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conducerea eficientă a activității economice
în continuarea dezbaterii pe această temă apărute în ziarul nostru din
4 februarie a.c., organizată împreună cu Comitetul de partid al sectorului 6
din Capitală, ne vom referi la alte aspecte cu privire la perfecționarea sti
lului de lucru al consiliilor oamenilor muncii, cerință imperioasă — sublinia
tă cu toată claritatea la Conferința Națională a partidului — pentru angajarea
tot mai fermă a întreprinderilor pe coordonatele dezvoltării intensive, ale
creșterii calității și eficienței. Cerință reafirmată încă o dată de tova
rășul Nicolae Ceausescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. „Trebuie să luăm măsuri pentru a asigura — în con
formitate, de altfel, cu hotăririle Congresului al XHI-lea, sublinia secre
tarul general al partidului, — ridicarea nivelului de pregătire a tuturor
cadrelor noastre, incepind cu miniștrii, cu directorii de centrale, cu toate
cadrele de conducere de sus și pînă jos".
A doua parte a dezbaterii pe care o publicăm astăzi, cu participarea
unor președinți ai consiliilor oamenilor muncii si directori din importante
întreprinderi ale sectorului 6 din Capitală, relevă și ea concluzii semni
ficative pentru necesitatea perfecționării activității organelor de conducere
colectivă, pentru pregătirea cadrelor care fac parte din aceste organe.

CONȘTIINȚĂ

ȘI
DEZVOLTARE
mportanța vitală, pe toate planurile, a dezvol
tării contemporane solicită nu numai o riguroa
să ordonare a eforturilor în direcția progresului,
ci și un continuu proces de evaluare și reevaluare a
tuturor factorilor care îi întrețin evoluția. De aici și
cerința — devenită, s-ar putea spune, legitate în socie
tatea socialistă — de a se înțelege cu mai multă exac
titate „coeficientul de contribuție" al fiecărui element
Ia progresul societății și, mai ales, de a surprinde cu
promptitudine schimbările, uneori surprinzătoare, ce
au loc in sursele dezvoltării.
între factorii care ar trebui să concentreze prioritar
atenția din această perspectivă, conștiința socialistă
ocupă un loc de frunte. Din tentații analitice, conști
ința a fost adeseori extrasă din domeniile în care este
prezentă, în care există și „lucrează", fiind plasată
undeva deasupra societății, privită nu de puține ori ca
o entitate derivată, subestimîndu-se forța de impact,
capacitatea sa de modelare. în condițiile în care dez
voltarea se bazează tot mai puțin pe întîlnirea feri
cită a unor factori naturali. în care elementul con
struit, proiectat, asumat a devenit deja preponderent
în accelerarea evoluției, redefinirea importanței con
științei în ordinea dezvoltării, a rolului ei in dinamica
progresului contemporan ia forma unui adevărat im
perativ.
O asemenea exigență se degajă puternic din docu
mentele partidului nostru, din cuvintările secretarului
general. „Trebuie să înțelegem bine — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii — că activitatea politicoeducativă, de formare a omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, constituie un factor de impor
tantă deosebită in noul stadiu de dezvoltare a socie
tății noastre". Astăzi, numai însușirea temeinică a
cuceririlor revoluției științifico-tehnice, ale cunoașterii
umane în general, concomitent cu întărirea răspunde
rii. hotărîrii, devotamentului, proprii conștiinței revo
luționare poate garanta creșterea la toate nivelurile
a capacității de soluționare a problemelor, sporirea
contribuției personale la înfăptuirea programelor’ de
dezvoltare economico-socială a patriei.
Fapte durabile, procese adinei ale epocii noastre în
temeiază cerința reevaluării rolului conștiinței in pro
cesul dezvoltării. Nu numai adevărul axiomatic că
orice opțiune — și procesul dezvoltării este înainte de
toate o mare opțiune — nu-și poate găsi garanții mai
profunde decit atașamentul, hotărîrea, convingerile
care o susțin. Faptul că principala resursă a progre
sului actual a devenit creația — este expresia tipică
/ a ponderii sporite pe care o are elementul conștient,
deliberat în evoluția socială. „Cea mai revelatoare des
coperire a ultimilor ani — spunea Un om de știință —
este importanta hotărîtoare, din punct de vedere eco
nomic, a cunoștinței". Intr-adevăr, noile industrii —
informatica, microelectronica, tehnobiologiile, indus
triile care vor deveni preponderente din punct de ve
dere economic în perspectiva sfîrșitului de secol și de
mileniu și care vor sta la baza oricărui progres al ra
murilor clasice nu sînt altceva decit industrii ale cu
noștințelor noi. Ascensiunea lor nu este condiționată
de materii prime naturale, pentru că ele se bazează pe
articularea și combinarea noilor idei și cunoștințe într-un nou sistem, într-o manieră inedită. Dezvoltarea
contemporană își înfige treptat, dar irevocabil rădăci
nile în solul greu accesibil, așa de mișcător, dar nici
odată epuizabil al creației. Pornind de aici, multe na
țiuni nu numai că dezvoltă structurile menite să pro
ducă idei și cunoștințe noi, ci își regindesc Întreaga
organizare, pentru a stimula, a cultiva și valorifica
bogăția cea mai de preț a omului — forța de creație.
Sîntem contemporanii unui proces inedit : proiec
tarea întregii dezvoltări viitoare a societății în ca
drul unor strategii unitare, elaborate de mai fiecare
națiune. Nu este vorba despre proiectarea unor sim
ple elemente, ci a structurii de ansamblu, cu preve
derea și respectarea raporturilor fine existente între
diferitele laturi ale societății, cu alte cuvinte despre
articularea tuturor forțelor de progres intr-o stra
tegie unitară. Calitatea dezvoltării depinde în foarte
mare măsură de calitatea acestor strategii, de inteli
gența politică și socială pe care o încorporează, de
capacitatea de a preveni disfuncționalitățl, de a integra
cu rapiditate factorii noi ai dezvoltării, de știința —
adevărata performanță a conducerii — de a transforma
o particularitate într-un adevărat atu. Element cu
totul nou al conducerii moderne, aceste strategii con
stituie o întruchipare grăitoare a forței de construc
ție, de anticipare a conștiinței, a capacității sale de
a se situa în avanpostul progresului și de a-i orienta
evoluția potrivit unor țeluri și valori conducătoare.
Bătălia pentru dezvoltare ia, în foarte multe privinte. forma unei bătălii pentru dezvoltarea conștiinței,
în sensul cel mai larg al termenului, vitalitatea- progreșului, trăinicia lui depinzind astăzi de soliditatea
premiselor umane care-1 întemeiază și-i garantează
evoluția. Superioritatea strategiilor de dezvoltare se
bizuie în cea mai mare parte pe temeinicia sisteme
lor de formare și pregătire umană a progresului. Chiar
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cerințe noi in organizarea
si executarea lucrărilor
Precizări ale specialiștilor
La plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor,
secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sublinia faptul că,
în acest an, în întreaga activitate din
agricultură, oamenii muncii de pe ogoa
re trebuie să acționeze astfel încît să de
termine o schimbare radicală a activită
ții și a atitudinii față de înfăptuirea tu
turor lucrărilor și a programelor specia
le stabilite pentru dezvoltarea diferitelor
sectoare ale producției agricole. Numai
așa vom as.gura — accentua secretarul
general al partidului — realizarea pre
vederilor planului pe acest an, vom crea
condițiile ca anul 1988 să fie un an cu
cele mai bune rezultate de pînă acum.
Dintr-un început se poate face aprecie
rea că in toată țara au fost declanșate
lucrările din campania agricolă de pri
măvară. Chiar dacă încă nu-i vorba de
însămînțări, în această perioadă în toa
te unitățile agricole se acționează pe un
front larg pentru definitivarea pregătiri
lor — punerea la punct a tractoarelor și
utilajelor agricole, asigurarea semințelor,
repararea sistemelor de irigații, organi
zarea și instruirea formațiilor de lucru
etc. — spre a se putea trece la semă
nat cu toate forțele, imediat ce condiți.le
permit. Apoi, condițiile climatice prielni
ce permit executarea cu forțe sporite a
lucrărilor de sezon specifice în plantațiile
de vii și pomi, în legumicultură, pe pă
șuni și finețe, la fertilizarea semănături
lor și la transportul în cîmp al îngrășă
mintelor naturale. în desfășurarea tutu
ror acestor acțiuni, care trebuie să se
realizeze în conformitate cu programele
stabilite in fiecare unitate agricolă, există
o serie de cerințe noi, de ordin tehnic și
calitativ, impuse de condițiile și exigen
țele specifice din acest an, care trebuie
să se afle permanent în atenția specia
liștilor și a cadrelor de conducere din
unitățile agricole, tocmai pentru a putea
pune baze solide obținerii de producții
superioare la toate culturile. Ne vom re
feri la cîteva din aceste cerințe.
Pe baza investigațiilor din teren, spe
cialiștii din Ministerul Agriculturii apre
ciază că în acest an culturile de cereale
păiOase prezintă cea mai bună stare de
vegetație d.n ultimii ani. Aceasta obligă
la măsuri specifice pentru menț nerea
stării de vegetație la un nivel optim și
în perioada următoare. Pentru aceasta,
prima problemă o constituie continuarea
acțiunilor de fertilizare pe toate supra
fețele care nu au primit îngrășăminte
cu fosfor în toamnă și administrarea de
îngrășăminte azotoase în raport echllibraț, pînă în luna martie, cît este posibil.
Apoi, datorită condițiilor de climă mai
favorabile, în multe zone se constată o
îmburuienare timpurie a culturilor de
cereale păioase. Acest aspect, cît Și faptul că deja cerealele păioase au un stadiu de vegetație înaintat obligă la pregătirea și organizarea temeinică a erbicidării, astfel încît această lucrare să se

BACĂU : Producție fizică
peste prevederi
Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău desfășoară o amplă
și insuflețltoare întrecere pentru
realizarea și depășirea planului
producției fizice la fiecare sorti
ment și, cu prioritate, a celei des
tinate exportului. Ca urmare a mă
surilor politico-organizatorice stabi
lite, aplicării mai ferme a progra
melor de organizare și moderni
zare a producției, folosirii mai efi
ciente a mijloacelor tehnice din
dotare, întăririi ordinii și disciplinei,
in perioada care a trecut din acest
an au fost realizate peste preve
derile planului importante cantităț
da utilaje tehnologice, organe de
asamblare, produse ale industriei
electrotehnice, produse ale indus
triei chimice și petrochimice, intre
are 2 000 tone clor lichid. 353 tone
f noi, precum și mobilier din lemn
cherestea, produse zaharoase etc.
De asemenea, au fost depășite sim
țitor prevederile de plan in indus
tria energetică și extractivă. Canti
tatea de cărbune brun extrasă peste
p an de la începutul anului dc
către minerii din Valea Trotușului.
bunăoară, este cu 10 la sută mai
mare decit cea realizată in perioa
da corespunzătoare a anului 1987.
(Gheorghe Baltă).

