
timp.

Ne străduim, dimpotrivă, să ridi

căm nivelul, să modelăm gustul pu
blic prin creații care să dea un răs
puns. uneori nebănuit, unor cău
tări. întrebări continue, profunde ale 
oamenilor, opere care să le confere 
putere morală, dragoste de viată, re
surse de creatori si făuritori ai unei 
lumi noi.

Sintem datori să răspundem nevoii 
de adevăr si de poezie a omului mo
dern — fiind conștient! că numai 
asa putem sluji cu abnegație Si dem
nitate. cu reală eficientă comanda
mentele spirituale ale contempora
neității. numai asa putem contribui 
la modelarea unui om nou. caracte
rizat deopotrivă prin dragoste fată 
de tară, prețuire â muncii si spirit 
creator — izvorît din. bogăția sa de 
gîndire si simțire.

— Cum se realizează pregătirea 

ciale adoptate. Totodată, ar fi ne
cesare mai multe manifestări de 
stimulare a creației tehnico-științi- 
fice. Este încă redus numărul acțiu
nilor de popularizare și cunoaștere 
de către oamenii muncii a legilor 
și actelor normative, direcție în care 
ar trebui antrenați mal mulțl juriști. 
Este nevoie să reconsiderăm struc
tura cercurilor tehnico-aplicative. Nu 
ne trebuie atit stenodactilografe, 
cit mai ales se impune încurajarea 
mai accentuată a unor preocupări pe 
linia informaticii, desenului tehnic, 
in alte direcții care să atragă marea 
masă a oamenilor muncii din acest 
oraș puternic industrializat. In plan 
artistic, deși avem rezultate bune, 
constatăm lipsa unor formații : cor,

însemnări 
din județul Galați

teatru de păpuși, montaj literar-mu- 
zical, precum și a inițiativei pentru 
desfășurarea unor manifestări de 
amploare, la nivelul municipiului, 
pentru încurajarea artiștilor ama
tori (stagiuni permanente ale forma
țiilor artistice din întreprinderi, mai 
multe acțiuni metodice de perfecțio
nare a instructorilor, consfătuiri cu 
artiștii amatori pe genuri s.a.). Ac
țiunea „Azi, casa de cultură vă 
aparține" nu trebuie privită doar ca 
o seară recreativă, ci drept un com
plex de acțiuni politico-educative, 
tehnico-științifice și artistice, orga
nizate, pe rînd, de întreprinderile și 
instituțiile Gaiațiului, cu o frecvență 
mai mare decît pînă acum, in spați
ile casei de cultură. Credem, de ase
menea. că sint necesare perfecțio
narea stilului de muncă al consiliu
lui de conducere al casei, antrena
rea unui mai larg activ obștesc de 
specialiști din marile întreprinderi, 
instituții economice, artistice ale 
orașului, de la Universitate"....

într-adevăr, acestea sînt direcțiile 
importante în care casa de cultură 
trebuie să-și orienteze activitatea 
spre a răspunde actualelor cerințe 
ale dezvoltării și ridicării orizontu
lui cultural, științific al oamenilor. 
Pentru aceasta este necesară o re
gi ndire a tuturor programelor de 
activități și, cu sprijinul unui mai 
larg activ obștesc, să se asigure tu
turor manifestărilor un conținut 
bogat, într-o formă cît mai atrăgă
toare.

In căutarea unul profil...
Casa de cultură, a științei și teh

nicii pentru tineret și casa de cul
tură a studenților se adresează, evi
dent. tinerilor. Insă ambele îi atrag 
încă prea puțin. Din motive diferite. 
Cea dinții, cu toate că are aproape 
doi ani de activitate, n-a izbutit 
deocamdată să-și popularizeze sufi
cient manifestările în organizațiile 
de bază ale U.T.C. din întreprinderi, 
instituții, școli, prin programe difu
zate la acest nivel. Cealaltă, casa de 
cultură a studenților, care funcțio
nează într-o fostă școală cu patru 
săli de clasă (cărora 11 s-au mai 
adăugat două) nu prea are unde să-i 
găzduiască pe tineri, apelînd la 
spații din afara instituției. Desigur, 
observațiile de pînă acum nu exclud 
unele rezultate obținute, nici activi
tatea — atît cît este — din cele două 
case de cultură. Mai autocritic decît 
colegul său de la casa de cultură a 
sindicatelor, directorul casei de cul
tură, a științei și tehnicii pentru ti
neret, Traian Drăgănescu, conside
ră că in instituția pe care o conduce 
trebuie acționat mai mult pe linia 
acțiunilor de propagandă tehnico-ști- 
ințifică, de popularizare a creației 
tehnico-științifice a tinerilor, pentru

politico-ideologică si profesională a 
colectivului artistic 7

— Pe de o parte, întreținem viu 
(și nu este greu să o facem, dată 
fiind calitatea colectivului nostru) 
sentimentul datoriei artistului de 
a-si lărgi mereu orizontul cunoștin
țelor sale politice, sociale, filozofice 
si estetice, dar si cel privitor la rea
litățile înconjurătoare, la orizontu
rile etice si reliefurile sufletești ale 
oamenilor — reflectate in fapte, ca 
si în mentalități si in gînduri. Aces
ta este spiritul în care se si desfă-1 
soară adunările C.O.M.. învătămintul 
politic. Am avut mereu în vedere 
îmbunătățirea conținutului învătă- 
mîntului politic de partid prin întă
rirea disciplinei si. mai ales, prin 
stabilirea si analiza interesului pe 
care îl suscită unghiurile abordării 
diverselor teme, felului in care ele 
se relationează pregătirii unor mon
tări ca „Io. Mircea Voievod". „întil- 
nire la metrou". „Dimineață pierdu
tă". „Noțiunea de fericire". S-a pus 
un accent mai mare pe modalitățile 
practice de înfăptuire a sarcinilor 
de partid, imbinînd tezele teoretice 
cu aspectele concrete ale activității 
politice, economice, sociale, estetice.

Urmărim, pe de altă parte, perfec
tionarea profesională la „locul de 
muncă" prin cunoașterea realizărilor 
din alte teatre si îndeosebi prin ana
lize periodice ale creațiilor artisti
ce. aprofundind. prin dezbatere des
chisă. cauzele reușitelor, dar si pe 
cele ale finalizărilor mediocre sau 
ale eșecurilor. Ne preocupă folosirea 
rațională si întrebuințarea cu sanse 
de perspectivă a fiecărui actor. îm
binată cu atentia de a nu supralici
ta unele cadre, impingîndu-le la au- 
toplafonare Prin repetare, prin uzu
ra mijloacelor deia verificate. Căci 

îmbunătățirea cunoașterii manifes
tărilor casei în rîndul beneficiarilor 
ei, în scopul mai bupei folosiri a 
spațiilor instituției etc. Mai adăugăm 
că, și în cazul acestei instituții, se 
impune mai multă grijă, atenție, pa
siune în organizarea acțiunilor de 
educație politică, ideologică, patrio
tică materialist-științifică, pentru 
sporirea numărului de tineri care le 
frecventează.

împreună cu Victoria Movileanu, 
directoarea casei de cultură a stu
denților, constatăm că sint încă 
puține manifestările cu caracter 
tehnico-aplicativ (intr-o universitate 
cu profil tehnic 1), că este nevoie să 
se obțină un plus de audiență și efi
ciență în desfășurarea acțiunilor 
politico-educative. Nu in detrimen
tul celor cu caracter artistic și re
creativ, însă păstrînd prioritatea 
care se impune. Nu putem omite 
faptul că ultima ediție a „Zilelor 
culturii universitare" (noiembrie 
1987) a rămas in conștiința marii 
mase a studenților gălățeni îndeo
sebi prin filmele de artă programa
te la cel mai încăpător cinematograf ...............................................al donea 

propuse.
al Galatiului și abia în 
rînd prin celelalte acțiuni

singurO consfătuire cu un 
partener 1

La Casa de cultură a municipiului 
Tecuci a fost organizată o consfătui
re pe tema : „Rolul și atribuțiile 
caselor de cultură ca centre ale crea
ției cultural-artistice în Festivalul 
național „Cintarea României". 
Dincolo de observația că aceste in
stituții de cultură sînt, totuși, în 
primul rînd. centre ale educației po
litice, ipatriotice, revoluționare, 
notăm superficiala organizare a ma
nifestării, la care nu a fost prezentă 
decît... gazda, casa de cultură din 
Tecuci (alături, firește, de cadre din 
conducerea comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, a cen
trului județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de masă — organizatorul acțiunii). 
Reprezentanții celorlalte două case 
de cultură din județ (din Tg. Bujor 
și Berești) n-au ajuns la Tecuci din 
cauza unui motiv clasic : „n-a mers 
autobuzul". Ca atare, gazdele n-au 
prea avut cu cine să se (con)sfătuias
că, acțiunea sfîrșind printr-un re
cital de poezie susținut de cîțiva 
membri ai cenaclului „Calistrat 
Hogaș" din localitate.

La Congresul al III-lea al educa
ției politice si culturii socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Este necesar ca toate comitetele de 
cultură și educație socialistă, inclu
siv Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, să-și perfecționeze con
tinuu activitatea, să asigure coordo
narea și desfășurarea în cele mai 
bune condiții a muncii cultural-edu
cative în toate sectoarele". Or, cum 
să reușească Comitetul județean 
Galațț de cultură și educație socia
listă să coordoneze activitatea tu
turor caselor de cultură din județ 
dacă n-a izbutit să realizeze o con
sfătuire de ținută corespunzătoare 
cu propriile case de cultură 7 Obser
vația de mai sus nu exclude necesi
tatea ca factorii ce îndrumă activita
tea fiecărei asemenea instituții să-și 
intensifice preocupările pentru a 
asigura îndeplinirea propriilor mă
suri, a obiectivelor stabilite de con
siliul județean de educație politică 
și cultură socialistă, de secretariatul 
comitetului județean de partid în. 
scopul continuei perfecționări a acti
vității caselor de cultură de pe te
ritoriul județului.

»an PLAEȘU
corespondentul „Scinteii

„materia primă" a teatrului, actorul, 
este mereu în pericol de degradare 
la cele două extreme : suprasolici
tarea sau lipsa de „antrenament", de 
implicare. Mai nou. am primit în co
lectivul nostru puternic. în perma
nentă fervoare si cu continuă dorin
ță de menținere a vigorii artistice, 
cîțiva actori tineri (i-ați văzut si în 
„Uriașii munților" !). O situație fe
ricită. optimă, pentru un transfer re
ciproc de energie spirituală. încrede
re. respect. Sintem datori însă in 
mod deosebit să veghem la afirma
rea sl dezvoltarea acestor talente. 
In cadrul reciclării vom organiza si 
cursuri de specializare a personalu
lui tehnic — electricieni si masiniști. 
conduse de Dan Jitianu si Cătălina 
Buzoianu.

— Știm că si la „Bulandra" a exis
tat o preocupare deosebită de multi
plicare a punților către public prin 
acțiuni teatrale, si nu numai. „Scân
teia" a menționat unele recitaluri pe 
platformele muncitorești.