Cum este abordată
prioritatea priorităților

poată efectua în cel mult 8—10 zile în
fiecare unitate agricolă. Orice întîrziere
față de momentul optim de erbicidare
poate duce la pierderi însemnate de recol
tă. Potrivit tehnologiilor stabilite, trebu.e
să se asigure ca o dată cu erbicidarea să
se realizeze și fertilizarea cu uree, la o
singură trecere a tractorului.
Experiența anilor trecuți a demonstrat
cîtă importanță prezintă începerea mai
timpur_e a semănatului culturilor de pri
măvară. Și în acest an există condiții ca
semănatul să se Iaca mai timpuriu, în
epoca optimă. De altfel, această cerință
nu cpnstijuie o noutate. Agricultorii știu
că dintoraeauna culturile din urgența întîi au fost și trebuie semănate in feres
trele cu timp favorab.l din lunile de iar
nă. cînd terenul permite intrarea mijloa
celor mecanice. De aceea, nu este timp
de așteptat. în prima urgență trebuie se
mănate grîul de primăvară, ovăzul, borceagul, orzoaica de primăvară, mazărea, lu
cerna și trifoiul. în toată această acțiu
ne specialiștilor le revine răspunderea de
a decide, de la o unitate la alta, de Ja o
solă la alta, momentul începerii semăna
tului pentru încadrarea lucrăr.i în perioa
da optimă specifică fiecărei culturi. Ei
au datoria de a stabili ordinea solelor
pretabile pentru semănatul fiecărei cul
turi, începînd cu solurile ușoare și cele
cu expoziție sudică, și încheind cu par
celele formate din soluri reci, compacte.
Pentru a nu se pierde nici o oră de. timp
favorabil, esențal este să se urmărească
permanent evoluț'a temperaturii din sol
și, conform tehnologiilor stabilite, să se
treacă operativ la semănat în epoca op
timă, din punct de vedere termic, astfel
încît anul acesta să se asigure încheie
rea însămînțărilor de primăvară în cel
mai scurt t.mp posibil.
Cu deosebire în condițiile acestui an se
pune problema adoptării unei strategii
noi în ce privește combaterea buruienilor
la culturile prăsitoare, cu precădere prin
metode agrotehnice și culturale, care să
permită diminuarea substanțială a consu
mului de erbicide și. în general, a sub
stanțelor fungicide folosite în agricultu
ră. în acest sens sînt de menționat o se
rie de măsuri care trebuie aplicate con
secvent, încă de la înființarea culturilor,
și continuate apoi pe tot parcursul pe
rioadei de vegetație a acestora. în pri
mul rînd, este nevoie ca înainte de se
mănat terenul să f.e discuit de două ori,
la interval de cîteva zile, ceea ce permite distrugerea buruienilor care apar primăvara. în al doilea rînd, este obligatoriu ca decalajul dintre pregătirea terenu
lui și semănat să fie redus, aceasta pen
tru ca semințele să poată răsări înaintea
buruienilor. Desigur, cerința aplicării
complexului de măsuri agrotehnice și
mecanice pentru combaterea buruienilor
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întrucît toate întreprinderile cu
reprezentanți la această dezbatere
sînt și unități în care exportul are o
pondere însemnată, abordarea modu
lui în care consiliile oamenilor mun
cii conduc această activitate deose
bit de importantă s-a impus de la
sine.
„Dacă ar fi să relev una din expe
riențele eficiente ale consiliului oa
menilor muncii din unitatea noastră
— spunea ing. Cornel Predoiu. direc
torul tehnic al întreprinderii de con
fecții și tricotaje — m-aș opri la mo
dul în care ne ocupăm de activitatea
de export. Intr-o întreprindere cu
volumul de export pe care îl are uni
tatea noastră, cunoașterea operativă,
permanentă a problematicii com
plexe cu privire la evoluția relațiilor
cu partenerii străini necesită adoptarea unei strategii clare în organizarea și desfășurarea producției. în
cazul nostru această strategie se bazează pe trei tipuri de analize. O
dată pe săptămină (sau cel mult de
cadal) analizăm în biroul executiv
al consiliului oamenilor muncii si-
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Municipiul Slobozia - unul din simbolurile mărețelor ctitorii socialiste din ultimele decenii
Foto : S. Cristian
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LUMINOASELE TREPTE
ALE DEZVOLTĂRII
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Se Împlinesc în aceste zile două
decenii de la un eveniment de mare
însemnătate în viața tuturor așezări
lor și județelor patriei — 20 de ani
de la reorganizarea teritorial-administrativă a țării. Măsură de excep
țională însemnătate, care a creat un
cadru optim aplicării politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor și județelor țării, de
amplasare judicioasă a forțelor de
producție în așa fel încît toate așe
zările patriei să beneficieze de roa
dele progresului și civilizației socia
liste. își căpăta i astfel contur con
cret în viață noua viziune revolu
ționară asupra dezvoltării patriei,
noul stil de muncă imprimate de cel
care, prin voința întregii națiuni,
fusese ales la cîrma destinelor parti
dului și țării : numeroase zone ale
patriei, rămase în urmă din punct de
vedere al dezvoltării economice,
urmau să se înscrie pe orbita progre
sului și civilizației întregii țări, asigurindu-se astfel baza materială a
egalității depline a tuturor fiilor pa-

• reportaje • însemnări •

Cei cițiva tineri care In
traseră in cabinetul direc
torului păreau stînjeniți,
era limpede că lucrul pe
care veniseră să-1 solicite
nu era o treabă simplă. Nu
prea știau cum să înceapă...
— Hai, ziceți ! i-a îndem
nat. zîmbind, directorul.
— Noi sîntem din comitetul U.T.C. pe uzină...
— Vă cunosc bine... Care-i problema 7
— Știți că avem și noi
un plan economic, destul
de ...mobilizator. Am vrea
să ne ajutați... Vrem să fa
cem niște acțiuni in spri
jinul producției... în timpul
nostru liber. Iar ...contra
valoarea...
— Da, știu, ați mal făcut
Și a fost bine. Și pentru
uzină, și pentru voi ...Știam
că ,o să mai veniți și chiar
vă așteptam... Ați vrța să
faceți un lucru foarte ne
cesar producției 7
— Da, sigur, cit mai fo
lositor și mai... rentabil.

— Perfect. Atunci o să
vă punem la treabă, dar
nu numai cu hei-rup ! Cu
mintea. Sint printre voi ingineri, subingineri, maiștri,
absolvenți de licee indus
triale, băieți deștepți. Iată

I.A.M.U. Blaj (întreprin
derea de accesorii pentru
mașini-unelte).
— Și ce a urmat 7 l-am
întrebat pe inginerul Horea
Drăghici, directorul.
— La ’primele lor adu

fi gata va reprezenta ceva
extrem de ingenios și de
foarte mare utilitate pen
tru toate unitățile de uzinaj care au de lucrat file
te la strunguri universale.
Episodul de mai sus —

Climatul autodepășirii
ce aveți de făcut : luațl
lista temelor de creație
tehnică pe anul în curs...
Raționalizări, inovații, per
fecționări de tehnologii și
produse, produse noi. Și, la
treabă 1 Veniți cu idei și
propuneri, le trecem prin
comisia tehnică, pe cele
bune le veți realiza prac
tic tot voi și... iată cea mai
rentabilă acțiune !
Lucrurile se petreceau la

nări generale, uteciștii au
discutat problema și, duoă
un timp, ne-au prezentat
60 de idei tehnice noi. Nu
toate 60 au fost valabile.
S-au găsit printre ele și
„trăsnăi", dar și lucruri
care nu știu dacă nu cum
va pot deveni invenții. De
exemplu, ideea unui portcuțit pentru filetat, cu re
tragere rapidă. Mai e puțin
de lucru la ea. dar cînd va

tuația pe ansamblu a realizării co
menzilor de export — cu referire la
stadiul de execuție a fiecărei co
menzi. la problemele ce se cer re
zolvate pentru a ne încadra în con
dițiile de calitate stabilite si în ter
menele de livrare planificate. O dată
pe lună solicităm rapoarte de activi
tate in tate consiliului oamenilor
muncii din partea șefilor de secții
care au de executat comenzi cu cea
mai mare pondere în planul de ex
port. Iar cel puțin o dată pe trimes
tru — de regulă ori de cîte ori e ne
cesar — analizăm evoluția exportului
Ia comenzile principalilor parteneri.
Cele trei modalități distincte prin
care analizăm exportul permit con
siliului oamenilor muncii nu numai
să cunoască permanent ..pulsul" ac
tivității de export, dar să și asigure,
ca un adevărat „stat major", coor
donarea atît operativă, cît și în per
spectivă a activității de export".
Ce ar mai fi de adăugat la aceaștă
experiență 7 Poate faptul — nu lipsit de semnificație — că tovarășul
director Predoiu. cel care a expus-o, urmează în prezent cursurile
postuniversitare ale Institutului cen
tral de pregătire a cadrelor din uni-

tățile socialiste șl administrația de
stat.
„Am ascultat aici —spunea Marin
Iordan, secretarul comitetului de
partid și președinte al consiliului
oamenilor muncii de la I.R.E.M.O.A.S.
— foarte multe experiențe practice,
eficiente, care demonstrează capaci
tatea consiliilor oamenilor muncii de
a soluționa multiplele probleme cu
care se confruntă. Asemenea expe
riențe există indiscutabil și în alte
unități. Pentru că vorbim de nece
sitatea asigurării unei conduceri ști
ințifice. de perfecționarea stilului de
conducere, cerințe exprimate din nou
cu atita claritate de secretarul ge
neral al partidului la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii, aș vrea să mă refer la o proble
mă pe care cred că nu o stăpînim în
deajuns de bine noi, președinții con
siliilor oamenilor muncii, și anume
modul de fundamentare a planurilor
trimestriale de lucru. Sînt pre
ședinte al consiliului oamenilor
muncii de mai multi ani. dar nu am
avut ocazia să particip la o instrui
re. să citesc un articol care oferă un
„model" — ca să mă exprim așa —
de planificare a muncii de către or
ganul de conducere colectivă. Rezul
tatul 7 Planurile trimestriale ale con
siliilor oamenilor muncii au un con
ținut supraîncărcat, conțin atîtea
probleme că dacă cineva le-ar abor
da cu atenția pe care o merită, i-ar
trebui nu o reuniune pe lună, ci una
pe zi. în aceste condiții abordarea
ordinii de zi supraîncărcate are loc
printr-o „însușire în bloc" a conclu
ziilor pe care le conțin materialele și
nu printr-o dezbatere temeinică,
profundă, care să determine decizii
clare pentru fiecare punct. Ar fi ne
cesar, deci, ca la pregătirea președinti’or-consiliilor oamenilor mun(Continuare în pag. a IlI-a)

doar un crimpel din viața
uzinei de lingă Cîmpia Li
bertății — este reprezenta
tiv pentru ceea ce se pe
trece acum in acest colec
tiv. Creativitatea, gindirea
tehnică proprie, aplicată la
nevoile curente ale pro
ducției, aii devenit parte or
ganică, componentă princi
pală a programului de mo
dernizare. Am văzut acest
program, i-am răsfoit filele

mari și încărcate cu zeci și
sute de obiective, expuse
în ordinea logică a regîndirii întregului proces de
producție, dar și a produse
lor, cu o meticuloasă
descriere a detaliilor, eta
pelor și responsabilităților
și ne-am întrebat dacă
toate cele înscrise acolo au
acoperire în soluții reale,
existente...
— Firește — ni s-a răs
puns — nu ne-am fi îngă
duit să Înscriem în program
idei care... abia ar urma
să se nască, nesigure. Aici
sînt cuprinse numai cele
verificate ca fiind valabile,
elaborate în detalii, cu pro
iecte „încheiate la toți nas
turii" și care își așteaptă
doar materializarea. în or
dinea importanței și a po
sibilităților noastre practi-

Mihai CARANFIL
Ștefan MN1CA
(Continuare în pag. a V-a)

triei, iar o dată cu aceasta imprimindu-se vieții oamenilor noi făgașuri spre un viitor al demnității și
bunăstării.
Realitățile acestui luminos arc pes
te timp demonstrează și în Bără
ganul ialomițean justețea politicii de
amplasare armonioasă a forțelor de
producție pe întreg teritoriul patriei,
de dezvoltare în ritmuri superioare
mediei pe țară a zonelor și județelor

In pregătirea Conferinței

pe țară a președinților

consiliilor populare
rămase în urmă. Pe locurile fostelor
„așezări de lut" ialomitene de
au apărut
acum două decenii
_____
orașe modeme, purtînd însemnele
civilizației industriale, în timp ce
multe așezări rurale dispun de con
diții de muncă și viață ce reduc vi
zibil diferența dintre sat și oraș. Se
poate afirma cu certitudine că în nu
meroase domenii ale vieții, Ialomița
de azi nu. are termeni de comparație
cu trecutul. Iar dacă este să facem
o retrospectivă a drumului parcurs
în aceste două decenii de județul
nostru, înscris ferm, alături de alte
județe a'e patriei, pe orbita nrogresului și civilizației socialiste, trebuie
să pornim de la istoricul îndemn al
eminentului ctitor de țară și vremuri
noi. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adresat în timpul primei sale vizite
de lucru în țară, în comuna Gheorghe
Doja din județul nostru : „Acum
pornim, tovarăși, la un drum înde
lungat care, trebuie să vă spun,
..__ nu
va fi ușor, va cere muncă intensă
din partea tuturor".
Conturînd drumul luminos al țării,
secretarul general al partidului se
adresa oamenilor care, prin munca
lor însuflețită, înfăptuiesc viitorul
țării.
înalt îndemn și principiu neabătut
care a călăuzit și călăuzește întreaga
activitate a consiliilor populare din
județ, sub îndrumarea organelor și
organizațiilor de partid. Am pornit
de la om, atunci cînd a trebuit să
dezrădăcinăm din conștiințe nefasta
tradiție de zonă „eminamente agrară"
ce se mai făcea încă simțită la noi
și care, de fapt, însemna resemnare
în fața înapoierii. înapoiere expri
mată atît în recoltele de ra atunci.

care azi ne par mai puțin decit mo
deste. c,t si în modul de viată al oa
menilor. Am pornit de la om. atunci
cînd s-a ridicat problema formării de
cadre calificate pentru industria ce
abia se înfiripa Pe aceste meleaguri.
Cit despre gradul de pregătire tehnică
al oameni'or Ialomiței de Pe atunci,
este suficient să spunem că Ia
lomița nu avea acum 20 de ani
nici un inginer localnic. De altfel, nu
mărul membrilor de partid intelec
tuali nu depășea în județ o sută. Ac
tivitatea industrială a teritoriului se
limita doar la „fabricile" de cără
midă și țiglă de la Urziceni și Țăndărei, o unitate de fermentare a
tutunului, mici ateliere de prelucrare
a lemnului și metalului, mori și
prese de ulei locale, S.M.T.-uri și
I.A.S.-uri.
Reorganizarea teritorial-administrativă a determinat și în județul
Ialomița o amplă dezvoltare econo
mică. Pentru dezvoltarea forțelor de
producție, țara a alocat peste 20 mi
liarde lei, dezvoltare ce s-a materia
lizat în apariția a peste 200 noi capa
cități industriale și agricole. Este
vorba de unități ale industriei de
vîrf. care valorifică superior atît
roadele pămintului ialomițean, cît și
iscusința și hărnicia oamenilor aces
tor locuri. Așa au apărut întreprin
derile de importanță republicană,
cum sînt Combinatul de îngrășăminte
chimice sau întreprinderea de ulei,
Filatura din Slobozia, întreprinderea
de Industrializare a sfeclei de zahăr,
întreprinderea de amidon, glucoză și
drojdie pentru panificație, Fabrica
de produse ceramice din Țăndărei,
întreprinderea de ferite din Urzi
ceni, întreprinderile de prelucrare a
laptelui din Slobozia. Urziceni. Fe
tești ș.a. Oricît ar fi de „seci", cifrele
vorbesc de la sine. Județul Ialomița
se înscrie astăzi în harta economică a
țării cu 20 la sută din producția de
ulei comestibil, cu 9 la sută din
cea de îngrășăminte chimice, cu 8
la sută zahăr, cu 5 la sută îngră
șăminte minerale, cu sută la sută
ferite, ulei de in si texturate.
Deși ialomițeanul rămîne în con
tinuare un om al pîinii, el și-a de
monstrat în aceste două decenii vo
cația de om al creației industriale, al
progresului tehnic. Progres exprimat
și prin opțiunea pentru primul loc în
întrecerea socialistă pe țară a între-

Gheorqhe GLODEANU

prim-vicepreședinte
al Consiliului popular județean
Ialomița
'
(Continuare în pag. a V-a)

SCINTEIA — miercuri 24 februarie 1988

PAGINA 2

EXPERIENȚE VALOROASE ÎN REALIZAREA PROGRAMELOR
5

LOCALE DE AUTOAPROVIZIONARE

Controlul de partid - permanent,
sistematic, operativ și eficient
în procesul neîntrerupt de perfec
ționare a muncii politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de
partid, de intărire a rolului lor de
asigurare a conducerii politice a
întregii activități economico-sociale,
exercitarea controlului de partid —
permanent, sistematic, operativ și
eficient — are o deosebită însemnă
tate. în Raportul prezentat la Con
ferința Națională a P.C.R., tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul
general al partidului, referindu-se la
necesitatea îmbunătățirii radicale a
'stilului și metodelor de muncă, sub
linia : „Să asigurăm o bună organi
zare a muncii, să luăm măsuri hotărîte în direcția întăririi controlului
de partid, precum și a controlului do
stat in toate sectoarele de activitate.
Se impune să Se acționeze cu toată
fermitatea și să șc urmărească reali
zarea in cele mai bune condiții a
hotăririlor partidului, a aplicării le
gilor țării, a programelor de dezvol
tare economico-socială. Controlul
permanent al tuturor acestora con
stituie una din îndatoririle funda
mentale ale organelor de partid și de
stat, ale cadrelor din toate sectoarele
de activitate".
Acționînd în spiritul acestor orien
tări, Comitetul județean de partid
Iași se preocupă de organizarea te
meinică a controlului de partid, ca
parte importantă a muncii organiza
torice, care asigură cunoașterea și
aplicarea întocmai a hotăririlor de
partid și de stat, evaluarea — în
diferite etape — a stadiului îndepli
nirii programelor și obiectivelor pre
conizate, descoperirea și promovarea
noului, a experienței înaintate, de
pistarea neajunsurilor și luarea unor
măsuri ferme de îmbunătățire sub
stanțială a muncii, prevenirea apari
ției unor stări de lucruri negative.
Din investigațiile întreprinse în or
ganizații de partid. în unități de pro
ducție, învățămint și cercetare, din
discuțiile cu activiști de partid din
județ a reieșit — prin numeroase
exemple concrete — că activitatea
de control este încununată de rezul
tate bune atunci cînd colectivele sînt
constituite din activiști competent!,
animați de devotament, de spirit re
voluționar, cînd se asigură instrui
rea acestora, atît cu problemele
generale ale domeniului, cît și cu
cele specifice ale locului de muncă,
cînd analiza este profundă, multila
terală, avind în vedere toate aspec
tele muncii. Astfel, pornind de la re
zultatele cu totul nesatisfăcătoare
din activitatea cunoscutei întreprin
deri ieșene „Tehnoton", recent, un
colectiv format din activiști de
partid ș! din tovarăși din activul ju
dețean de partid a desfășurat aici
o aprofundată acțiune de control.
Au reieșit serioșse neajunsuri în
Stilul și metodele muncii de Condu
cere : paralelisme și suprapuneri
între activitatea biroului comitetului
de partid si a consiliului oamenilor
muncii, efectuarea unui număr mic
de analize, cu o eficiență scăzută,

rare prezintă stările de fapt fără a
propune variante decizionale, utili
zarea unui volum mare de timp
pentru soluționarea unor probleme
ale conducerii operative sau chiar a
compartimentelor funcționale, adop
tarea unor măsuri formale, cu efec
te supraevaluate, inexistența unui
program de perspectivă privind
structura fabricației, lipsa de coordo
nare și de fermitate în dirijarea sec
toarelor de concepție, de producție
și funcționale. Controlul a dezvă
luit faptul că aceste lipsuri au
fost determinate de stilul de mun
că cu totul defectuos al comitetu
lui de partid si al birourilor or
ganizațiilor de bază. Acestea nu au
analizat sistematic activitatea orga
nelor de conducere colectivă, nu au
determinat cadrele cu munci de răs
pundere să prezinte rapoarte asupra
activității desfășurate, nu au antre
nat suficient în acțiuni activul de

terială, sistematizarea localităților,
accelerarea ritmului construcției de
locuințe și a unor obiective socialculturale, executarea unui volum
sporit de lucrări de îmbunătățiri
funciare etc.
Din păcate, există însă in județ
destule cazuri în care munca de în
drumare, sprijin și control nu reu
șește să contribuie decisiv la îmbu
nătățirea anumitor stări de lucruri.
Astfel, nenumărate activități de
acest fel au fost întreprinse la Com
binatul de utilaj greu, a cărui con
ducere a ajuns chiar să se „plingă"
de „abundența" unor asemenea
acțiuni. Rezultatele nesatisfăcătoa
re dobîndite de combinat (nerealizarea planului, neîncadrarea în
cheltuielile de producție etc.) se da
torează — e drept — și unor necorelări și probleme nerezolvate de
către Ministerul Industriei de Utilaj
Greu, de către alte ministere si orga-