— Ar mai fi de adăugat. pe lingă 
Implicarea în Festivalul național 
„Cintarea României" și în sprijini
rea formațiilor de amatori. întîlniri- 
le cu oamenii muncii din sectorul 5 
si mai ales deplasările la Timisoara. 
Sibiu. Arad. Tg. Mures. Iași (aceas
ta sub egida U.A.S.C.R.), care nu 
au fost simple „turnee", ci adevărate 
microstagiuni. însoțite de varii mo
dalități de a cunoaște oninia celor 
cărora ne adresăm. Un dialog care 
ne întărește mereu convingerea că 
sintem datori să ducem si mal de
parte cele mal bune realizări ale 
noastre prin spectacole si mai sub
stanțiale, si mai convingătoare ar
tistic.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I) 

te 
ca 
Și 
ci

trăit anul trecut (și nu numai) foarte 
mulți dintre cei care lucrează în 
agricultură. „Frontul lor de lucru" 
nu este numai cîmpul, ci și capri
ciile naturii. Așa se întîmplă de 
milenii. Te poți numi erou numai 
pentru că trăiești și muncești în 
natură 7 Adesea ea i-a fost 
ostilă țăranului, dar de multe ori și 
darnică. Și nu trebuie să fii erou 
pentru ca să știi că în viață nimic 
nu vine de la sine, ci că fiecare 
lucru trebuie smuls, că trebuie să 
lupți pentru el. Ni se pare firesc 
lupta aceasta să fie acceptată 
purtată. Și nu cu ostentație, 
firesc, de vreme ce lupta este fireas
că, așa, ca ziua și ca noaptea.

Oricît de dramatice ar fi uneori 
situațiile, ele trebuie depășite, chiar 
dacă... Să revenim insă Ia însenină
rile lui Marin Nedea. De astă dată 
din trecuta vară : 21.07 : Cald 40 de 
grade. Secetă dură. Se usucă tot. 
Facem eforturi ca să mai putem re
cupera ce se poate din porumb-legu- 
me. Energia se livrează haotic,. 
24.07 : Sint 42 de grade. Se usucă 
tot. In loc de energie pentru siste
mul de irigații primim doar promi
siuni. 25.07 : Se sufocă oamenii, ani
malele, plantele, 30.07 : Primim e- 
nergie doar trei ore pe zi. 31.07 : Am 
primit 8 ore de energie. Am dat ceva 
apă. Porumbul arată jalnic. 1.08 : Se 
invirtesc cițiva nori, dar nu cade o 
picătură. 3.08 : S-a pornit un vint us
cat. Asta desăvlrșește dezastrul. 8.08 : 
Vint uscat. Plantele dispar sub ochii 

. noștri. 10.08 : A plouat 2 l/rnp între 
orele 6 și 9. Ziua a fost încordată, 
în special în zootehnie. Oamenii în
cep să simtă oboseala. Nervoasă, în 
special. S-a lucrat mult...

Da, s-a lucrat mult. Și nu cu aju
toare din afară. La Purani, în nici 
una din fazele anului agricol nu se 
folosește mina de lucru de la oraș. Nu 
oameni din întreprinderi, nici din 
instituții. Muncesc doar oamenii co
munei. Toți, cu mic cu mare. Cînd 
i-a atacat seceta s-au organizat echi
pe speciale pentru udare, ziua și 
noaptea. Chiar atunci cînd energia 
se primea numai pentru un sfert de 
oră, oamenii îndreptau apa spre 
plante. Datorită acestor eforturi, în 
ciuda tuturor dificultăților, coopera
torii din Purani au obținut la 
hectar : 6 200 kg orz, 4 200 kg grîu, 
6 000 kg porumb, 2 300 kg floarea-, 
soarelui, 25 tone sfeclă, iar zootehnia 
și-a realizat toți indicatorii de plan, 
înseamnă aceasta eroism 7 Nici
decum. A lua viața în piept așa 
cum e ea nu-1 act de eroism. Oa
menii n-au uitat de unde au plecat, 
n-au uitat 
irigațiile, 
chimizare 
secetoasă 
lucie ; chiar dacă se speteau mun
cind, mai mult decît cîteva banițe 
de grîu și de porumb nu obțineau. 
Neuitînd asta, cei din Purani nu sînt 
nemulțumiți 
ci cu...

Să revenim 
naiul" lui M. 
lucru. Sintem _____ .. ...
de analiză. Rău că asemenea socoteli 
nu s-au făcut atunci cind ne trebuia 
apă și puteam să facem ceva. Acum 
e tirziu 1 12,09 : Zi bună de lucru. 
Ședință de comandament. Unele 
cadre nu-și pot justifica timpul 
și-atunci fac ședințe... In aceeași 
ordine de idei : 2.09. Ședință. Neplă
cut. Se forțează nota la semănat. 
Pămîntul este uscat. Să nu avem 
surprize la producția lui ’88 ; ori 
însemnarea din 28.07 : Păcat că in 
conducerea unor sectoare — vezi 
cum se irigă ! — sint prea multi 
proști...".

Iată ce-i nemulțumește pe țăranii

că, înainte de a introduce 
înainte de a dispune de 
și mecanizare, o vară 
era tot una cu sărăcia

în raport cu trecutul,

la „jur- 
bună de

Insă din nou
N. : 8.09: Zi 
convocați la o ședință

din Purani : ședințele inutile, anali
zele post-festum, oameni necores
punzători pentru misiunea încredin
țată, delăsarea unora, incompetența 
altora... Iată ceea ce-1 nemulțumește 
și pe Marin Nedea, om pe care tre
cerea anilor nu-1 face nici mai co
mod, nici mai. conciliant cu scleroza, 
cu birocrația, cu trufia. Funciarmen- 
te cinstit, el se străduiește să tră
iască conform normelor eticii și echi
tății partidului, din care face parte. 
Dar foarte mulți oameni din această 
țară trăiesc la fel. înseamnă că sînt 
eroi 7 Nu, sigur. Starea de eroism 
și de erou înseamnă altceva. Ce 7

Am citit de mai multe ori „jurna
lul" lui Marin Nedea. In fiecare zi este 
preocupat pînă peste cap de munca 
lui, de ceva, de cineva. Dar numai 
de ceea ce-1 înconjoară. Nimic des
pre persoana lui. Și-abia la urmă am 
înțeles că prima trăsătură a eroului 
este tocmai faptul că nu trăiește 
numai pentru el, ci, în primul rînd, 
pentru ceilalți. Este, aceasta, o po
sibilă definiție a eroismului.

t V
20,00 Telejurnal
20.20 Priorități în economie. în obiec

tiv : programul de modernizare
20,35 Film artistic (color). „Freamătul 

pădurii". Producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană. Premieră 
TV. Cu : So Ghen Sob, Klm En 
Suk, Klm Don Sik, Llu Gvan 
Clun. Scenariul j Cijo Hon Ob. 
Hon Cljln Suk. Regia 1 Cljin En 
Boit

21,50 Telejurnal
as.OO închiderea programului
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VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCAHTĂțlLOR PATRIEI
DIN VEȘTILE

TURNU MĂGURELE : 
Instalația 

pentru recuperarea 
resurselor energetice 

secundare
Una dintre preocupările de prim 

ordin ale muncitorilor si specialiș
tilor de pe marea platformă a 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele o constituie 
recuperarea si refolosirea resurse
lor energetice secundare rezultate 
din complexele procese tehnologi
ce ale fabricilor de aici. Ca rezul
tat al unor asemenea preocupări, a 
fost pusă în funcțiune noua insta
lație de recuperare a condensului 
de la fabrica de amoniac, prin care 
sînt reintroduse în circuitul pro
ductiv resurse energetice secun
dare echivalente cu 650 tone com
bustibil convențional pe an. Prin 
eforturile creatoare si Prin aplica
rea unor ingenioase soluții tehnice, 
în prezent combinatul din munici
piul de pe malul Dunării dispune 
de mai multe instalații cu ajutorul 
cărora se recuperează anual re
surse energetice refolosibile care 
se soldează cu economisirea a pes
te 128 000 tone combustibil conven
țional. Aceste resurse energetice 
secundare sint folosite atit in ca
drul combinatului. în diverse pro
cese tehnologice, cit si pentru în
călzirea apartamentelor si a altor 
unități economico-sociale din loca
litate. (Stan Ștefan).

CĂLĂRAȘI : Sporește 
zestrea social-edilitară

Anul acesta, municipiul Călărași 
Iși va îmbogăți zestrea edilitară cu 
încă 3 000 apartamente, toate cu 
confort sporit, majoritatea cu cîte 
3 și 4 camere, avînd la parter 
spații comerciale ce vor depăși 
8 000 mp suprafață utilă. Datorită 
eforturilor constructorilor, precum 
și a măsurilor luate încă din ulti
mul trimestru al anului trecut, s-a 
reușit să fie date în folosință pri
mele 135 apartamente in noul car
tier ..Mircea Vodă Sud“. Este un 
cartier destinat aproape . în între
gime siderurgiștilor. în prezent, 
unitățile comerciale și de prestări 
servicii către populație din muni
cipiu depui stăruitoare eforturi 
pentru echiparea și darea în folo-

DE LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI
DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI 
ALTE PERSOANE SA DISPUNĂ 
DE SUMELE DEPUSE LA C.E.C.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricînd posibilitatea 
să ceară înscrierea in acesta a unei 
clauze de imputernicire. prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor per
soane (cel mult două) pe care le 
indică pe documentul de depunere, 
în instrumentul de economisire res
pectiv se înscriu de către C.E.C. 
numele, prenumele și anul nașterii 
persoanelor împuternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia numai persoanele ma
jore. ea acționînd numai pe timpul 
vieții titularului instrumentului de 
economisire.

Clauza de împuternicire poate fi 
modificată sau anulată în timpul 
vieții titularului numai de către 
acesta.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împu
ternicire. ulterior, cu ocazia unei 
operații de depunere chiar și pen
tru suma de 5 lei. titularul instru
mentului poate introduce clauză de 
împuternicire.

Depunătorii care efectuează depu
neri pe numele altor persoane pot 
cere la prima depunere introduce
rea în favoarea lor sau a altor per
soane a clauzei de împuternicire.

Minorii nu pot fi trecuți la 
clauza de împuternicire.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce clauza 
de împuternicire numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani.

Titularul unui instrument de 
economisire are dreptul să stabi
lească prin ..dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice 
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său. 
Dispoziția testamentară se înscrie 
în fisa de cont a instrumentului de 
economisire. Ea poate fi revocată 
sau modificată numai de către ti
tularul depunerilor.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani șl se 
întrețin singuri.

★
Economisirea timpului este o ce

rință a vieții moderne care se poa
te realiza prin diferite căi și mo
dalități. Una dintre acestea, co
modă șl eficientă, se poate înfăptui 
prin utilizarea contului curent per
sonal, pus la dispoziția populației 
de Casa de Economii și Consem- 
națiuni.

TRANSMISE DE
sință a spațiilor de la parterul 
noilor blocuri. (Mihail Dumitrescu).

VRANCEA : Expoziție 
de creație 

tehnico-științifică
La Casa de cultură a sindicate

lor din Focșani a fost organizată 
expoziția județeană de creație 
tehn.co-științifică a oamenilor 
muncii din toate unitățile econo
mice. Sint prezentate invenții, 
inovații, raționalizări, teme de cer
cetare cu aplicabilitate în produc
ție, multe dintre acestea regăsin- 
du-se în activitatea economică. In 
anul trecut, au fost realizate 959 
teme de creație tehnică și de cer
cetare, eficiența lor în producție 
însumînd peste 77 milioane lei. 
S-au remarcat în această activitate 
colectivele de la întreprinderea 
de scule și elemente hidraulice, 
întreprinderea de aparataî electric 
pentru instalații, fabrica de utilaje 
și piese de schimb pentru industria 
chimică. întreprinderea antrepriză 
construcții-montai. întreprinderea 
de confecții. în acest an, sînt în
scrise în planurile de activitate ale 
unităților economice peste 1 300 de 
teme, eficiența lor in producție 
fiind estimată la mai bine de 122 
milioane lei. (Dan Drăgulescu).

TULCEA : Sulfat 
de aluminiu

La întreprinderea de alumină din 
Tulcea a fost introdus în fabricație 
un nou produs. Este vorba de sul
fatul de aluminiu, realizat după o 
tehnologie concepută de un colec
tiv de specialiști din întreprindere. 
De asemenea, instalația de produ
cere a fost realizată cu forțe pro
prii din materiale refolosite. Fabri
carea la Tulcea a sulfatului de a- 
luminiu va asigura întregul nece
sar din acest produs pentru puri
ficarea apei potabile destinate 
consumatorilor județului. în urmă
toarea perioadă, prin extinderea 
capacităților productive, întreprin
derea de alumină din Tulcea va 
pune la dispoziție noul produs și 
altor stații de tratare a apei din 
țară, precum și unităților de pro
ducere a celulozei și hîrtiei. sulfa
tul de aluminiu fiind deosebit de 
solicitat în această ramură. (Adrian 
Vasile).

Instrument modem de economi
sire și de plată, contul curent 
personal se deschide numai per
soanelor majore, la sucursalele șl 
filialele C.E.C. din întreaga tară, 
prin depunerea unei sume de mi
nimum 100 de lei.

Depunerile ulterioare în numerar 
In conturile curente personale se 
pot efectua la oricare unitate C.E.C. 
proprie, iar plățile în numerar se 
pot efectua la sucursala sau filiala 
unde este deschis contul, precum 
și la o altă unitate C.E.C.1' indicată 
de titular la deschiderea contului.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de 
Economii și Consemnațiuni efec
tuează în mod gratuit, în limita 
sumelor din cont, diferite plăți pe
riodice către unitățile prestatoare 
de servicii, ca : plata abonamentu
lui de telefon, radio, televizor, 
costul consumului de energie elec
trică și de gaze, chirie, costul unor 
prestații etc.

In acest scop titularii trebuie să 
se adreseze în scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le soli
cită să remită documentele de pla
tă unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise. 
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează în prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află 
deschise conturile curente perso
nale.

Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare, cererile 
se adresează direct unităților C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament 
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
în numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziție fiecărui titular la 
deschiderea contului. De asemenea, 
titularilor de conturi li se pot 
elibera la cerere carnete de cecuri 
cu sumă limitată, cu ajutorul că
rora pot efectua plata mărfurilor 
cumpărate de la unele unități co
merciale stabilite sau a unor 
prestații de servicii efectuate de 
organizații socialiste. Tot pe baza 
carnetelor de cecuri cu sumă li
mitată. titularii conturilor curente 
personale sau beneficiarii cecurilor 
(pe numele cărora a fost emis 
cecul) pot face restituiri la oricare 
unitate C.E.C. din țară.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază totodată și de o 
debîndă anuală, ca și de toate 
celelalte drepturi și avantaje ge
nerale acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
SUCEAVA : In sprijinul 

sănătății populației
în județul Suceava se extinde re

țeaua unităților destinate ocrotirii 
sănătății populației. Astfel, au fost 
date în folosință noi farmacii în o- 
rașele Șiret si Solea, precum si in 
comuna Putna. Acestea dispun de 
toate dotările necesare pentru buna 
desfășurare a activității, cuprin- 
zind camere de preparare a medi
camentelor. laboratoare si depozite, 
beneficiind de cadre cu o temeini
că pregătire de specialitate. în a- 
cest an vor mai fi date în folosință 
noi farmacii în cartierul ..George 
Enescu“ din municipiul Suceava și 
în comuna Vama. (Sava Bejinariu).

DOLJ : Materiale 
refolosibile în circuitul 

productiv
„Toate materialele refolosibile — 

grabnic reintroduse în circuitul 
productiv" — iată cuvîntul de or
dine sub semnul căruia se acțio
nează in unitățile economice, în 
instituțiile și în gospodăriile popu
lației din județul Dolj. în vederea 
colectării tuturor materialelor refo
losibile, pentru completarea bazei 
de materii prime. Așa cum ne spu
nea Dumitru Cazacu. directorul în
treprinderii județene de recuperare 
și valorificare a materialelor refo
losibile, în perioada care a trecut 
din acest an au fost recuperate 
mari cantități de materiale refolo
sibile. Printre altele, au fost pre
date. peste prevederile de plan, 
1 568 tone oțel, 104 tone fontă și 
30 tone zinc și aluminiu. (Nicolae 
Băbălău).

SATU MARE : O comună 
pe calea urbanizării

Comuna Turț (Satu Mare) cu
noaște și In acest an un susținut 
ritm de activitate edilitară, care 
accentuează caracterul urbanistic al 
acestei înfloritoare localități agro
industriale. Astfel, se află în con
strucție un număr de 76 de aparta
mente în blocuri, la parterul aces
tora urmînd să fie amplasate noi 
unități comerciale. în felul acesta, 
numărul total al apartamentelor

STAȚIUNI RECOMANDATE IN ACEASTĂ 
PERIOADĂ PENTRU CURA BALNEARĂ

Geoagiu-Băi : pentru 
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor (reu
matismale inflamato
rii. degenerative, ab- 
articulare, posttrau- 
matice, neurologice 
periferice) ; afecțiuni 
ginecologice ; boli de 
nutriție și metaboli
ce ; afecțiuni derma
tologice.

Lacu Sărat : pentru 
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; gine
cologice ; dermatolo
gice ; afecțiuni endo
crine ; boli profesio
nale.

Moneasa : pentru
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; neuro
logice periferice ; gi
necologice ; nevroză 
astenică.

Pucioasa : pentru
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; ale 
căilor respiratorii su
perioare ; ale siste
mului nervos periferic 
și vascular periferic ; 
afecțiuni ale căilor bi
liare și renale ; gine

cologice ; dermatolo
gice ; boli profesio
nale.

Sîngeorz-Băi : pen
tru afecțiuni ale tubu
lui digestiv ; hepato- 
biliare ; boli de nutri
ție și metabolice.

Sîănic Moldova : 
pentru afecțiuni ale 
tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; he- 
patobiliare ; respirato
rii : O.R.L. ; boli de 
nutriție și metabo
lism.

Sovata : pent’ru a- 
fecțiuni ginecologice ; 
ale aparatului loco
motor ; afecțiuni neu
rologice periferice.

Vatra Dornei : pen
tru afecțiuni ale apa
ratului cardiovascu
lar ; ale aparatului 
locomotor ; afecțiuni 
endocrine și gineco
logice. afecțiuni ale 
aparatului digestiv.

Eforie Nord : pen
tru afecțiuni ale apa
ratului locomotor ; 
neurologice periferi
ce : ginecologice ; res

construite aici se va ridica în 
cursul acestui an Ia 220. De ase
menea, șe află în fază de finalizare 
un modern complex de prestări 
servicii al cooperației de produc
ție. achiziții și desfacerea mărfu
rilor. care va fi dotat cu utilaje și 
mașini moderne de tîmplărie. cojo- 
cărie și pentru alte ramuri de ac
tivitate. (Octav* * Grumeza).

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Revelion ia baia de aburi 
(spectacol susținut de Teatrul de 
Stat-Constanța) — 18; (sala amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de pian Dana Simona Cioctrlie 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiltz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 73 46) : 
Secretul familiei Posket — 18

IAȘI : Soluții gospodărești 
de economisire

La Combinatul de fibre sintetice 
din Iași a fost realizată, după o 
concepție a specialiștilor și lucră
torilor de aici, o importantă insta
lație de recuperare a energiei ter
mice rezultate de la vaporizare în 
procesul de distilare. Instalația 
contribuie la valorificarea superi
oară și utilizarea pe scară largă a 
resurselor energetice secundare. 
Astfel, la Combinatul de fibre sin
tetice din Iași, cu două instalații 
de acest fel s-a reușit să se încăl
zească toate spațiile de producție 
și să se asigure apa caldă mena
jeră. (Manole Corcaci).

MUREȘ : Unități 
prestatoare de servicii

în cadrul cooperației meșteșugă
rești. din județul Mureș, au fost 
înființate. în anul precedent. 34 de 
noi unități prestatoare de servi
cii către populație. Acestea ridică 
la 645 numărul unităților presta
toare existente în prezent în ca
drul rețelei cooperației meșteșugă
rești din județul Mureș. în acest 
an. în orașele Tîrgu Mureș. Si
ghișoara, Luduș, Reghin. Sovata și 
Tîrnăveni. precum și în comuna 
Sîngeorgiu de Pădure și în alte lo
calități rurale urmează a fi în
ființate 49 de unități noi. majori
tatea lor fiind profilate pe repa
rații și recondiționări de bunuri de 
folosință îndelungată, curățătorii și 
spălătorii, reparații produse elec- 
trocasnice. De remarcat că în anul 
precedent cooperatorii care acti
vează în domeniul prestărilor de 
servicii și-au îndeplinit și depășit 
planul de producție la toți indica
torii economico-financiari. (Gheor- 
ghe Giurgiu).

piratorii ; dermatolo
gice.

Mangalia : pentru
afecțiuni ale apara
tului locomotor ; neu
rologice centrale și 
periferice ; ginecolo
gice ; respiratorii ; 
O.R.L. ; dermatolo
gice.

important de reținut 
este faptul că pleca
rea în stațiuni se face 
la data indicată de so
licitant, iar sejurul se 
asigură și pe perioade 
mai mici sau mai 
mari decît seriile de 
18 zile. In stațiuni 
există condiții optime 
de cazare, masă și 
tratament. De aseme
nea, la dispoziția tu
riștilor se- află mij
loace de agrement, 
manifestări cultural- 
artistice și de diver
tisment variate.

Biletele pentru cură 
balneară și odihnă in 
aceste stațiuni se pot 
obține de la toate a- 
gentiile oficiilor ju
dețene de turism și ale 
I.T.H.R. București.

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 55 de ani 

de la eroicele lupte revoluționare ale 
muncitorimii din ianuarie-februarie 
1933, la plăcile comemorative din 
fața Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor și uzinelor ..Gri- 
vița Roșie" au fost depuse, marți 
dimineață, coroane de flori de către 
membri ai conducerii ministerului, 
reprezentanți ai uniunii sindicatelor 
de ramură, ai Regionalei de căi fe
rate București. Centralei de antre
priză construcții căi ferate șl între
prinderilor mecanică de material 
rulant și utilaj chimic „Grivița 
Roșie".

(Agerpres)

UN NOU POD 
PESTE RIUL IALOMIȚA

Constructorii ialomițeni au dat în 
folosință un nou pod peste rîu! Ialo
mița. Prevăzut cu două benzi de 
circulație, realizat din beton armat, 
noul pod face legătura între comu
na Bucu și satul Mărculești. Este 
al patrulea pod construit peste rîul 
Ialomița in ultimul deceniu. (Mi
hai Vișoiu).