LA COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
partid, comisiile pe probleme, în
plus, organele șl organizațiile de
partid nu-și exercitau dreptul de
control asupra conducerii tehnicoadministrative în ce privește aplica
rea hotăririlor de partid și de stat și
nu urmăreau cu consecvență îndepli
nirea propriilor planuri și programe
de măsuri. Colectivul de control —
dare pe parcurs a raportat periodic
și și-a prezentat în final concluziile
In cadrul unei ședințe „la fața locu
lui" a secretariatului comitetului ju
dețean de partid — nu s-a mărginit
la sesizarea lipsurilor, ci a desfășu
rat o intensă activitate practică, s-a
implicat în soluționarea problemelor,
a acordat un sprijin concret, a ini
țiat acțiuni care au antrenat orga
nizațiile de partid, de masă și
obștești, activul de partid, comisiile
pe probleme, toți oamenii muncii
pînă la echipă și loc de muncă.
Drept urmare, în scurt timp, activi
tatea de Ia „Tehnoton" a intrat, din
toate punctele de vedere, pe un făgaș
normal.
Desigur, nu e singurul exemplu
din județul Iași care pune în evi
dență eficiența controlului de partid.
In urma activității de îndrumare,
sprijin și control desfășurate de
colective ale comitetului județean de
partid la comitetele orășenești de
partid Pașcani și Hirlău, la comite
tele comunale de partid Podu-Iloaie,
Tibănești. Ciortești si altele, au fost
elaborate — și urmărite pe parcursul
îndeplinirii lor — programe de dez
voltare, curente și de perspectivă,
cu obiective, termene și responsabi
lități bine precizate, care au rezolvat
importante probleme economice șt
sociale, cum ar fi: redresarea activi
tății economice a unor unități, rezol
varea prin colaborare a unor pro
bleme de aprovizionare tehnico-ma-

ne centrale de sinteză, dar, mai ales,
stilului defectuos de muncă al co
mitetului de partid, conducerii com
binatului și a centralei, aflată, cum
s-ar spune, în propria curte. Tot
odată, persistența unor serioase
neajunsuri se datorește și lipsei de
eficiență a controalelor întreprinse,
a studiilor și analizelor efectuate de
către comitetul județean de partid,
a îngăduinței fată de justificările de
tot felul, de autocriticile și angaja
mentele formale luate de către cei
în cauză și soldate pînă acum doar
cu situația de neacceptat că marele
combinat ieșean continuă să producă... pierderi.
Cum ar putea fi apreciată altminteri decît total ineficientă, necores
punzătoare activitatea colectivelor
de control care, din însărcinarea
comitetului județean de partid, au
analizat organizarea și desfășurarea
producției pentru export la unele în
treprinderi ca „Moldova" — trico
taje. de antibiotice, de prelucrare a
maselor plastice si altele, unde n-au
fost îndeplinite nici pe departe sar
cinile de plan la acest capitol? Cum
a acționat controlul de partid pen
tru a preveni situația ca pe ansam
blul județului planul la producția
fizică să fie îndeplinit anul trecut
doar la 39 de produse din cele 76
urmărite operativ, că nu s-au reali
zat 29 capacități și obiective de in
vestiții principale, că un număr în
semnat de cooperative agricole de
producție înregistrează importante
pierderi, că au rămas nearate peste
iarnă 9 000 hectare ? Cum rămî
ne cu controlul îndeplinirii an
gajamentelor direcției agricole ju
dețene. care „garantează1* că în
5 zile se termină recoltatul porumbu
lui, iar peste o lună încă mai sînt
de recoltat multe zile și asta datori-

Cînd adevărul se rătăcește
prin meandrele impresiilor personale
Desigur, s-au schimbat
multe în o sută de ani...
Lniar clădirea aceasta in
care ne aflăm, peste care
mai bine de un veac și-a
nins anii, s-a transformat,
s-a modernizat. Dar restul?
— Uzina are o sută zece
ani. I-a împlinit anul tre
cut — a luat ființă in anul
Războiului pentru Indepen
dență. S-au schimbat mul
te intr-un secol, dar toate
schimbările la un loc nu
pot nici măcar să stea ală
turi de schimbările care
s-au petrecut la noi în ul
timii zece
ani, exact
anii care s-au
adăugat sutei pe care am
deceniul
aniversat-o in
trecut. Acum zece ani fa
bricam betoniere ; astăzi,
mecanica fina ș; instalații
hidraulice. Sîntem implicați
în cele mai importante
programe de dezvoltare,
incepind cu programul nu
clear.
Cel care ne spune toate
acestea este tînărul secre
tar al comitetului cie partid,
Dumitru loniță, iar unita
tea despre care ne vorbeș
te, cea în care muncește
de cind era ucenic, între
prinderea .'.Steaua roșe"
din Capitală. Ne vorbește
— deși nu acesta era rostul
documentării noastre aici
— despre modernizare,
despre producția anuală a
cărei valoare s-a triplat ia
cLțiva ani, despre faptul că
la sfirșitul anului trecut,
cu șase luni înainte de
termen, noile capacități au
început să producă la pa
rametrii proiectați, despre
eforturile deosebite pmtrj
îndeplinirea
indicatorilor
de plan, despre... Dar des
pre cite altele nu ne-a
vorbit, în puține minute și
cu un aer de tristețe pe
lață. Tristețe, pentru că
subiectul convorbirii noas
tre era altul — fapte neplă
cute din
intreprindere.
comportări disonante cu
bunul nume al unității —
și Dumitru loniță, între
două relatări, nu putea să
nu vorbească, deși făcea
eforturi să nu se abată de
la subiect, despre ceea ce
este fundamental, esențial
în activitatea celor 2 400 de
‘
oameni ai muncii de la
„Steaua roșie".
...Oameni printre care se
află, dincolo de orice în
doială. și autorul scrisorii pentru a cărei cercetare ne aflăm aici. Muncitor
de înaltă calificare, lucrează in cadrul serviciului de
control tehnic a! calității
și se ocupă de controlul
ultrasonic și efectuarea de
analize spectrale. Cei cu

care am stat de vorbă îl
descriu drept un „bun
muncitor, bine pregătit
procesional, preocup.;-, de
bunul mers al întreprin
derii". Iată, deci, un temei
puternic, unul mai mult,
ca să acordăm credit de la
bun început autorului sesi
zării adresate redacției
noastre. Ce susține el ? Pe
scurt : că în întreprindere
s-ar fi instaurat o atmo
sferă de familiarism. că
„bișnițarii și amatorii de
venituri fără muncă sînt
susținuți permanent și acoperiți direct" de o serie de
cadre cu munci de răspun
dere în fața cărora „secre
tarul de partid, președinte
le sindicatului și secretarul

f'

ANCHETĂ

plină a dovedit și șeful
laboratorului de metalo
grafie. Aceasta este partea
de adevăr din sesizarea so
sită la redacție. Restul ?
Stăm de vorbă chiar cu
autorul. Este un om bine
legat, de vreo 50 de ani,
cu o privire inteligentă, cu
un vocabular îngrijit. Adu
cem in discuț e. rind pe
rind. afirmațiile din reclamație, însoțite, invariabil,
de o întrebare : „Ce dovezi aveți ?“ Și tot invariabil primim răspunsul :
„Am auzit de la cineva",
„Mi-a spus chiar el" (cel
in cauză — n.n.), „Ml-am
închipuit" — și așa mai
departe. Pe scurt, nimic.
Dar, cum spuneam, un

SOCIALĂ

PE URMELE UNEI SCRISORI
U.T.C., aleși dintre cei mai
buni muncitori, nu au nici
o putere". („De ce mă jig
nești ?“ — îl va întreba Du
mitru loniță și cel in cauză
va lăsa capul în jos). După
care urmează o serie de amănunte privind activitatea
cvasi-infracțională, dacă nu
de-a dreptul infracțională,
a doi dintre colegii săi. Nu
intrăm în amănunte, nu-și
au rostul.
Am cercetat situația îm
preună cu Comitetul de
partid al sectorului 4 al
Capitalei. („Este prima reclamație de la «Steaua ro
șie- din 1983“ — ni se
spune aici). Un miez de
adevăr există. In ce sens ?
Ca urmare a faptului că
activ'tatea intrenrlnderii se
desfășoară în două sedii
(două incinte — se spune
aici), dar mai cu seamă a
faptului că cei în drept
(consiliul oamenilor mun
cii și comitelui de part'd)
nu au luat toate măsur le
pentru asigurarea ordinii
și disciplinei (în ciuda
unui regulament de ordine
interioară care pe hirtfe
este exemplar), amatorii de
chiul sau chiar de absențe
nemotivate, sub pretextul
că pleacă „dincolo". pot
foarte ușor să absenteze
de la locul de muncă. Sau,
mai bine zis. puteau (vom
reveni). Această stare de
lucruri a fost favorizată și
de faptul că lipsuri serioase în organizarea muncii și în menținerea uniti
climat de ordine și disci-

miez de adevăr există și
consiliul oamenilor mun
ca de la „Steaua roșie- a
luat măsuri în consecință :
s-a reglementat circulația
intre cele două sedii ; s-au
precizat pe fișe atribuțiile
și sarcinile fiecărui lucrător
de la C.T.C. ; de aseme
nea, șeful laboratorului de
metalografie, pentru slaba
coordonare și nerepartizare judicioasă a sarcinilor
fiecărui om al muncii, a
fost trecut în altă muncă :
precum și alte măsuri ju
dicioase, a căror aplicare
va aduce mai multă ordine,
va întări climatul de disciplină din unitate.
în acest sens, sesizarea
s-a dovedit a fi bine venită și și-a arătat roadele.
Dar latura sa profund ne
gativă ni se vădește atunci
cînd o examinăm in între
gul ei : și sîntem obligați
s-o facem. Vorbind despre
cazul în speță, vorbim,
în fapt, despre climatul
profund democratic al orînduirii noastre, despre atenția cu care sînt primite
și cercetate sesizările, reclamațiile oamenilor mun
cii. Sistemul institutional
al societății noastre îngă
duie. solicită exprimarea
opiniilor celor ce muncesc,
asigură examinarea și rezolvarea doleanțelor lor pe
temeiul principiilor
care
guvernează viața și munca
tuturor cetățenilor, pe temeiul legilor țării, a! nor
melor eticii și echității so
cialiste. Că așa stau lucru-

rile o dovedesc atitea si
tuații in care s-a dat
curs sesizărilor cetățeni
lor atunci cmd drepturile
lor au fost știrbite ne și
cu o fărimâ, cînd aouzul
a luat locul stării de lega
litate — și nu puține din
aceste situații au fost în
fățișate și in coloanele
presei.
Iată insă că întilnim și
cazuri — cum este cel de
față — cînd în jurul unui
nucleu de adevăr, al unor
fapte probate, cel ce în
tocmește sesizarea, fără să
se gindească prea mult, în
cepe să adauge fapte ne
verificate (sau de neverifi
cat), să colporteze afirmații
făcute fără responsabilita
te, să dea frîu liber pornirilor subiective. De ce
se intîmplă așa ? Nu este
rostul acestui articol
să
găsească — pe planul psihologiei individului — rădăcinile acestui comporta
ment ; sîntem însă obligați
să subliniem consecințele
sale : o risipă de muncă a
societății pentru cercetarea
tuturor împrejurărilor sem
nalate. incriminarea — fie
și pentru o zi. două — a
unor .oameni cinstiți, aba
terea altora de la preocu
pările lor.
Toate acestea se întîmplă
atunci cînd spiritul de răs
pundere al celui ce sesi
zează traversează o eclipsă
— parțială sau totală. Au
tul de a aduce la cunoștin
ță celor în drept unele
nereguli este, trebuie să
fie, un act de profundă
responsabilitate. Cuvintele
sînt fapte — este ceea ce a
uitat semnatarul atunci
cind a pus mina pe con
dei. Răspunderea pen’ru
cuvinte nu este mai mică
decît cea pentru fapte.
...în ultima oră petrecută
la „Steaua roșie", convinși
că reclamantul a înțeles
pînă la capăt totul, stăm de
vorbă cu directorul și se
cretarul comitetului de
partid. Sună telefonul :
Dumitru loniță răspunde,
noi continuăm să vorbim.
Secretarul revine emoțio
nat :
— Tovarășe director, am
o veste bună : acum un mi
nut s-a semnat recepția
pentru echipamentul nu
clear.
Bucuros și el — știe că
este minutul care finali
zează ani de muncă ai unui
harnic colectiv — reporte
rul strînge mîinile ce’or
doi oameni. I s-a părut,
sau. chiar, secretarului de
partid i s-au umezit ochii?

Georrje-Radu
CH1ROVICI

tă nu lipsei de mijloace, ci neajunsu
rilor organizatorice, birocratismului,
perpetuat de la an la an, așa după
cum de la an la an nu sînt reali
zate unele programe, cum ar fi cele
privind plantarea pomilor și a viței
de vie.
Pentru ca in toate situațiile con
trolul de partid să-și îndeplinească
misiunea sa deosebit de însemnată
este necesar ca experiența bună —
și. după cum am arătat, această ex
periență există în județul Iași —
să fie generalizată, să fie cunoscută
și aplicată, cu rezultate cît mai fruc
tuoase. de către toate organele și
organizațiile de partid. Așa după
cum ne-a spus tovarășul Dumitru
Sandu, secretar cu problemele mun
cii organizatorice al comitetului ju
dețean de partid, cuprinderea in
sfera controlului a tuturor domeni
ilor și problemelor, buna conjugare
a forțelor, incepind de la comitetul
județean de partid și pînă la orga
nizațiile de bază, asigurarea unei
finalități superioare a muncii de
îndrumare, sprijin și control vor
constitui, pentru organul județean
de partid, preocupări de cea mai
mare însemnătate.
Fără îndoială, aceste preocupări
vor da rezultatele scontate pe mă
sura perfecționării continue a acti
vității de control. Acest proces tre
buie să înceapă chiar cu modul de
întocmire a planurilor semestriale
unice de control, elaborate de către
comitetul județean de partid. O mai
riguroasă organizare și planificare a
muncii poate evita situații nedorite,
ca cele din ultimul semestru, cînd, de
pildă, la C.U.A.S.C. Popricani au fost
prevăzute nu mai puțin de... 6 con
troale la diferite niveluri, jumătate
din acestea chiar în aceeași perioadă.
Este, totodată, necesar ca în sfera
controlului de partid să fie cuprinse
sistematic toate domeniile de activi
tate. toate organismele democrației
muncitoresti-revoluționare. Așa cum
atestă și experiența activului de
partid din județul Iași, o deosebită
importanță pentru sporirea rolului
de influențare activă a controlului
de partid are prevenirea neajunsuri
lor prin cunoașterea aprofundată a
stărilor de lucruri, a evoluției lor și
printr-un „control de perspectivă**,
care poate folosi numeroase metode
eficiente, cum ar fi aceea a preli
minării îndeplinirii planului. Fructi
ficarea de către Comitetul județean
de partid Iași a experienței dobindite
în domeniul organizării și desfășură
rii controlului de partid va duce la
îmbunătățirea substanțială a muncii
din toate sectoarele, la întărirea ro
lului conducător al organelor Și
organizațiilor de partid.

Gh. ATANASIU
Manole CORCACI

corespondentul „Scînteii"

de realizare a unor produse suplimentare
Pentru asigurarea livrărilor la fon
dul de stat și înfăptuirea programu
lui de autoaprovizionare locala. Co
mitetul județean de partid Constan
ta a stabilit, la începutul anului tre
cut, o serie de măsuri care să ducă
la creșterea efectivelor de animale și
a producțiilor la toate speciile in
toate unitățile cu sector zootehnic,
dar și de infiintare a unor microferme cu cite 25—50 de vaci cu lap
te in celelalte unități agricole al că
ror specific preponderent îl consti
tuie culturile cerealiere, horticultura
sau pomicultura. La înființarea aces
tor microferme s-a pornit de la ex
periența a două unități cu profil
horticol, in cadrul cărora, în 1985,
s-a organizat și cîte un mic sector
zootehnic, populat cu cite 25 de juninci. Prima dintre acestea a fost
Asociația de stat și cooperatistă pen
tru horticultura de la Satu Nou. care
dispune de 1 200 hectare de livadă,
vie și culturi de legume. „Pentru a
folosi cit mai eficient fiecare palmă
de pămînt — ne spune directorul
unității, inginerul Dumitru Stingă —
noi cultivăm, mai ales în plantațiile
tinere, printre rîndurile de pomi și
vie. culturi duble de legume timpu
rii. cum ar fi varză și spanac, dar și
sfeclă furajeră, iar iarba de pe alei
și de pe taluzurile teraselor e pă
cat să se usuce fără a fi adunată.
Mai ales că, prin cosire, ea se rege
nerează. La aceste surse se mai
adaugă culturile succesive de porumb
siloz și chiar de boabe, care se rea
lizează din amenajările culiselor pen
tru protejarea legumelor, precum și
vrejurile de fasole care sînt un furaj
deosebit de bogat în proteine. în
anii precedent livram aceste furaje
unităților cu profil zootehnic din
apropiere. La începutul anului 1985,
am achiziționat de la I.A.S. Stupina
25 de juninci din rasa ' Holstein,
pe care le-am adăpostit intr-un
grajd improvizat într-o clădire
mai veche. Anul trecut am cultivat
în jurul lui, pe o suprafață de teren
degradat de aluviuni, cîteva hectare
de pășune. însămînțată cu amestecuri
de graminee și leguminoase, care a
fost parcelată pentru a fi pășunată
rațional. Realizăm aici producții de
80 tone masă verde la hectar. Ani
malele. avînd pășune și furaje din
abundență pentru perioada de stabulație, bine îngrijite de doi lucrători
retribuiți în acord, s-au dezvoltat
bine, dînd producții mari de lapte,
chiar din primul an de lactație.
Astfel, în 1986. primul an de pro
ducție, s-a realizat cantitatea totală
de 681 hl lapte, cu o medie de peste
5 000 litri pe vacă furajată. în 1987,
față de planul de 800 hl, s-au obți"nut 1100 hl, producția medie pe vacă

furajată fiind de peste 5 500 litri,
Citeva animaie, cele cu numerele de
înmatriculare 3 și 10, au ridicat ștacheta producțiilor la 5 996 litri și,
respectiv, 6 366 litri. De la cea de-a
doua s-au obținut doi ani consecutiv
cîte doi viței de mare valoare biolo
gică. Mai reținem, de asemenea, că,
datorită îngrijirii calificate, procentul
de natalitate este de 98 la suta, iar
planul la viței a fost, de asemenea,
depășit. Datorită producțiilor mari
obținute, costurile de producție pe li
trul de lapte sînt cu aproape un leu
mai mici față de prețurile de vînzare. Acest rezultat se datorește și
faptului că furajele, existente din
abundență, se realizează la costuri
mici, din producția secundară".
Extinzind această inițiativă, asocia
ția a mai înființat anul trecut încă
două microferme zootehnice, una cu
25 și alta cu 50 de juninci gestante,
care vor intra în producție în acest
an. Pentru acest șeptel s-a asigurat
o bază furajeră compusă din 370 tone
sfeclă furajeră, obținută în cultură
dublă printre rîndurile de vie și
pomi. 800 tone porumb siloz, realizat
în cultură succesivă, după recoltarea
mazării, 300 tone fin din borceagul
semănat în plantațiile tinere de pomi
fructiferi și din masa verde obținută prin cositul taluzurilor de la terasele de vii și de pe alei.
O experiență asemănătoare consemnăm la I.A.S. Medgidia, unitate
bine cunoscută pentru plantațiile de
pomi fructiferi și vie. în toamna
anului 1986, la ferma pomicolă nr. 12
au fost aduse 50 de juninci gestante,
pentru care s-a amenajat, din mate
riale recuperate din demolări, un adă
post model, în jurul căruia au fost
cultivate cu amestecuri de ierburi
perene 17 hectare de teren degradat.
Pășunatul se face rațional, din mai
pînă în octombrie, terenul fiind porționat cu gard. Celelalte furaje, masa
verde care se administrează la ies
le, silozul și finul pentru iarnă se
asigură, de asemenea, din culturile
duble și succesive realizate printre
rîndurile de pomi și vie. după unele
culturi cerealiere sau din producția
secundară a grădinii de legume.
„Pentru perioada de stabulație,
de pildă — ne spune inginerul Ion
Bușu. directorul unității — față
de necesarul de 174 tone fin s-au
asigurat 216 tone, suculentele priso
sesc cu 200 tone, iar grosierele cu 25
tone. Animalele se află în grijă unei
singure familii, care lucrează în acord
global, iar producția medie — aproa
pe 6 000 litri pe cap de vacă furaja
tă — a condus la realizarea unei can
tități totale de 1 585 hl. față de pla
nul de 1 000 hl. Pe baza acestor ar
gumente convingătoare, anul trecut

s-a mai înființat o microfermă
zootehnică.
Incepind de anul trecut, experiența
microfermelor zootehnice a fost ex
tinsă. la nivelul întregului județ, pe
baza unui program riguros stabilit de
comitetul județean de partid. Despre
acest program ne-a vorbit ing.
Alexandru Duțu, director pentru
problemele zootehnice în cadrul
direcției agricole județene. „în pre
zent, in județ există aproape 40 de
astfel de microferme cu un efectiv
de aproape 3 000 de vaci. încă de la
înființare s-a ținut seama ca acestea
să acopere — in cadrul programului
de autoaprovizionare — zonele defi
citare in producția de lapte sau cen
trele muncitorești, ca Medgidia și
Năvodari, unde solicitările sînt mari,
încă de la început s-a acționat pen
tru crearea unor condiții optime,
adăposturi și bază furajeră abunden
tă și ieftină pentru animale, precum
și de locuințe corespunzătoare pentru
îngrijitori. Toate microfermele au
fost populate cu animale de rasă cu
rată — Holstein-Friză — cu potențial
biologic ridicat, spre a se asigura
producții de peste 5 000 litri lapte
pe vacă furajată. întreaga product e
fiind livrată la fondul de stat. în
același timp, microfermele obțm
produși valoroși pentru îmbunătăți
rea efectivelor în întregul județ. Șl
în această direcție s-au înregistrat
primele rezultate : junincile obținute
în primele microferme de la Satu
Nou, Medgidia și altele au constituit
nucleul celor înființate ulterior, iar
tăurașii proveniți din exemplare cu
parametri superiori de producție au
fost luați în evidența centrului repu
blican de selecție și reproducție.
Pentru asigurarea bazei furajere, in
jurul tuturor microfermelor s-au în
ființat pășuni cultivate, cu producții
de 70—80 tone masă verde la hectar,
iar celelalte sortimente pentru stabulația de iarnă se asigură în totalitate
din producția secundară a fermelor
vegetale, din culturi duble și succe
sive. Mai reținem, de asemenea, că,
în baza aceluiași program, anul aces
ta urmează să ia ființă în județ încă
30 de microferme pentru vaci cu
lapte, iar în perspectivă se prevede
înființarea altora pentru creșterea
ovinelor, a păsărilor, a porcilor,
astfel încît să se îndeplinească
întocmai indicația dată de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a nu exista
unitate agricolă, indiferent de profil,
care să nu dispună și de animale de
producție, asigurîndu-se și pe această
cale o mai bună aprovizionare a
populației cu produse animaliere.