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 februarie, ora 20 — 20 
februarie, ora 20. In țară : După o În
călzire ușoară, vremea va intra trep
tat într-un proces de răcire. Cerul va 
fi variabil, mal mult noros în jumăta
tea de nord a țării. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub formă de 
ninsoare, începlnd din regiunile nord- 
vestice. In Maramureș, Crlșana, Tran
silvania, Moldova, Muntenia șl Dobro- 
gea. în rest, precipitațiile vor fi izola
te. Vîntul va sufla slab ptnă la mo
derat, cu unele intensificări In nord- 
estul țării din sector nord-vestlc în a 
doua parte a intervalului. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 
minus 10 și minus 2 grade, mai ri
dicate In sud-vest in primele nopți 
pină la 3—4 grade, dar și mal cobo- 
rite in regiunile nord-estice și depre- 
sionare in ultima noapte. Tempera
turile maxime se vor situa intre mi
nus 5 șl plus 5 grade, mai ridicate 
în sud-vest și sud în prima zi. Se va 
mai semnala ceață locală la începutul 
intervalului. In București : După o 
încălzire ușoară, vremea va Intra trep
tat Intr-un proces de răcire. Cerul va 
fl variabil, mai mult noros In ultima 
zi, cînd condițiile sînt favorabile nin
sorii slabe. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 6 și minus 2 grade, 
iar cele maxime între zero și 4 grade, 
mal ridicate în prima zi. Se va mal 
semnala ceață slabă dimineața, la în
ceputul Intervalului.

Jocurile Olimpice de iarnă au con
tinuat la Calgary, in ziua a treia 
disputîndu-se, pe pîrtia amenajată 
pe Muntele Allan, proba masculină 
de coborire. amînată din ziua prece
dentă datorită condițiilor meteorolo
gice nefavorabile. întrecerea s-a în
cheiat cu victoria principalului favo
rit, elvețianul Pirmin Zurbriggen, 
cronometrat cu timpul de l’59”63/100. 
In cadrul concursului de schi fond a 
fost programată proba masculină de 
30 km. ciștigată de sportivul sovietic 
Aleksei Prokurorov — lh 24’26”3/10. 
Proba individuală masculină de sanie 
a revenit lui Jens Miiller (R. D. Ger
mană), cronometrat in cele patru 
manșe cu timpul total de 3’05”548/ 
1 000. Au continuat și meciurile din 
cadrul turneului olimpic de hochei 
pe gheață, în cel mai important meci 
al zilei formația Cehoslovaciei in- 
trecînd cu scorul de 7—5 (1—3, 2—1, 
4—1) selecționata S.U.A.

ȘAH • în runda a 9-a a turneu
lui internațional de șah de la Var
șovia. Mikolin a cîștigat la Ghenova, 
Erenska la Sofieva, Bădulescu a pier
dut la Lelciuk, iar partidele Wiese — 
Sveczik și Mije — Mureșan s-au în
cheiat remiză. în clasament conduce 
Lelciuk, cu 7,5 puncte. Cristina Bădu

cinema
O Extemporal la dirigenție : SCALA 
(1.1 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
O Totul se plătește: DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19
• Unde ești copilărie : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19
• Cale liberă : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17: 19
• clopoțelul: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15: 19,30, 
LIRA (317171) — 9; 11: 13; 15; 17; 
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
71; 19
• Biciul fermecat : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9;’ll; 13; 15; 17; 19,

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Spre o nouă etapă a unității 
forțelor de stingă din Mexic

Anul 1987 a fost marcat de importante evenimente in viața for
țelor de stingă din Mexic. Astfel, in cursul primăverii au avut loc 
congresele a cinci organizații de stingă, in cadrul cărora a fost adop
tată hotărirea privind fuzionarea acestor partide intr-un singur partid 
politic, numit PARTIDUL MEXICAN SOCIALIST, tn această forma
țiune politică au fuzionat Partidul Socialist Unificat Mexican, Partidul 
Mexican al Oamenilor Muncii. Partidul Patriotic Revoluționar, Miș
carea Revoluționară a Poporului și Unitatea Stingii Comuniste. La 
sfirșitul lunii noiembrie a avut loc primul congres al noului partid, 
care a evidențiat hotărirea acestuia de a acționa pentru întărirea uni
tății de acțiune a forțelor politice de stingă mexicane, pentru mobi
lizarea tuturor eforturilor in vederea realizării unor cuceriri revolu
ționare pe drumul spre socialism.

Intr-un interviu acordat presei, secretarul general al C.C. al Parti
dului Socialist Unificat Mexican, Pablo Gomez, s-a ocupat de semni
ficația fuziunii și de perspectivele forțelor de stingă din țară. Redăm 
interviul in formă prescurtată.

Felul cum s-au desfășurat congre
sele de unificare, scrie autorul, a 
arătat că problema unificării era 
stringentă, iar necesitatea ei pe de
plin înțeleasă. Consider că tendința 
de unificare a fost dictată de dorința 
arzătoare de a se soluționa proble
mele care se află in prezent în fața 
societății mexicane.

Particularitatea procesului de uni
ficare din Mexic constă în faptul că. 
dacă în alte țări din regiune acesta 
a îmbrăcat forma unor coaliții sau 
fronturi, la noi, in cursul ultimilor 
zece ani, detașamente tot mai nu
meroase ale forțelor de stînga au 
evidențiat necesitatea formării unui 
singur partid de masă, puternic, care 
să poată constitui o alternativă poli
tică Ia forțele aflate în prezent la 
conducere. La apariția acestei situa
ții a contribuit și faptul că în rîn- 
dul stingii mexicane problemele cu 
caracter doctrinar au încetat să mai 
constituie un obstacol în calea uni
ficării. Fiind o forță politică influen
tă în țară, Partidul Comunist Me
xican a reușit, încă din 1975, să ini
țieze politica de fuzionare cu alte 
grupări de stînga într-o singură or
ganizație politică.

Dar problema realizării unității în 
cadrul mișcării de stînga, continuă 
Pablo Gomez, nu a fost pe deplin 
soluționată. Ea a fost ridicată, con
comitent cu noi, și de diferite 
cercuri politice și pături sociale, care 
au criticat lipsa de unitate, ceea ce a 
jucat un mare rol, ducînd la cău
tarea unor căi de realizare a înțe
legerii.

Totodată, tendința de unificare în 
cadrul unui singur partid este de
terminată și de particularitățile sis
temului electoral din Mexic (ceea ce 
poate să nu fie caracteristic pentru 
alte țări latino-americane). Acest sis
tem prevede o reprezentare mixtă 
majoritară și proporțională, fapt care 
îngreunează crearea alianțelor poli
tice. Din punctul de vedere al pro
cedurii, atit formarea, cit și funcțio
narea coalițiilor constituie un pro
ces mult mai complex decît for
marea unul singur partid. Nu consi

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
lescu ocupă locul 5 — cu 5 puncte, 
iar Margareta Mureșan locul 7 — cu 
4 puncte. • Campionul mondial de 
șah, marele maestru sovietic Gări 
Kasparov, a susținut Ia Cannes un 
original meci — simultan cu 10 ad
versari. aflați în diferite orașe de pe 
glob, din toate cele 5 continente. 
Campionul a obținut victoria cu sco
rul de 8,5—1,5 puncte. A pierdut o 
singură partidă, cea cu englezul M. 
Adams, și a făcut remiză cu M. Ulî- 
bin, campionul de juniori al U.R.S.S.

VOLEI. ..Cupa campionilor euro
peni" la volei feminin a fost cu
cerită la actuala ediție de echipa 
italiană Olimpia Ravenna, care, in 
meciul decisiv al turneului final 
disputat la Salonic, a intrecut cu 
scorul de 3—1 (7—15. 15—10. 15—9, 
15—11) formația sovietică Uralocika 
Sverdlovsk.

HANDBAL. La Guimaraes (Por
tugalia) a luat sfirșit campio
natul mondial masculin de hand
bal (Grupa O). primul loc fiind 
ocupat de formația Austriei, care 
In ultimul meci a intrecut cu 
26—19 echipa Italiei. A obținut, 
de asemenea, promovarea în gru
pa B a competiției selecționata 
Olandei, clasată pe locul secund, 
după ce a invins, in ultima zi, cu

AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Cei cinei poznași — 11; 13, Pro
gram special pentru copil șl tineret
— 9; 15; 17! 19 : DOINA (16 35 38)
© Taina reginei piraților : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

teatre 

der acest fapt ca determinant, dar. 
totuși, tendința de unificare din țară 
depinde și de el.

In fața forțelor unite ale stingii 
se află o multitudine de sarcini strin
gente. Prima dintre ele se referă la 
realizarea efectivă a fuzionării hotă- 
rîte. Apoi vor trebui definitivate 
pregătirile In vederea alegerilor pre
zidențiale din acest an, la care noul 
partid înțelege să participe activ. 
Acest fapt presupune desemnarea 
unor candidați pentru funcția de 
președinte. în cursul campaniei 
electorale sîntem obligați să expli
căm maselor caracterul democratic 
al noului partid. în același timp, 
este necesar ca el să fie considerat 
drept o continuare firească a forțe
lor unite. Formarea noului partid 
nu înseamnă ruperea cu trecutul, ci 
trecerea pe un făgaș calitativ nou.

Consider că în fața grupărilor de 
stînga din Mexic se deschide per
spectiva transformării lor intr-o forță 
cu adevărat influentă, afirmă P. Go
mez. Firește. în calea forțelor da 
stingă se află mari obstacole. Totuși, 
monopolul Partidului Revoluționar 
Instituțional asupra puterii politice a 
slăbit. Sînt convins că, în viitorul 
apropiat, în țară se vor produce 
schimbări politice legate de creșterea 
concurenței în cadrul sistemului po
litic mexican. Pe măsura activizării 
luptei politice, mișcarea de stînga 
trebuie să se dezvolte tot mai mult. 
Prin strîngerea rîndurilor sale, stînga 
se pregătește pentru viitoarele 
schimbări care încep să se facă sim
țite. Aș spune că anticipăm situația 
care ar putea să apară.

Cu alte cuvinte, consider că, în cel 
mai scurt timp, în fața forțelor de 
stînga se vor deschide largi perspec
tive. Iar principala sarcină care stă 
în fața noastră (și ea este de însem
nătate istorică) constă în crearea 
unui partid de masă influent, care 
să aibă legături strînse cu oameni 
muncii, avînd un program clar și 
concret, un partid capabil să stabi
lească perspectiva prefacerilor revo
luționare socialiste, se arată în în
cheierea interviului.

scorul de 23—22. formația Israelu
lui. • tn continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Austria, selec
ționata feminină de handbal a R.R. 
Chineze a jucat cu formația Hypo 
Sudstadt. Handbalistele chineze au 
obținut victoria cu scorul de 29—14 
(13-6).

FOTBAL. Turneul internațional de 
fotbal de la Cannes a fost cîștigat 
de echipa Partizan Belgrad, care a 
întrecut în finală cu 5—2 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) for
mația locală. La încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a fost 
egal : 2—2. în partida pentru locu
rile 3—4, echipa O.G.C. Nisa a dispus 
cu 5—3 de selecționata Camerunului.

CICLISM. Etapa a doua a Turului 
ciclist al Cubei, disputată in circuit 
la Santiago de Cuba, a fost cîști- 
gată de rutierul din R. D. Germană 
Olaf Jentzsch, cronometrat in 21 
16’50”. Cu această victorie, Jentzsch 
a preluat tricoul de lider al clasa
mentului general individual, fiind 
urmat de Alvarez (Cuba), la 29” și 
Gottschling — 1’11”.

TENIS. In finala turneului inter
național feminin de tenis de la Dallas 
(Texas). Martina Navratilova a in- 
vins-o cu 6—0, 6—3 pe Pan Shriver.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Amintirile Sare! Bern
hardt — 18; (sala studio) : Sentimen
te și naftalină — 18,30
• Teatru! Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C.' Tâna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Micuța Dorothy — 15; De 
tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9: Vrăjitorul 
din Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Oul buclucaș — 10; 15;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Car
tea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30
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• CU LASERUL, ÎN INTIMITA
TEA REACȚIILOR. Unele reacții chi
mice ultrarapide intre atorrfi sau molecule 
se desfășoară cu o viteză depășind cu mult 
posibilitățile actuale ale omului de apre
ciere a timpului, care merg pină la o mi
lionime de miliardime de secundă. în cazul 
acestor reacții, se cunosc toate componen
tele inițiale și cele finale, dar ceea ce se 
întîmplă între aceste două stadii nu se știe.