Georae MIHAESCU
corespondentul „Scînteil"

Stațiuni recomandate în această perioadă
pentru cură balneară în acest anotimp
în această perioadă, medicii re
comandă — iar organizatorii de
turism pun la dispoziție locurile
solicitate — următoarele stațiuni
pentru tratarea diferitelor afec
țiuni și Îngrijirea sănătății :
Geoagiu-Băi : afecțiuni ale apa
ratului locomotor (reumatismale
inflamatorii, degenerative, abarticulare, posttraumatice, neurologice
periferice) ; afecțiuni ginecologice ;
boli de nutriție și metabolice ;
afecțiuni dermatologice.
Lacu Sărat : afecțiuni ale apa
ratului locomotor ; ginecologice ;
dermatologice ; afecțiuni endocri
ne ; boli profesionale.
Moneasa : afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; neurologice ; peri
ferice ; ginecologice ; nevroză aste
nică.
Pucioasa : afecțiuni ale apa
ratului locomotor și ale căilor
respiratorii superioare ; afecțiuni
ale sistemului nervos periferic și
vascular periferic ; afecțiuni ale
căilor biliare și renale ; ginecolo
gice ; dermatologice ; boli profesio
nale.
Singeorz-Băi : afecțiuni ale tubu
lui digestiv, hepatobiliare ; boli de
nutriție și metabolice.
Slănic-Moldova : afecțiuni ale
tubului digestiv și ale glandelor
anexe : hepatobiliare ; respirato
rii ; O.R.L. ; boli de nutriție și me
tabolism.

Sovata : afecțiuni ginecologice ;
ale aparatului locomotor ; afecțiuni
neurologice periferice.
Vatra Dornei : afecțiuni ale apa
ratului cardiovascular ; ale apara
tului locomotor ; afecțiuni endocri
ne ; ale aparatului digestiv ; gine
cologice.
Eforie-Nord : afecțiuni ale apa
ratului locomotor, neurologice, res
piratorii ; dermatologice.
Mangalia : afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; neurologice centra
le și periferice ; ginecologice ;
respiratorii ; O.R.L. ; dermatolo
gice.
O noutate de „ultimă oră" și de
larg interes : în orașul Tirgu Ocna
s-a dat în folosință o modernă uni
tate turistică; hotelul „Măgura", cu
o capacitate de cazare de 200 locuri,
în hotel vor fi găzduiți cei care
urmează să facă tratament pentru
boli ale căilor respiratorii. El se
află amplasat în apropierea vesti
tei saline Tirgu Ocna, care se con
stituie într-un adevărat sanatoriu
balnear cu toate dotările necesare.
Este important de reținut faptul
că începînd cu acest an s-au in
trodus curele balneare profilactice
și de recuperare cu sejururi de 7
zile sau multiplu de 7 zile (14 sau
21 zile) în stațiunile : Eforie-Nord,
Mangalia, Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Geoagiu-Băi, Vatra
Dornei, Călimănești
Căciulata,

Ambianța plăcută începe din... hol
Este un adevăr : și
holul, și „casa scări
lor" fac parte din clă
direa în care locuim.
Adevăr evident, știut
de toată lumea, dar
nu întotdeauna luat
în seamă. Căci există încă oameni care
consideră că tot ce
există, tot ce se petrece dincolo de ușa
lor
apartamentului
nu-i privește, nu-’
interesează. Or. se
poate spune că. așa
cum
vestimentația
reflectă modul
în
care omul se poartă,
îngrijit sau nu, tot așa
intrarea sau aspectul
scărilor unui imobil,
felul în care ele sînt
reflectă
întreținute
simțul
gospodăresc,
gradul de civilizație
al locatarilor. Și este
interesant cîte se pot
vedea urcind
sau
coborind scările unui
imobil. începînd cu
casa scărilor, un fel
de „carte de vizită",
care în unele locuri
. infățișează hirtii mo
totolite. cotoare de
mere, mucuri de ți
gări. becuri arzind
ziua-n amiaza mare,
cite un geam spart la
fereastra holului, pe-

reți
scrijeliți
sau
mizgăliți, stridențele
unui aparat de radio
deschis la maximum
etc. Dar iată c teva exemple concrete din
unele cartiere bucu
re-: ten e.
Blocul 18 B din strada „13 Decembrie" nr.
24 — cu patru scări
si 130 apartamente,
La intrări — perdelute curate la geamuri,
flori, multe flori la
fiecare nivel. Pe scurt,
ambianță plăcută. La
afișier. lingă tabelul
cu cheltuielile de în
treținere — compo
nenta comitetului de
asociație, cu numărul
de apartament al fie
căruia din membri.
Firescul și frumosul
îsi dau mina.
La blocul 22 B din
bulevardul Păcii nr. 1.
lucrurile stau invers.
Pereții holurilor sînt
plini
de inscripții
care de care mai năs
trușnice. Lingă apar
tamentul 153 — dife
rite îndemnuri și re
zultate sportive și alte
inscripții nelalocul lor.
Este oare posibil ca
scările aceluiași imo
bil, despărțite de na

mai cîțiva metri,
fie total diferite,
mod de întreținere și
ambianță ? Da, cu
condiția să fie cele
din imobilul situat in
bulevardul
Bălcescu
nr. 5. Scara „A" e
curată ca un pahar, la
fiecare nivel sint flori.
La scara „B“ pereții
de lingă ascensoare
sînt mizgăliți cu tot
felul de expresii ireproductibile.
în blocul 22 A din
bulevardul Păcii nr.
3 te intimpină la casa
scărilor...
formalismul. adică mimarea
simțului gospodăresc.
La fișier — un ar
ticol despre necesita
tea bunei îngrijiri a
imobilului, a folosirii
raționale a energiei
electrice, Numai că,
deși casa scărilor este
luminată natural din
trei părți, becurile...
ard toată ziua. Oricît
de convingător ar fi
amintitul articol, dacă
el nu este insotit in
practică de un ele
mentar simț gospodă
resc rămîne fără efect. Un caz de nepă
sare cronică, la blo
cul din bulevardul Academiei nr. 35—37 :
fiecare apartament de
la cele 8 etaje înce-

Băile Tușnad, Buziaș. Curele bal
neare profilactice (de 7—14 zile)
se recomandă unor categorii de oa
meni ai muncii din industriile ex
tractivă. metalurgică, chimică și
altele.
Cei care doresc să-și îngrijească
sănătatea in această perioadă be
neficiază de o serie de avantaje.
Astfel, plecarea in stațiuni se face
la data indicată de solicitant. în
stațiuni sînt asigurate condiții opti-

pe cu numărul 1
unde, mari necazuri
pentru poștași, pentru
vizitatorii
familiilor
respective. »Ce-au fă
cut locatarii, comite
tul de bloc pentru a
înlătura această ano
malie măruntă, dar
generatoare de mari
încurcături ?
Nimic,
in afară, poate, de

me de cazare, masă și tratament.
La dispoziția turiștilor se află
mijloace de agrement, manifestări
cultural-artistice și de divertisment
variate.
Biletele pentru cură balneară și
odihnă in aceste stațiuni se pot ob
ține de la toate agențiile oficiilor
județene de turism, ale I.T.H.R.
București, precum și de Ia comi
tetele sindicatelor din întreprinderi
și instituții.

plingeri. Cînd este
așa de ușor să nu
meri pînă la...
Un vechi proverb
spune : „Cîte case, atitea obiceiuri". Foar
te bine, dar nu este
oare normal ca aces
te „obiceiuri" să se
înscrie pe linia bu
nului gust, a civiliza
ției urbane Ia nive-

lui noilor și frumoa
selor imobile ? Ba da.
sîntem siguri. Cu con
diția ca locatarii acestor imobile, comi
tetele de asociații să
acționeze ca atare.
Faptele demonstrează
că este posibil.
Vlrqil
MlîiAILOVICl

Apa curge, nepăsarea rămîne ?
Nu o dată, nu de
două și nici măcar de
nouă, ci de... douăsp rezece ori a sesizat
telefonic Ion Opran
(din București. bd. 1
Decembrie
nr. 10,
blocul M-26, sector 3)
că în apropierea blo
cului in care domici
liază — și unde este și
administrator — s-a
spart o conductă sub
terană. Pe unde, lesne
de priceput, se risi
pesc zeci și sute de
metri cubi de apă po
tabilă.
De
fiecare
dată, de la dispecera
tul I.C.A.B. al secto
rului 3, a primit asi
gurarea că „o echipă
de intervenții", opera
tivă, nevoie mare, se
va înființa „urgent" la
locul cu pricina. Dar,
parcă îi răspundea o
bandă de magnetofon,
ca la „ora exactă",
căci nici în ziua de

astăzi, la mai bine de
o lună și jumătate, nu
s-a prezentat nimeni
să vadă măcar despre
ce este vorba, necum
să repare. Cetățea
nul s-a tot zbătut, a
reclamat cazul și în
scris, l-a adus și la
cunoștința altor orga
ne. între timp, fisura
conductei s-a tot mă
rit și acum apa ajun
ge. după un ocol deloc
pitoresc, prin fața blo
cului, în... subsolul
tehnic. încît se- pune
întrebarea : și-au pro
pus cumva cel de la
I.C.A.B. să transforme
subsolurile acestui bloc
(și al cîtorva din iur)
în piscine ? Pînă una.
alta, locatarii nu sînt
de acord (mai CU seamă că din această
cauză apa nici nu prea
mai urcă la etajele
superioare) și cer, pe

bună dreptate, nu nu
mai repararea țevii, ci
a tuturor stricăciunilor
provocate. Indolența,
cum bine se știe, costă
scump.
Nu este prima dată
cind semnalăm ase
menea mostre de „operativitate" din par
tea echipelor de inter
venții I.C.A.B. De mai
multe ori. conducerea
acestei întreprinderi a
dat asigurări că se
vor lua toate măsurile
necesare, că va fi în
tronată, în sfîrșit, dis
ciplina. Dar. cum ase
menea’ sesizări con
tinuă să... curgă, mă
surile respective se arată a fi „apă de
ploaie". Ceea ce nu
se mai poate tolera
nici chiar in cazul
I.C.A.B.-ului.