Un grup de specialiști ai marelui centru 
Californian de cercetări „Caltech" a pus la 
punct un sistem de vizualizare, cu ajutorul 
unui laser, a etapelor unor reacții chimice 
rapide. Deocamdată, prin noua metodă se 
pot urmări reacțiile care se desfășoară in 
decurs de o miliardime de secundă. Grație 
laserului, întilnirea, bunăoară, dintro un 
atom de hidrogen și unul de bioxid de 
carbon poate fi descrisă in mod amănunțit.

© SUDURA CU... BEC. Cercetă
tori ai Institutului de aviație din Moscova 
au realizat o instalație cu ajutorul căreia 

lumina obținută de la un bec cu arc vol
taic în mediu de xenon poate fi folosită 
pentru sudură sau pentru călirea unor pie
se metalice. Lumina obținută cu un bec 
de 10 kilowați se focalizează cu ajutorul 
unor reflectoare cu oglinzi într-un punct 
în care densitatea energiei este atit de 
mare îneît se pot suda chiar și plăci de 
titan. Pentru asemenea operațiuni, noua 
instalație folosește de zeci de ori mai pu
țină energie decît o instalație cu laser.

® CIT MAI MULTE CASE SO
LARE. în China, energia solară urmează 
să fie utilizată într-o tot mai mare măsu
ră în următorii ani. Intensitatea radiației 
solare depășește 140 kcal/cmp'an Pe două 
treimi din teritoriu, în regiunile de sud- 
vest ale tării ea atingînd valori anuale de 220 
kcal/cmp. Cercetările fundamentale pe tema 
exploatării energiei solare sînt deosebit de 
active într-o serie de universități și centre 
științifice. Lucrările de cercetare vizează în 
primul rind încălzirea cit mai eficientă a 
apei cu ajutorul radiațiilor solare. Mai 

multe noi tipuri de instalații pentru încăl
zirea apei au fost deja puse la punct și 
încep să fie comercializate. Cercetările mai 
au ca obiectiv și realizarea de noi cup
toare și case solare. Cuptorul solar perfec
ționat este menit să funcționeze în regiu
nile din sud-vestul și nord-vestul țării, 
unde climatul este uscat, iar biomasa in
suficientă pentru satisfacerea cererii de 
energie a gospodăriilor populației. Actual
mente, peste 80 000 de cuptoare solare se 
află în funcțiune în aceste regiuni. Mai 
multe zeci de case solare — active și pasi
ve — care totalizează 30 000 mp de supra
față locuibilă, se află în stadiu de experi
mentare în regiuni din nordul tării. Studi
ile au demonstrat că locuința solară pasivă 
prezintă bune performanțe termice și eco
nomice. Pentru a facilita popularizarea a- 
cestui tip de construcție. Institutul națio
nal de energetică din provincia Gansu a 
elaborat un manual de mare tiraj al casei 
solare pasive.

© AMINOACIZI EXTRATERES
TRI ? Originea urmelor de aminoacizl

descoperite în unii meteoriți este contro
versată. Unii cercetători sint convinși că 
aceste reziduuri sînt de origine extrateres
tră, in timp ce alții afirmă că este vorba 
de contaminări terestre. Anul trecut, mai 
multe echipe de cercetători din S.U.A. și 
Australia au analizat izotopii rari conținuți 
de un meteorit căzut în Australia, in 1969. 
Recentele concluzii ale acestor anali
ze par să confirme originea interste
lară a respectivilor compuși organici. 
Specialiștii au măsurat concentrațiile de 
deuteriu. azot-10. carbon-13 în granu
lele de meteorit, iar cantitățile găsite au 
fost cu mult mai mari decit cele existente 
în compușii similari tereștri. S-a conchis, 
prin urmare, că aceste reziduuri provin din 
nori interstelari. s

• HIRTIA ÎN SPRIJINUL ME
MORIEI CALCULATOARELOR. 
Iată o surprinzătoare noutate si din domeniul 
tehnicii de calcul ; a devenit posibilă stoca
rea datelor informatice (programe, fișiere, 
grafice, sunete etc.) pe o simplă foaie de 

hirtie obișnuită avind dimensiunea de 
21X29,7 cm. Acest gen de memorie se pre
zintă sub forma unor benzi imprimate pe 
coala albă, benzile avînd lățimea de 16 mm 
și lungimea de pină Ia 21 cm. înregistrările 
par, la prima vedere, simple mizgăleli din 
cauza desenului aleatoriu format prin ală
turarea de minuscule pătrate albe și negre 
care nu reprezintă altceva decit informația 
codificată. Fiecare bandă poate stoca o mie 
de octeți de informație, utilizind o impri
mantă matricială, și pînă la 3 500 octeți 
atunci cind se folosește o imprimantă cu 
laser. Foaia de hirtie conține opt aseme
nea benzi care constituie echivalentul a 24 
de pagini dactilografiate. Comparativ cu 
stocarea informației pe dischete magnetice, 
noul suport realizat de societatea france
ză „Softstrip" prezintă o serie de avantaje. 
Este mult mai puțin fragil, costă foarte 
ieftin, poate fi expediat ușor prin poștă și 
reprodus prin fotocopiere sau prin alt 
procedeu obișnuit de imprimare.

• PROSPEȚIME PRELUNGITĂ. 
Deseori, fructele trebuie transportate pe

distante de mii și mii de kilometri, la bor- \ 
dul unor nave, așa că menținerea cit mai 1 
îndelungată a prospețimii lor se urmărește ’ 
prin diverse metode. Deseori, ele se culeg k 
înainte de coacere și sint păstrate la rece, ■ 
ca să se întirzie cit mai mult acest proces. ) 
In alte cazuri, se acoperă cu o peliculă sub- k 
tire de plastic sau de ceară, fructele astfel 
tratate păstrindu-și însă un timp limitat Ț 
integritatea. întrucit nu se mai produce i 
schimbul normal de gaze cu atmosfera. 1 
Pentru înlăturarea acestui inconvenient, in l 
Anglia s-a pus la punct un înveliș protector ? 
subțire, realizat dintr-o compoziție care ) 
permite ca respirația să aibă loc, în așa fel i 
încit fructele să „supraviețuiască" și să se > 
coacă după o perioadă lungă de timp. Noul l 
procedeu nu necesită o temperatură prea J 
scăzută in timpul transportului. învelișul ) 
protector, denumit ..Semperfresh". este un i 
ester al zaharozel. o pulbere care, în ve- » 
derea întrebuințării, nu necesită decit să ț 
fie dispersată in apă. Foarte ieftin, noul i 
produs, alcătuit din elemente de hrană na- J 
turală, se aplică în cantități reduse pe fruc- Ț 
te. fiind complet lipsit de nocivitate. 1
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România se pronunță pentru încetarea
cursei înarmărilor, pentru un program 

cuprinzător de dezarmare 
Intervenția reprezentantului țării noastre 

la Conferința pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 16 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva, repre
zentantul României a expus poziția 
tării noastre, concepția si inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a- 
precierile conținute in documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
cu privire la imperativul opririi 
cursei Înarmărilor, în primul rind a 
înarmărilor nucleare, eliminarea tu
turor armelor nucleare si reducerea 
radicală a armamentelor conventio
nale. lichidarea primejdiei de război, 
asigurarea dreptului suprem al po
poarelor la existentă, libertate si 
independentă, la viată si la pace.

în legătură cu elaborarea de către 
conferință a programului global de 
dezarmare, s-a arătat că. după pă
rerea României, un program cuprin
zător de dezarmare trebuie să con
țină : încetarea producției de arme 
nucleare si reducerea treptată a 
stocurilor existente în scopul lichi
dării lor totale pînă în anul 2000 ; 
interzicerea si lichidarea completă a 
armelor chimice ; reducerea substan
țială a armamentelor conventio
nale, a efectivelor și cheltuieli
lor militare cu cel puțin 50 la 
sută pînă în anul 2000 ; conve
nirea între statele din cele două 
alianțe militare a unor plafoane din 
ce în ce mai joase, la principalele 
armamente. Au fost propuse, de ase
menea, măsuri privind înghețarea 
cheltuielilor militare și trecerea la 
reducerea lor, crearea de zone lipsite 
de arme nucleare și chimice în dife
rite regiuni ale lumii, retragerea tu
turor trupelor străine în interiorul 
granițelor naționale și asumarea de 
fiecare stat a angajamentului ferm de 
a nu disloca trupe pe teritoriul altor 
state, desființarea tuturor bazelor 
militare de pe teritoriile altor state, 
desființarea simultană a celor două 
alianțe militare — N.A.T.O. și Tra
tatul 'de la Varșovia —. renunțarea 
la efectuarea de manevre și demon
strații militare în apropierea frontie
relor naționale ale altor țări. A fost 
subliniată, totodată, necesitatea asi
gurării unui control strict și eficace 
asupra îndeplinirii obligațiilor pe care 
și le asumă statele în vederea reali

zării unei dezarmări reale și a fost 
propusă instituirea in cadrul O.N.U. a 
unui organism internațional investit 
cu dreptul de a controla și inspecta 
realizarea măsurilor de dezarmare 
adoptate. De asemenea, s-a eviden
țiat importanța asumării de către 
toate statele a angajamentului 
solemn de a renunța la forță și la 
amenințarea Cu forța, de a respecta 
independenta tuturor popoarelor, 
dreptul lor de a-și hotărî liber desti
nele, fără nici un amestec din afară, 
educării popoarelor în spiritul păcii, 
împotriva războiului și înarmărilor, 
precum și creșterii rolului și răspun
derii O.N.U. în înfăptuirea dezar
mării.

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea ca, după încheierea tra
tatului sovieto-american privind eli
minarea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, să se treacă 
la noi pași, mai importanți, în do
meniul dezarmării, să se intensifice 
eforturile tuturor statelor, în toate 
forurile de negocieri, în vederea eli
minării pe etape a tuturor armelor 
nucleare, pentru încetarea totală a 
experiențelor nucleare și renunțarea 
la militarizarea Cosmosului, reduce
rea substanțială a armamentelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare, pentru interzicerea 
și eliminarea armelor chimice.

A fost subliniată importanta deo
sebită pe care România o acordă in
terzicerii totale și eliminării defini
tive a armelor chimice și. în acest 

•scop, elaborării de către Conferința 
pentru dezarmare a unei convenții 
internaționale vizînd atingerea aces
tui obiectiv. S-a arătat că România, 
tară care nu posedă arme chimice, 
se pronunță, totodată, pentru mă
suri pe plan regional vizînd restrîn- 
gerea ariei de răspîndire a acestei 
arme.

Reprezentantul român a formulat, 
totodată, o serie de propuneri pri
vind asigurarea unei eficiente mai 
mari a activității conferinței, pentru 
creșterea contribuției acesteia. ca 
organ de negocieri multilaterale, la 
convenirea și realizarea de măsuri 
și acorduri în domeniul dezarmării.

Dezvoltarea a numeroase state ale lumii, 
afectată de criza datoriei externe 

Aprecieri exprimate la Conferința internațională 
de la Londra

LONDRA 16 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se. într-un amplu comentariu, 
la rezultatele Conferinței internațio
nale asupra datoriei externe a țări
lor din America Latină, desfășurată 
la Londra, agenția China Nouă sub
liniază că statele debitoare vor su
porta povara datoriilor și în secolul 
următor, dacă nu va fi găsită o so
luție radicală.