Ion MARIN
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MĂSURI EFICIENTE PENTRU
DIMINUAREA CONSUMURILOR
în întreaga țară se desfășoară o vie și susținută activitate pentru
realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan din acest an, cel
de-a.1 treilea din actualul cincinal. Desigur, în acest context, o impor
tanță deosebită are asigurarea ritmică a energiei necesare, precum șl
economisirea severă a tuturor resurselor energetice, pentru deplina sa
tisfacere a cerințelor activității productive.
După cum se știe, răspunderea pentru asigurarea energiei necesare
bunei desfășurări a producției revine atît unităților producătoare, cît și
celor consumatoare. De la producător la consumator, trebuie să se do
vedească o maximă răspundere pentru realizarea producției de energie
electrică prevăzute și gospodărirea ei riguroasă. Expunînd cu toată clari
tatea această cerință, secretarul general al partidului, tovarăș ul
Nicolae Ceaușescu, în cuvin tarea rostită ia recenta plenară a Consia modificărilor constructive Ia cup
— In unitățile economice din mu
toarele de topit sticlă. Așa, de exem
nicipiul Turda activitatea productivă
plu, prin modernizarea cuptorului 6 A
din acest an se desfășoară sub sem
și a liniilor tehnologice aferente se
nul mobilizatorului program de mun
asigură O economie anuală de 145
că trasat de Conferința Națională a
tone combustibil convențional, iar
partidului pentru îndeplinirea în cele
prin modernizarea cuptorului vană
mai bune condiții a sarcinilor ce ne
nr. 2 o economie de 80 tone combus
revin din planul de dezvoltare socia
tibil convențional pe an. ceea ce
lă în profil teritorial. Un accent deo
este echivalent cu necesarul de com
sebit se pune pe valorificarea supe
bustibil al tuturor utilajelor din
rioară a combustibilului și energiei
această unitate pe timp de circa
electrice prin modernizarea procese
5 zile.
lor tehnologice. Aceasta cu atit mai
mult cu cît. în majoritatea lor, teh
nologiile de fabricație (pentru obți
nerea cimentului, varului, sticlei, ,
produselor chimice, produselor re
fractare și altele) sînt energointensive, industria avînd o pondere de
97 la sută din totalul consumului de
combustibil pe municipiu și de 83 la
sută la energia electrică. Ponderea
cea mal mare în consumul de com
bustibil o are Combinatul de lianți și
materiale refractare (48 la sută), iar
la energie electrică — întreprinderea
chimică (31 la sută din totalul can
tității utilizate la nivelul munici
piului). Ca atare, s-a urmărit înfăp
tuirea programelor de perfecționare
a tehnologiilor și de modernizare a
lor în vederea reducerii sistematice a
consumurilor normate, precum și a
recuperării resurselor energetice refolosiblle.
în același timp, aplicarea măsuri
— Concret, ce s-a întreprins pentru
lor cuprinse în programul de moder
diminuarea consumurilor 7
nizare la întreprinderea de mate
riale de construcții prevede îmbu
— In primul rind s-au luat o serie
nătățiri la procesul de tratament ter
de măsuri pentru modernizarea pro
mic la prefabricatele din beton cu o
ducției la Combinatul de lianți și
economie de 414 tone combustibil
materiale refractare, printre care :
convențional pe an și la liniile de
montarea de arzătoare cu caracteris
fabricație
a covorului PVC și tape
tici îmbunătățite la cuptoarele de
tului semilavabil cu o eficiență de
clincher nr. 3, 4, 5. 7, 8 și 9 ; mă
450 tone combustibil convențional
rirea zonelor recuperatoare de căldu
pe an.
ră la cuptoarele de clincher nr. 5, 6
și 8. precum și altele. In felul acesta
— Care este gradul de valorificare
ș-a diminuat cu peste 2 mc consu
a resurselor energetice refolosibile 7
mul de gaz metan pe tona de ciment,
— O contribuție deosebită la di
în continuare, la producția de var,
minuarea consumului de combustibil
prin intrarea în funcțiune a cuptoa
are și acțiunea de valorificare a re
relor 6 și 7, transformate In cuptoa
surselor energetice secundare. La
re cu ardere regenerativă. se va re
Combinatul de lianți și materiale re
duce consumul de combustibil cu
fractare se realizează o economie de
6,2 mc de gaz metan pe tona de var,
circa 39 200 tcc pe an, energie recu
ceea ce echivalează cu o economie de
perată prin recircularea aerului pre3 278 tone combustibil convențional
încălzit ; la „Electroceramica", prin
pe an.
recuperarea căldurii gazelor de arde
Efecte pozitive se obțin șl la în
re de la cuptoarele cameră tip
treprinderea de sticlărie ca urmare
Bickley se obține diminuarea consu-

liului Național al Oamenilor Muncii, arăta că : „Este necesar ca, in toate
sectoarele, să se acționeze cu toată răspunderea in vederea reducerii
consumurilor energetice și materiale, a realizării producției cu respectarea
strictă a normelor de consum prevăzute și Cu stabilirea de noi căi de
diminuare in continuare a consumurilor 1“
Ținînd seama de însemnătatea cu totul deosebită a acestor cerințe, or
ganele si organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din uni
tăți trebuie să acționeze pretutindeni cu fermitate, să asigure mobili
zarea colectivelor pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcini
lor ce le revin în acest domeniu. Cum se asigură economisirea severă
a energiei ? Ce acțiuni se întreprind pentru înfăptuirea sarcinilor stabi
lite 7 Iată tema convorbirii avute cu Eugen Șipoș, prim-secretar al Co
mitetului municipal Turda al P.C.R., care ne-a spus :

mulul cu peste 500 tcc pe an. în
această perioadă sînt în curs de rea
lizare o serie de lucrări pentru recu
perarea căldurii din gazele arse de
la cuptoarele-tunel nr. 1 și 2, uimind
să se economisească echivalentul a
276 tcc pe an. Toate aceste resurse
recuperate sînt utilizate cu bune re
zultate la producerea agentului ter
mic. atît în scopuri tehnologice, cît
și la încălzirea halelor de producție.
Printre acțiunile ce s-au dovedit
eficiente se numără și trecerea
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problema de maximă
însemnătate, preocupare
de maximă răspundere
electrolizei de săruri de potasiu de
pe anozi de grafit pe anozi de titan,
cu eficiență de 300 MWh pe an la
întreprinderea chimică ; înlocuirea
motoarelor de acționare a cuptoare
lor de clincher nr. 5 și 6 cu motoare
de curent continuu cu tiristori co
mandați și montarea compensatoru
lui de fază de 700 A la moara de ci
ment nr. 7 pentru compensarea ener
giei reactive va contribui la Combi
natul de lianți și materiale refrac
tare la diminuarea consumului de
energie electrică cu 24 kWh pe tona
de ciment alb, iar la ipsos și produse
refractare cu cîte un kWh pe tona
de produs. Totodată, a fost extinsă
practica de echipare a mașinilorunelte, a benzilor transportoare, ele
vatoarelor cu cupă și altor mașini și
instalații cu limitatoare de mers
in gol.
— Încadrarea in cotele de energie
alocate, respectarea puterilor planifi
cate pe paliere sint cerințe de prim
ordin. Cu toate acestea, sint unități in

municipiul Turda care s-au abătut de
la programele stabilite.
— Combinatul de lianți și mate
riale refractare nu a reușit să se în
cadreze în mod riguros în fiecare pe
rioadă în cotele alocate. Tocmai de
aceea,
comitetul municipal
de
partid, biroul, secretariatul său au
întreprins o serie de măsuri și ac
țiuni menite să conducă la dimi
nuarea consumurilor energetice, la
încadrarea în cotele alocate și Res
pectarea inclusiv a palierelor orare
stabilite. Zilnic se urmăresc nivelurile
consumurilor înregistrate de fiecare
unitate economică, luîndu-se măsuri
severe acolo unde se semnalează depășiri Periodic au loc analize în
ședințe de birou șt secretariat ale
comitetului municipal de partid, în
comitetul executiv al consiliului
popular municipal, unele dintre ele
realizate la fața locului, în unități,
unde se stabilesc măsuri și soluții
concrete de valorificare superioară a
resurselor energetice
în același timp, punîndu-se in evi
dență, după reactualizarea evaluării
resurselor energetice refolosibile,
care la nivelul anului 1987 au fost
evidențiate la o valoare de peste
130 000 tcc, din care s-au recuperat
76 374 tec, se desprinde clar con
cluzia că mai dispunem de însem
nate resurse. în aceste condiții,
secretariatul comitetului municipal
de partid, comitetul executiv al con
siliului popular au dispus găsirea
unor noi soluții tehnice și tehnolo
gice de valorificare a resurselor
energetice refolosibile. Aceasta cu
atît mai mult cu cît în zona centrală
a municipiului, ca urmare a lucră
rilor de sistematizare, s-au con
struit un număr de 404 apartamente
și se vor mai finaliza în acest an
alte 246, care au nevoie de 2 270 tcc
pentru producerea agentului termic.
De aici rezultă suficiente elemente
pentru a întreprinde acțiuni ferme de
valorificare a resurselor energetice
refolosibile.
In continuare vom situa In centrul
preocupărilor noastre transpunerea
exemplară în viață a obiectivelor și
sarcinilor ce ne revin pentru ridi
carea calității și eficienței întregi!
activități.

Ion IAZAR

desfășurată exemplar!
Potrivit studiilor de specialitate
efectuate în anii din urmă, potenția
lul natural de producție al solurilor
din județul Olt diferă foarte mult
de la o zonă la alta. Astfel, cerno
ziomul reprezintă numai 20 la sută
din suprafață, în rest predominînd
soiurile sărace, cum sînt brun-roșcat
de pădure, smolnițele șl podzolurile.
La indicația conducerii partidului, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă
din 1981—1982, Comitetul județean
de partid Olt a luat măsuri în ve
derea creșterii fertilității solului.
Acest program cuprinde trei mari
acțiuni, asociate : folosirea largă a
îngrășămintelor organice, corectarea
acidității solurilor și afînarea adîncă. Din 1982 aceste măsuri au fost
aplicate cu consecvență. în cele ce
urmează, ne vom referi, cu precăde
re, la fertilizarea terenurilor cu gu
noi de grajd — prima și cea mai im
portantă verigă
din lanțul de ac
țiuni care asigură
creșterea fertili
tății pămîntului.
calculele OLT
Din
făcute, a reieșit
că, de la efecti
vele de animale
existente, inclusiv
cele din gospo
dăriile populației,
rezultă o canti
tate de gunoi cu
care pot fi ferti
lizate anual circa
25 000 hectare. Ca
atare, s-a acționat energic în
vederea aplicării
acestei cantități.
Astfel, în perioa
da 1982—1986 au
fost îngrășate cu
gunoi de grajd
mai bine de 100 000 hectare,
Fertilizarea nu s-a făcut la întîmplare, ci în cadrul asolamentelor,
prioritate avînd suprafețele cultiva
te cu legume, cartofi, sfeclă de za
hăr, porumb, furaje ș.a. Avîndu-se
în vedere remanenta gunoiului de
grajd, programul prevede reluarea
administrării acestuia la patru ani.
Concomitent, s-a acționat în vederea
corectării acidității, prin administra
rea a circa 5 tone amendamente calcaroase la hectar pe cîte 25 000—30 000
hectare anual, cu o cantitate maxi
mă în 1986, cînd au fost amendamentate aproape 80 000 hectare. De
asemenea, s-a efectuat scarificarea
pentru afînarea adîncă a solurilor
tasate și greu permeabile, De altfel,
in scopul unei mal bune afinări a
solului, toate arăturile, in general.
sînt efectuate numai cu pluguri echipate cu scormonitori.
Acest complex de lucrări a fost
aplicat in mod diferențiat, pe zone,
unități agricole, iar in unele cazuri

șl pe sole. în acest scop, s-au avut
în vedere analizele întreprinse de
către Oficiul de studii pedologice și
agrochimice Scornicești. De altfel, în
generalizarea complexului fertilizare-amendamentare-scarificare s-a avut în vedere extinderea experien
ței cooperativei agricole Scornicești,
mai întîi în cadrul Consiliului agro
industrial Scornicești și apoi la sca
ra întregului județ.
Și în acest an. fertilizarea cu în
grășăminte organice continuă cu aceeași perseverență. Pentru recolta
acestui an, pe ogoarele județului au
fost transportate ciroa 1 300 000 tone
gunoi de grajd, din care o bună
parte s-a încorporat în sol. în ra
port cu graficul „la zi" s-a trans
portat 60 la sută din cantitatea pre
văzută in programul trimestrial. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură se preocupă de buna desfă-

FERTILIZAREA
CU ÎNGRĂȘĂMINTE naturale

Acțiuni pe un front larg, cu forțe sporite
șurare a acestei acțiuni. Mranlta este
transportată și depozitată la capătul
solelor ce vor fi plantate cu cartofi.
De asemenea, gunoiul de grajd bine
fermentat este transportat și aplicat
în plantațiile de pomi si vii. îngrășămintele organice nefermentate sint
depozitate în platforme mari, la ca
pătul solelor, de unde urmează a fi
încorporate în sol ulterior. De re
marcat că la transport se folosesc
zilnic peste 6 000 de atelaje. Am ur
mărit cum se desfășoară transportul
îngrășămintelor organice in clteva
unități.
La C.A.P. Coloneștl din Consiliul
agroindustrial Spineni. Nicolae Olteanu. inginerul-sef al cooperativei
agricole, ne-a relatat că, în această
perioadă, se acționează diferențiat t
cînd terenul este înghețat, gunoiul
nefermentat este transportat si așe
zat In platforme mari, la capătul
solelor, pentru fermentare șl admi
nistrarea lui ulterioară, iar in zilele
cind terenul nu este Înghețat.