Percy Mistry. fost consilier al pre
ședintelui Băncii Mondiale, a decla
rat că „planul Baker**  a eșuat com
plet. El se referea la planul elabo
rat în 1985 de ministrul american al 
trezoreriei, Jeunes Baker, care pro
punea reforme structurale în țările 
debitoare si o rezolvare de la caz la 
caz a situației datoriei externe.
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La rîndul său. Arthur Dunkel, di
rector general al G.A.T.T.. — parti
cipant la conferință — a arătat că în 
perioada 1982—1987 s-a înregistrat o 
reducere constantă a ritmului de 
creștere a produsului national brut 
în țările debitoare latino-americane. 
„Nimeni nu poate să nege că există 
o coincidentă între deteriorarea re
zultatelor economice ale țărilor din 
America Latină si înrăutățirea situa
ției datoriei lor externe, a spus eL

Potrivit datelor F.M.I., datoria ex
ternă a țărilor din regiunea aminti
tă era la sfîrsitul anului trecut de 
421 miliarde dolari, față de 333 mi
liarde în 1982, în timp ce rata servi
ciului acestei datorii a crescut de la 
51 la 55 la sută. Comentînd această 
situație, Francisco Suarez, adjunct 
al ministrului de finanțe al Mexicu
lui. aprecia că în 1988 situația se va 
înrăutăți. „Este imperios necesar să 
fie explorate noi posibilități de re
zolvare a problemei datoriei exter
ne. Vechea strategie trebuie înlocui
tă cu noi abordări**,

Miguel Urrutia, reprezentant al 
Băncii Internationale pentru Recon
strucție si Dezvoltare, a apreciat că. 
în condițiile unei creșteri economice 
generale Pe Plan international, prin 
liberalizarea schimburilor comercia
le. prin rate moderate ale inflației 
și reduceri ale ratei dobinzilor este 
posibil să se ajungă la unele soluții 
pozitive. Majoritatea participantilor 
la conferință au relevat că. în cazul 
în care această criză nu va fi depă
șită. efectele ei vor fi resimt’te atît 
de țările în curs de dezvoltare, cît și 
de cele industrializate.

EVOLUȚIA RELAȚIILOR> J

DINTRE TURCIA Șl GRECIA
ANKARA 16 (Agerpres) — Primul- 

ministru al Turciei, Tiirgut Ozal, a 
declarat, la o conferință de presă ți
nută la Istanbul că Marea Egee va 
trebui să devină pe viitor „o punte a 
păcii și cooperării**  între țara sa și 
Grecia. Premierul Turciei a preci
zat. de asemenea, subliniază agenția 
Anatolia, că împreună cu primul-mi- 
nistru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a convenit, în cadrul convorbi
rilor desfășurate recent la Davos, în 
Elveția, că, prin realizarea unor pași 
concreți pe linia cooperării bilatera
le în domeniile economiei, comerțu
lui, întreprinderilor mixte, culturii și 
turismului, să se creeze o atmosferă 
de încredere reciprocă între cele 
două țări.

Tiirgut Ozal a relevat, de aseme
nea, că se va întîlni cu omologul 
său grec din nou în luna martie, la 
Bruxelles, și că are în vedere o vi
zită la Atena, în iunie — informează 
agenția de presă turcă.

Reuniune consacrată 
situației din America 

Centrală
SAN SALVADOR 16 (Agerpres).— 

Miniștrii afacerilor externe din Cos
ta Rica, Guatemala, Honduras. Ni
caragua și Salvador se vor reuni 
miercuri în capitala salvadoriană — 
a anunțat Ministerul Afacerilor Ex
terne al acestei țări. După cum se 
știe. în cadrul reuniunii șefilor de 
stat din regiune care a avut loc la 
mijlocul lunii ianuarie la San Jose 
s-a cerut miniștrilor de externe din 
aceste țări să urmărească modul în 
care se înfăptuiesc prevederile acor
dului de pace în regiune.

Miniștrii de externe formează Co
misia Executivă a acordului „Es- 
quipolas II“. Ei vor examina sta
diul realizării prevederilor acestui 
document.

O delegație guvernamentală spa
niolă a început un turneu în Nica
ragua. Salvador. Honduras. Guate
mala și Costa Rica. Tema principa
lă a misiunii iberice este analizarea 
posibilității de participare a Spaniei 
la mecanismele de verificare și con
trol ale acordurilor de pace „Esqui- 
polas II“.

Economia mondiala 
confruntata cu mari 

probleme 
nerezolvate 
Avertisment lansat 

de economiști din nouă țări
LONDRA 16 (Agerpres). — Urmă

torii cîțiva ani ar putea fi pentru e- 
conomia mondială cei mai dificili din 
ultimele cinci decenii dacă nu se vor 
lua măsuri hotărîte pentru a se 
corecta uriașele dezechilibre comer
ciale, avertizează 33 de economiști 
de frunte din nouă țări ale lumii, 
într-o declarație dată publicității si-, 
multan la Londra. Washington, Kiel, 
Paris. Roma, Sao Paulo și Tokio. Po
trivit agenției K.U.N.A., autorii de
clarației arată că economia mondia
lă este confruntată cu o criză ex
trem de gravă, iar nerezolvarea pro
blemelor care stau la baza acesteia 
implică riscul unei alunecări in re
cesiune economică a celei mai mari 
părți a globului. în document se a- 
preciază că printre principalele cau
ze ale crizei se numără uriașele de
ficite bugetare și comerciale ale 
S.U.A., importantele excedente acu
mulate în comerțul exterior de o 
serie de țări asiatice. în special de 
Japonia., rata înaltă a șomajului in 
Europa, precum și datoriile și stag
narea economică din multe țări in 
curs de dezvoltare.

CONSULTĂRI PENTRU RELANSAREA PROCESULUI DE PACE 
IN ORIENTUL MIJLOCIU
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Mediteranei, mesajul de răspuns J 
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ț rințe exprimate cu tărie de cercurile cele mai largi ale opiniei publice 
i internaționale, paralel cu sublinierea necesității de a se acționa pentru 
‘ soluționarea pe cale pașnică, prin tratative a tuturor diferendelor și stă- 

rilor conflictuale existente in lume.
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PE DIFERITE MERIDIANE

pentru dezarmare
O lume a păcii și destinderii, din care să fie eliminate definitiv armele 

nucleare, instaurarea unui climat de cooperare fi încredere constituie ce-

In sprijinul reducerii încordării în zona 
Mării Mediterane

MOSCOVA. — în răspunsul gu- 
1 vernului sovietic la un mesaj din 
’ partea statelor mediteraneene 
ț membre ale mișcării de nealiniere, 
J se arată că U.R.S.S. este gata să 
) extindă dialogul și cooperarea cu 

aceste state în vederea reducerii 
încordării și transformării Mării 
Mediterane într-o zonă a păcii și 
colaborării — relatează agenția 
T.A.S.S.

Referindu-se la necesitatea redu
cerii armamentelor nucleare din

regiune, lichidării bazelor militare 
străine din zonă, reducerii activită
ții forțelor maritime militare și 
extinderii măsurilor de încredere 
adoptate la Stockholm și asupra
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ministrul afacerilor externe, E. Șe- 
vardnadze, subliniază că U.R.S.S. 
este gata să sprijine măsurile prac
tice și să-și asume angajamentele 
de rigoare dacă și S.U.A. vor adop
ta o atitudine similară.

Negocieri privind armele strategice ofensive
GENEVA. — La Geneva a avut 

loc o nouă ședință plenara în ca
drul negocierilor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și 
cosmice. Delegația sovietică — 
menționează T.A.S.S. — a făcut noi 
propuneri vizînd punerea de acord

a textelor articolelor legate de con
trolul asupra respectării obligațiilor 
ce și le vor asuma părțile în legă- r 
tură cu proiectul în pregătire al ț 
„Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. I 
referitor la reducerea și limitarea ’ 
armelor strategice ofensive**.  |

Pentru transformarea Asiei și Pacificului 
în zone denuclearizate

AMMAN 16 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei. Zeid Rifai, 
și-a încheiat vizita la Cairo, în ca
drul căreia a fost primit de pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak. 
Anterior, premierul iordanian a avut 
o întîlnire la Damasc cu președinte
le Siriei, Hafez Al-Assad.

Zeid Rifai a declarat la Cairo că 
tara sa insistă asupra organizării u- 
nei conferințe internaționale de pace, 
sub egida O.N.U., cu participarea ce
lor cinci țări membre ale Consiliu
lui de Securitate și a tuturor părți
lor implicate în conflictul din regiu
ne, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Obiectivul nos
tru, a spus el, este realizarea unei 
păci drepte, globale și durabile in 
regiune.

Prim-adjunctul ministrului egip
tean al afacerilor externe, Ossama 
El Baz, a declarat că vizita primului 
ministru iordanian în Egipt s-a în
scris în cadrul coordonării consultă
rilor periodice dintre președintele 
Mubarak și regele Hussein în pro
bleme importante de interes reci
proc. în special în ceea ce privește 
restabilirea păcii în Orientul Mij
lociu, în lumina actualelor mișcări 
de protest palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate și a eforturilor în 
direcția relansării procesului de pace 
în regiune.

TUNIS 16 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi, s-a întâlnit la Tunis cu 
Marrack Goulding, secretar general 
adjunct al O.N.U., aflat în prima 
etapă a noului turneu politic prin 
țări arabe și din Orientul Mijlociu. 
Potrivit agenției Taniug, interlocu
torii au efectuat un schimb de opi
nii cu privire la posibilitățile de 
convocare a unei conferințe inter
naționale privind Orientul Mijlociu, 
care să ducă la o soluționare justă 
si durabilă a problemelor regiunii.

KHARTUM 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
și-a încheiat vizita la Khartum. El a 
conferit cu președintele Consiliului 
Suprem de Stat al Sudan'ilui. Ahmed 
El Mirghani, și cu primul ministru 
Sadek Al Mahdi. în probleme pri
vind evoluțiile din Orientul Mijlo
ciu și posibilitățile de impulsionare 
a prooesului de pace în regiune, si
tuația din Liban, relațiile dintre cele 
două țări.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Convo
carea unei conferințe internaționale

de pace în problema Orientului Mij
lociu, sub egida O.N.U. și ou parti
ciparea tuturor părților interesate, 
constituie singura cale de reglemen
tare atotcuprinzătoare a acestei pro
bleme — a declarat vicecancelarul si 
ministrul vest-german de externe. 
Hans-Dietrich Genscher, într-un in
terviu acordat ziarului libanez „Al 
Safir". Guvernul vest-german consi
deră că acest conflict și reglemen
tarea lui pe cale pașnică trebuie să 
se afle în centrul atenției opiniei 
publice internaționale, a spus el.

CAIRO 16 (Agerpres). — Numai o 
conferință internațională de pace 
poate duce la o reglementare globa
lă a conflictului din Orientul Mijlo
ciu — a declarat Neil Kinnock, li
derul Partidului Laburist din Marea 
Britanie, în cursul unei conferințe 
de presă organizate la Cairo, unde 
se află într-o vizită oficială. El a 
adăugat că absenta unei soluții glo
bale, juste și durabile a problemei 
va duce fără nici un dubiu la esca
ladarea violenței în această regiune.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Con
ferinței Islamice, Sharifuddin Pir- 
zada. aflat în vizită la Bagdad, a 
lansat un apel pentru punerea cît 
mai grabnică în aplicare a rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.. care prevede încetarea 
războiului dintre Iran și Irak și so
lutionarea conflictului dintre cele 
două țări pe cale pașnică, prin tra
tative. Totodată, el și-a exprimat în
grijorarea față de continuarea acte
lor de agresiune ale forțelor israe- 
liene în teritoriile arabe ocupate, in
formează agenția K.U.N.A.

ATENTAT TERORIST
NICOSIA 15 (Agerpres). — O pu

ternică explozie S-a produs luni la 
bordul navei de pasageri „Sol 
Phryne", aflată în rada portului Li
massol din Cipru, transmit agenții
le K.U.N.A. și M.E.N.A. Nava urma 
să transporte spre Haiffa un grup 
de circa 130 de palestinieni 
expulzați de Israel din teritoriile 
arabe ocupate care doreau să re
vină la căminele lor. circa 200 de 
reprezentanți ai opiniei publice și 
ziariști din numeroase țări.

Ca urmare a exploziei. în partea 
subacvatică a corpului navei s-a for
mat o spărtură cu un diametru de 
circa 60 cm.

Ă Ă ĂĂ *De asemenea, în document se / 
lansează popoarelor -din regiune * 
apelul de a-și spori presiunile asu- ț 
pra guvernelor lor în direcția în- ’ 
treprinderii de noi eforturi pen- .■ 
tru transformarea Asiei și Pacifi- ) 
cului într-o zonă lipsită de arme i 
nucleare.

Totodată, participant!! s-au pro- » 
nunțat pentru soluționarea pe cale / 
pașnică a conflictului dintre Iran ) 
și Irak și a situației din Orientul | 
Mijlociu.

favorabil măsurilor
de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune ț

NEW DELHI. — La New Delhi 
s-au încheiat lucrările unei reu
niuni a juriștilor din 21 de țări din 
regiunea Asiei și Pacificului, avînd 
ca temă participarea specialiștilor 
din domeniul legislativ la acțiunile 
îndreptate spre dezarmare și dez
voltare economică și socială. Parti- 
cipanții au adoptat un document 
prin care se pronunță pentru scoa
terea războiului în afara legii, pre
cum și pentru interzicerea totală 
și necondiționată a armelor nuclea
re și a altor mijloace de distru
gere în masă.

Larg curent de opinie

WASHINGTON. — Potrivit unui 
sondaj de opinie realizat de Agen
ția de 
(U.S.I.A.), majoritatea covîrșitoare 
a opiniei publice din țările vest- 
europene membre ale N.A.T.O. 
sprijină Tratatul sovieto-american 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune. Astfel, 97 la sută din per
soanele chestionate în R.F.G. au 
dat un răspuns afirmativ, procen
tul fiind de 79 în Italia, 78 în Fran-

Informații a S.U.A.
ța, 76 în Olanda și 65 în Marea Brl- 
tanie. ț

Cu toate acestea, în R.F. Germa- i 
nia se desfășoară o acțiune judi- 1 
ciară împotriva a peste 3 800 per- l 
soane acuzate că au participat la 
demonstrațiile organizate în fa- ț 
voarea desființării rachetelor cu i 
rază medie de acțiune de pe teri- <’ 
toriul vest-german. Asemenea ac- I 
țiuni au Ioc în orașele Ellwangen, ț 
Stuttgart și Heilbronn.

Noi demonstrații de protest împotriva ocupației israeliene
In sectorul de est al Ierusalimului, 

în alte localități, precum și în ta
berele de refugiat! palestinieni din 
teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului Si Gaza a avut loc marți 
o grevă generală de protest. In ace
lași timp au fost organizate noi de
monstrații si manifestații de protest

împotriva ocupației Israeliene. La 
Hebron au fost instituite interdicții 
de circulație. In zona Ierusalimului 
de est au fost arestați 30 de tineri 
palestinieni. informează agențiile 
F.A.N.A. și I.N.A.

(Agerpres)

Atac al trupelor R.S.A. în sudul Angoleî

In interesul consolidării unității 
naționale în Zimbabwe

HARARE 16 (Agerpres). — în lo
calitatea Rufăro, conducerile organi
zațiilor politice Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe (Z.A.N.U. — 
F.P.) și Frontul Patriotic — fosta 
Uniune a Poporului African din 
Zimbabwe (F.P.—Z.A.P.U.) au orga
nizat un mare miting de masă con
sacrat semnificației realizării unită
ții dintre cele două partide. La 23 
XII 1987, Z.A.N.U. și Z.A.P.U. au 
convenit să fuzioneze, creînd Uniu
nea Națională Africană din Zim
babwe — Frontul Patriotic.

Simion Muzenda. vicepreședinte al 
tării, al doilea secretar al Z.A.N.U., 
a declarat că unitatea partidului în
seamnă unitatea tării, poporul știind 
că numai pe această cale se pot 
pune bazele dezvoltării naționale, în 
beneficiul întregii națiuni.

La rîndul său. liderul Z.A.P.U., 
Joshua Nkomo. a arătat că Zimbabwe 
are nevoie de unitate De Plan poli
tic în vederea realizării unei socie
tăți prospere De olan intern si ca
pabilă. pe plan extern, să se opună 
agresiunii Africii de Sud.

SAO TOME 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei. Jose Eduardo dos 
Șantos, aflat în vizită în Sao Tome 
și Principe, a declarat că Africa de 
Sud, în ultimele zile, și-a sporit dis
pozitivul de luptă pe teritoriul ango
lez, creînd o situație foarte gravă. El 
a reafirmat că tara sa, ca și alte state 
africane vecine nu sînt interesate să 
fie tîrite în război, ci optează. în 
continuare, pentru reglementarea si
tuației din Africa australă prin în
țelegeri pe bază negociată.

Unități ale armatei sud-africane, 
împreună cu forte din gruparea an
tiguvernamentală, au lansat un nou 
atac masiv la Cuito Cuanavale. din 
sudul Angolei. unde se dau lupte 
puternice.

Un comunicat militar al armatei 
naționale angoleze relevă că. în ul
timele zile, trupele invadatoare sud- 
africane au adus puternice întăriri 
în unități militare, tancuri și arti
lerie în zona localității Cuito Cua
navale.

ILE DE PRESA
e scurt

Necesitatea unor acțiuni perseverente pentru 
reducerea substanțială a armelor nucleare straie

Au trecut două luni și mai bine de 
la semnarea Tratatului sovieto-ame
rican cu privire la eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune din Europa — primul docu
ment din întreaga perioadă de 
după tragedia de la Hiroshima și 
Nagasaki care consemnează hotări- 
rea de a se distruge două clase de 
arme nucleare, armele cele mai pri
mejdioase cunoscute vreodată de 
omenire. Procesul trecerii la aplica
rea prevederilor tratatului își ur
mează acum cursul prevăzut ; el 
a fost înaintat spre ratificare So
vietului Suprem al U.R.S.S. și Con
gresului S.U.A., apreciindu-se că, in 
ciuda opoziției unor cercuri conser
vatoare din Senatul american, per
spectivele ratificării sînt bune. De 
altfel, este semnificativ că încă îna
inte ca tratatul să intre în vigoare 
s-au și înregistrat unele măsuri con
crete : Belgia, de pildă, a făcut cu
noscut că nu vor mai fi introduse pe 
teritoriul său nici un fel de rachete 
pe lingă cele deja instalate. iar 
în Cehoslovacia s-a și trecut la re
tragerea rachetelor operativ-tactice 
ce fuseseră amplasate ca răspuns la 
instalarea rachetelor americane in 
Europa occidentală. Sînt fapte ce re
prezintă evoluții pozitive, pe care 
opinia publică de pretutindeni le sa
lută cu îndreptățită satisfacție, ele 
corespunzînd intereselor tururor po
poarelor.

Nu este însă mai puțin adevărat, 
și acest lucru a fost subliniat din 
primul moment de țara noastră, ca 
și de alte țări, că armele ce urmea
ză a fi distruse nu constituie decit 
o foarte mică parte din arsenalele 
nucleare existente, incit primejdiile 
la adresa umanității rămîn. practic, 
intacte.

Reafirmînd poziția bine cunos
cută a României socialiste in 
această privință, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara, în 
cuvîntarea rostită la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii : „Este adevărat, s-a realizat 
acordul dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite privind rachete
le cu rază medie de acțiune. Am 

salutat și considerăm aceasta ca un 
pas important, dar ca un prim pas, 
răminind uriașe stocuri de arme nu
cleare care pot să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire. însăși 
viata pe planeta noastră. De aceea, 
considerăm că trebuie să se facă to
tul pentru realizarea de noi pași, de 
noi acorduri in direcția reducerii cu 
50 Ia sută a armelor strategice nu
cleare ale Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice, pentru oprirea experien
țelor nucleare, a militarizării Cosmo
sului și trecerea la acțiuni in conti
nuare pînă la eliminarea totală a 
armelor nucleare. Cit timp vor con
tinua să existe și să se producă arme 
nucleare, nimeni nu poate să consi
dere că situația nu mai reprezintă 
un pericol deosebit !“

în panoplia atomică — 
arma cea mai periculoasă 
și mai distructivă. Intr-adevăr, 
în raport cu arsenalele nucleare mon
diale, armele ce urmează a fi distruse 
în baza tratatului sovieto-american 
reprezintă o cantitate neglijabilă, 
doar 3—4 la sută. Grosul acestor ar
senale este alcătuit din armele nu
cleare strategice sau intercontinenta
le, cum li se mai spune. Se știe că 
din punctul de vedere al destinației, 
respectiv al razei de acțiune, arme
le nucleare se împart in trei catego
rii : cele cu rază foarte scurtă de 
acțiune (tactice), pînă la 500 km : 
forța nucleară intermediară (INF), 
care include cele două clase de ra
chete ce urmează a fi acum lichida
te, respeotiv cele cu rază de acțiune 
scurtă, între 500—1 750 km, și cu rază 
de acțiune medie, între 1 750—5 500 
km ; și, în fine, armele strategice, 
cu o rază depășind 5 500 km.

Acestea din urmă sînt sisteme 
complexe, care constau din mijloace 
de transportare la tintă și din încăr
căturile nucleare propriu-zise (denu
mite focoase, ogive sau capete). Gra
dul de extremă periculozitate al sis
temelor racheto-nucleare strategice 
(pentru care au și primit denumirea 
de „arma absolută") decurge din trei 
factori.

In primul rînd, din forța lor dis
tructivă, atît de uriașă, încît ca uni
tăți de măsură nu se mai folosesc 
kilotonele (1 kilotonă = 1 000 tone 
TNT, trinitrotoluen. explozibilul con
ventional cel mai puternic), ci mega- 
tonele (1 megatonă = 1 milion tone 
TNT). Din cele aproximativ 50 000 
focoase (încărcături) nucleare exis
tente pe plan mondial și însumînd o 
putere de distrugere estimată la 
22 000 megatone (22 miliarde tone de 
trinitrotoluen) nu mai puțin de ju
mătate sînt destinate sistemelor stra
tegice 1 Puterea unei singure arme 
din această categorie se ridică de 'la 
1—2 megatone pînă la 25 megatone 
sau chiar mai mult. Pentru a avea 
un termen de comparație, e de ajuns 
să amintim că bomba care a șters 
de pe fata pămîntului Hiroshima 
echivala „doar**  cu 17 kilotone, res
pectiv 17 000 tone TNT. Cu alte cu
vinte, o singură armă din panoplia 
racheto-nucleară strategică poate 
provoca 60 pînă la 1 500 Hiroshime 
sau chiar mai mult ! Potrivit unor 
calcule „optimiste**,  un prim schimb 
de lovituri nucleare strategice s-ar 
solda cu sute de milioane de victime, 
în timp ce. în condițiile iernii nu
cleare ce s-ar instaura pe glob, cei 
vii. supraviețuitorii, i-ar invidia, cum 
s-a spus, pe cei morți...

Vectorii strategici spulberă 
distantele In doilea rînd, este 
vorba de diversitatea vectorilor, adi
că a mijloacelor de transportare la 
țintă a focoaselor nucleare, alcătuind 
așa-numita „triadă strategică**:  ra
chete balistice intercontinentale cu 
baza Ia sol (ICBM), de la cele mai 
„ușoare**  la cele mai „grele**,  capabile 
să transporte simultan pînă la 10—12 
focoase, fiecare dintre acestea putînd 
fi dirijate independent spre tot atî- 
tea ținte separate (în baza sistemu
lui denumit MIRV); rachete balis
tice intercontinentale cu baza pe sub
marine în stare de imersiune 
(SLBM), de asemenea MIRV-izate; în 
fine, bombardiere grele, interconti
nentale, care transportă la bord fie 
bombe atomice cu cădere liberă, fie 

rachete nucleare autopropulsate (de 
croazieră). Din această „triadă**,  cele 
mai periculoase sînt considerate a 
fi rachetele lansate de pe submari
ne. propulsate la rîndul lor cu ener
gie nucleară, care patrulează în per
manență oceanul mondial și sint 
foarte greu de detectat Pentru a în
greuna detectarea de către adversa
rul potential, se preconizează ca si 
rachetele intercontinentale amplasa
te la sol să devină mobile, respectiv’ 
să se deplaseze în permanentă, pe 
căi rutiere sau pe șine de cale fera
tă, fie la suprafață, fie in tuneluri 
subterane (de fapt s-a și trecut la 
acest sistem) ; în același scop, în 
prezent sînt puse la punct așa-nu- 
mitele „bombardiere de concepție 
tehnică avansată" (ATB), care ur
mează să înlocuiască' bombardierele 
grele existente, cum ar fi cele ame
ricane de tipul „B-1B“, și care nu 
vor puteșt- fi detectate, respeotiv vor 
deveni „invizibile**  pentru sistemele 
radar adverse.

In al treilea rînd, este vorba de 
faptul că, prin viteza lor, care în
trece de cele mai multe ori pe cea 
a sunetului, și prin raza lor de ac
țiune. armele nucleare strategice pot 
atinge — în cel mult o jumătate de 
oră — orice punct al globului, oricît 
de depărtat de locul de lansare, 
practic distanțele dispărând și întrea
ga Terră devenind vulnerabilă in 
fata lor.

Și, în al patrulea rînd. este vorba 
de marea lor precizie, care, în ce 
privește rachetele balistice intercon
tinentale, lansate fie de pe sol, fie 
de pe submarine, a crescut continuu, 
de la o marjă inițială de eroare de 
1,5—3 km ajungîndu-se, în prezent, 
la circa’ 200 metri de centrul țintei 
avute în vedere I

Sînt cifre și date care pun în lumi
nă cît de important și urgent este ca 
arsenalele nucleare strategice să fie 
drastic reduse pînă la totala lor dis
pariție. pînă la eliminarea tuturor 
armelor nucleare. Departe de a con
stitui un factor de „reținere**  reci
procă de la declanșarea unui con
flict, asa cum afirmau și mai afirmă 
încă partizanii doctrinei „descurajă

rii nucleare", armele strategice de
vin, dimpotrivă — în condițiile în 
care escaladarea lor cantitativă și 
calitativă a depășit cu mult necesită
țile oricărei „riposte" în cazul unui 
eventual atac advers — instrumentul 
unui proces de exterminare căruia 
întreaga omenire riscă să-i cadă vic
timă dacă nu va ști să-l oprească la 
timp.

Spiritul constructiv. Aspmp- 
nea aspecte nu apar însă ca irecon
ciliabile și experiența tratative
lor referitoare la rachetele cu rază 
medie de acțiune arată că, prin 
spirit concesiv de o parte și de alta, 
prin prevalarea pozițiilor constructi
ve. realiste, sînt pe deplin posibile 
o apropiere a punctelor de vedere, 
realizarea unor compromisuri reci
proc acceptabile. Interesele păcii im
pun să se manifeste bunăvoința și 
receptivitatea necesare pentru a se 
putea depăși obstacolele existente si 
a se deschide calea unei înțelegeri 
dorite cu ardoare de popoare.

Diminuarea cu 50 la sută a arsena
lelor nucleare strategice ar fi un 
eveniment de cea mai mare însem
nătate, salutat cu imensă satisfacție 
și ușurare de opinia publică de pre
tutindeni, un pas decisiv în direcția 
înlăturării spectrului distrugerii nu
cleare. Fără o asemenea măsură, 
■tratatul privind eliminarea forței nu
cleare intermediare ar fi. pînă la 
urmă, „o victorie ă la Pyrrhus", cum 
s-a simțit dator să avertizeze, re
cent, primul ministru al Indiei, Ra
jiv Gandhi.

Desigur, prin tratatul amintit, pri
mul pas a fost făcut, s-a creat o 
primă breșă într-un zid care părea 
de nepătruns. Important este de a 
nu se admite în nici un chip să se 
irosească șansa istorică de a lărgi 
această breșă, prin noi și noi acțiuni, 
tot mai substanțiale, pe linia lichidă
rii depline și definitive a arsenalelor 
morții atomice. Iată de ce. este mai 
necesar decît oricînd ca forțele rea
liste să nu precupețească nimic pen
tru a face ca procesul dezarmării 
nucleare, o dată început, să continue 
și să devină ireversibil, astfel ca 
omenirea să poată păși în cel de-al 
treilea mileniu eliberată de cel mai 
mare pericol care i-a amenințat 
vreodată existența. Obiectiv profund 
mobilizator, care a avut dintotdeau- 
na și va avea și de acum înainte în 
România socialistă unul din promo
torii cei mai ardenti. alături de toate 
conștiințele înaintate ale planetei.

Romulus CAPLESCU

I CONVORBIRI SOVIETO-BRI-
I TANICE. Mihail Gorbaciov, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri- 
Imit pe ministrul britanic al afa

cerilor externe, Geoffrey Howe, 
care a întreprins o vizită oficială 

Iîn U.R.S.S. Convorbirea s-a refe
rit la raporturile dintre cele două 
țări, inclusiv pe plan economic, la 
probleme internaționale de interes

I comun. Relațiile sovieto-britanice 
și căile dezvoltării lor au fost dis
cutate și în cadrul convorbirilor pe

Icare ministrul britanic le-a avut 
cu ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze.

I VIZITA IN R.P. CHINEZA. Gu
vernatorul general al Australiei, 
Ninian Stephen, și-a încheiat vizita 

. oficială efectuată în R.P. Chineză. 
I El a conferit cu președintele Li 
! Xiannian, cu alte persoane oficiale 

chineze asupra dezvoltării cooperă- 
Irii dintre cele două țări, a unor 

probleme de interes reciproc din 
actualitatea internațională.

PROTEJAREA MEDIULUI IN- 
1 CONJURATOR. La Helsinki au 
I început lucrările Comisiei pentru 

protejarea apelor Mării Baltice, la 
care participă reprezentanți ai gu
vernelor din R.D. Germană, Dane- 

I marca. Polonia, U.R.S.S., Finlanda, 
| R.F. Germania și Suedia. Ministrul 

finlandez al mediului înconjurător, 
. Kaj Baerlund, a subliniat impor- 
I tanța dezvoltării cooperării dintre 
I țările din regiune în protejarea me

diului înconjurător. în prima zi a 
1 lucrărilor, participanții au semnat o 

declarație cu privire la protejarea 
apelor Mării Baltice și un alt docu- 

Iment conținînd recomandări cu pri
vire Ia reducerea surselor de po
luare.

LA BANGKOK au început con- 
I vorbirile thailandezo-laoțiene pen

tru reglementarea problemelor di- 
Ivergente de la frontiera comună. 

Delegațiile celor două țări sînt con
duse de șeful Marelui Stat Major 

Ial armatei terestre laoțiene. Sisivat 
Keobounphan, și comandantul su
prem în exercițiu al Forțelor Ar- 

Imate Regale Thailandeze, Chavalit 
Yongchaihudh.

LA BORDUL COMPLEXULUI , 
I„MIR". A început cea de-a zecea 

săptămînă a zborului orbital al cos- 
monauților sovietici Vladimir Titov 

I și Musa Manarov. Paralel cu înde
plinirea programului de cercetări 
științifice, cei doi cosmonauți con
tinuă descărcarea navei automate 

I de transport „Progress-34“. urmînd 
apoi să schimbe anumite elemente 

ale sistemelor de bord ale stației | 
orbitale ale căror resurse au fost | 
epuizate cu cele aduse de pe Pă- 
mînt.

GREVA. In portul. New York au I 
declarat grevă 2 500 de marinari și 
muncitori ca urmare a refuzului I 
unor companii de transporturi de a 
încheia noi contracte colective de 
muncă. Greviștii cer. de asemenea, . 
administrației portului să renunțe I 
la concedierea unei părți a perso- I 
naiului din port și la aplicarea unor 
măsuri ce contravin intereselor oa- 1 
menilor muncii.

POPULAȚIA SUEDIEI totaliza, 
la sfirșitul anului trecut, 8 414 000 
locuitori, a anunțat Biroul central 
de statistică al acestei țări.

STATELE UNITE AU EFEC
TUAT O EXPERIENȚA NUCLEA
RA SUBTERANA în poligonul din . 
Nevada, cu o putere estimată în
tre 20 și 150 kilotone. Explozia a I 
fost realizată în scopuri militare, a 
precizat un purtător de cuvînt al I 
Ministerului american al Energiei. |

UN VAL DE FRIG ȘI NINSORI . 
abundente s-a abătut asupra state- I 
lor indiene Himachal Pradesh și * 
Sikkim. în ultimele două zile, 
mercurul termometrelor a înregis- I 
trat temperaturi de minus 8 și mi- | 
nus 20 grade Celsius. Circulația ru
tieră pe șoseaua montană Hindus- [ 
tan—Tibet a fost oprită, iar aero- I 
porturile au fost închise.

DECES. Compozitorul american 
Frederick Ldwe, autor al celebrei I 
operete „My Fair Lady" care l-a 
făcut cunoscut în întreaga lume, a I 
încetat din viață, în vîrstă de 83 | 
de ani. la Palm Springs (Califor
nia). Născut la Viena, la 10 iunie . 
1904. Ldwe apare la vîrsta de 13 
ani pe podiumul de concert ca pia- ■ 
nist, alături de Filarmonica din 
Berlin. După anul 1924 obține mari I 
succese în Statele Unite, în dubla I 
sa calitate de compozitor și pianist. 
In 1956, la un teatru de pe Broad
way, a avut loc premiera operetei 
„My Fair Lady".

ȘOMAJ. In luna Ianuarie anul I 
acesta, aproximativ 615 000 de I 
persoane din Australia erau înre
gistrate ca șomeri. Aceasta repre- I 
zintă 7,8 la sută din totalul for- | 
tei active de muncă din tară. Po
trivit statisticilor oficiale, șomajul i 
afectează un mare procent din TÎn- 
durile tineretului. Peste o cincime I 
din numărul tinerilor pînă la vîrsta 
de 19 arii sînt în căutarea unul 
de muncă.