Cenușile de termocentrală
„cenușărese" ale acțiunii de recuperare?
în loc să mai răpească an de an
agriculturii zeci și sute de hectare
de teren, prefăcîndu-le în dezolante
deserturi ; în loc să mai polueze, la
fiecare adiere, aerul pu nori de praf
nociv, cenușile de termocentrală ar
putea fi intens folosite ca prețioase
materiale, mai ales în domeniul con
strucțiilor. Posibilitatea ca aceste re
ziduuri din abundență produse de
centralele funcționînd pe bază de
cărbune să fie valorificate o de
monstrează convingător rezultatele
obținute, în ultimii ani. pe plan
mondial. Intr-adevăr, cenușile s-au
afirmat, pe soară largă, ca înlocui
tori de bază ai unor materii prime
noi, ceea ce a și făcut ca. in unele
țări, ele să fie declarate bogăție na
țională.
„Reabilitarea" cenușilor nu repre
zintă nicidecum o noutate. încă de
acum șapte ani, ziarul nostru in
forma despre elaborarea unui pro
gram de valorificare a acestei re
surse la nivelul întregii economii.
Numai că. după atît timp, aproape
nimic nou n-a intervenit în situația
cenușilor de termocentrală. Deosebit
de grăitor în acest sens, este nive
lul îndeplinirii sarcinilor de plan pe
anul trecut la acest capitol. Astfel,
potrivit datelor furnizate de Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Gospodăririi Fondurilor Fixe,
planul a fost realizat in proporție de
14,3 la sută la eenușa uscată de la
electrofiltre și de 2,1 Ia sută la cea
umedă din halde. Dacă insă am
compara cantitățile folosite în 1987
cu cele prevăzute atunci cînd a fost
adoptat programul de valorificare a
cenușilor. în 1981, s-ar observa că
aceste resurse au fost folosite într-o
proporție cu mult, chiar cu foarte
mult mai redusă.
O oglindă fidelă a rămlnerilor in
urmă este oferită și de compararea
cu nivelul de valorificare a acestei
resurse atins în alte țări ale lumii.
Astfel, încă de acum doi ani. pro
porția de cenușă utilizată din pro
ducția națională proprie, considerată
ca recuperabilă și refolosibilă. era de
82 la sută în Finlanda. 71 la sută in
Franța, 47 la sută în Grecia. 39 la
sută în R.F.G.. 24 la sută în Polo
nia. 18 la sută in R.D.G., 16 la sută
în Elveția. 11 la sută in S.U.A. și 10
la sută in Ungaria. Iar „ponderea
valorificării n-a făcut decît să spo
rească de atunci încoace", se poate
citi intr-un buletin editat de Insti
tutul de cercetări pentru materialele
refolosibile din R.D. Germană.
De notat că. numai ca adaos sau
înlocuitor al cimentului, se foloseau,
încă din 1985. in S.U.A. 978 mii tone.

in Franța 717 mii tone, în R.D.G. 550
mii tone, iar in Polonia 461 mii tone.
In plus, la aceste cantități se adău
gau cele folosite la prepararea altor
materiale de construcții, conform unor tehnologii puse la punct de spe
cialiștii din domeniul cercetării ști
ințifice.
Cum se explică nivelul extrem de
scăzut al valorificării cenușilor la
noi în țară 7 De exemplu, ministe
rul cu cele mai mari sarcini in ce
privește utilizarea cenușilor, respec
tiv al industriei lemnului și mate
rialelor de construcții, a folosit anul
trecut abia 50,3 mii tone din cele 148
mii tone prevăzute. Să nu se dis
pună oare de tehnologiile necesare
folosirii cu bune rezultate a cenuși
lor ca înlocuitoare sau adaos de ma
terii prime noi ? Se dispune, și încă
de multe asemenea metode, pe care
institutele noastre de cercetări, de
semnate prin programul de valorifi
care. le-au pus la punct si verificat
cu meticulozitate. Dovada o consti
tuie cele aproape 20 de „Instrucțiuni
tehnice" și „Normative" de utilizare
a cenușilor publicate în perioada
1979—1985 în „Buletinul construcți
ilor". Mai mult, din 1980 încoace,
proiectele-tip pentru, practic, toate
domeniile activității de construcții —
civile, agroindustriale și hidrotehni
ce — prevăd folosirea, în anumite
proporții, a cenușilor de termocen
trală. Fie că este vorba de betoane,
mortare, zidării, termoizolatii, dru
muri. cenușile nu sînt absente din
nici un proiect-tip. Ele absentează
numai din... construcțiile propriuzise.
— $1 aceasta, in ciuda obligativi
tății instituite, încă din 1982, ca toa
te unitățile de execuție din dome
niul construcțiilor, indiferent de sub
ordonarea lor. să utilizeze cenuși de
termocentrală, precizează ing. Con
stantin Stratulat, director adjunct in
Ministerul Aprovizionării.
Să se datoreze oare aceasta lipsei
de instalații de captare a cenușilor,
la sursă, adică la termocentralele de
unde rezultă ? Ce-i drept, nu toate
centralele care funcționează pe bază
de cărbune au fost înzestrate cu ase
menea instalații. Și aceasta deoarece,
pe bună dreptate, nu se mai aprobă
investiții noi. in acest scop, pină
cînd instalațiile existente, respectiv
cele de la Doicești, Mintia, Rovinari
și Ișalnița, nu se utilizează Ia întrea
ga capacitate. Iar acestea mai mult
stau decît funcționează. Nu pentru
că ar fi defecte, ci pur si simplu
din pricină că nu se găsesc amatori
pentru acest produs.
De lipsă de atractlvitate în ce pri-

CLUJ : Succese ale feroviarilor
Mobilizate de Îndemnurile adre
sate de secretarul general al
partidului pentru ridicarea între
gii activități economice la un nivel
superior de calitate și eficiență, co
lectivele unităților din cadrul Re
gionalel de căi ferate Cluj obțin
în acest an realizări remarcabile,
Astfel, planul la volumul de
mărfuri transportate a fost depășit
cu aproape 16 la .sută, în condițiile
îndeplinirii in aceeași proporție a

productivității muncii și reducerii
cheltuielilor. Totodată, a crescut
gradul de utilizare a vagoanelor și
locomotivelor și s-au economisit
importante cantități de combustibili
și energie electrică. Aceste reali
zări sint rodul aplicării măsurilor
prevăzute în programul de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a producției, întăririi ordinii și
disciplinei, a muncii desfășurate
cu pasiune și răspundere. (Marin
Oprea).

vește prețul de achiziție, cenușile nu
pot fi „suspectate".
— Ele costă 10 lei tona. în timp
ce cimentul pe care îl pot completa,
ca bun adaos, sau chiar înlocui costă
385—550 lei tona, în funcție de ca
litate, afirmă ing. Radu Opincaru, di
rectorul direcției tehnice din Minis
terul Energiei Electrice.
Atunci, dacă cercetarea științifică
a demonstrat că cenușile sînt bune
în construcții, de ce acestea nu au
altă soartă decît să... mărească mereu volumul haldelor aride 7
Un răspuns clar la această
_____ ___
intrebare nu se poate nicidecum găsi răs
foind dosarul doldora de adrese jus
tificative primite la Ministerul Aprovizlonării în legătură cu „conten
ciosul cenușilor". La prima vedere,
fiecare dintre semnatarii acestor adrese pare să aibă dreptate. Atît fur
nizorul cenușilor, respectiv Ministe
rul Energiei Electrice, cît si poten
țialii utilizatori. adică ministerele
care, potrivit programului de valori
ficare și planului național unic, ar
trebui să le recicleze. Altfel spus, ce
trebuie întreprins pentru ca cenușile
de termocentrală să înceteze să mai fie
„cenușăresele" industriei reciclării ?
Cu răspunsurile la aceste întrebări
puse, firește, direct factorilor în cau
ză vom reveni într-un viitor număr
al „Scinteii".
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Mihai GR1GOROSCUȚA
corespondentul „Scînteii"

Pentru producții mari
I.P.S.U.I.C. SATU

MARE

înnoirea producției — preocupare susținută, rezultate remarcabile
Numeroase combinate chimice și
petrochimice, unități industriale
din țară profilate pe fabricarea de
produse de chimie fină au fost tot
mai mult dotate în ultimii ani cu
utilaje și mașini cu înalte perfor
manțe tehnico-funcționale purtînd
o marcă sătmăreană. într-adevăr,
harnicul colectiv al întreprinderii
de piese de schimb și utilaje pen
tru industria chimică din Satu
Mare, care se situează constant de
cîțiva ani printre fruntașefle pe
ramură, are deja o recunoscută

vocație a înnoirii în activitatea
productivă care-și găsește aici un
teren propice unei impetuoase ac
tivități creatoare. Dovada elocven
tă o constituie în acest sens gra
dul ridicat de asimilare a noi pro
duse sau de modernizare a unora
din cele fabricate, care se înfăptu
iește în condițiile realizării ritmi
ce, exemplare a sarcinilor de plan
la' producția-marfă, care și pe
prima lună din acest an a fost îndeplinită în proporție de 104 la
sută. Pe baza ritmului ridicat al

înnoirii producției se estimează că
pe primii trei ani ai cincinalului,
cumulat, acest indicator va fi rea
lizat in proporție de peste 60 la
sută fată de prevederile, perioadei
1986—1990. Dintre ultimele premie
re de produse realizate aici men
ționăm o serie de utilaje de înaltă
tehnicitate pentru întreprinderi ale
industriei cosmetice și farmaceuti
ce, ale altor unități cu profil chi
mic. (Octav Grumeza ; foto : Sandu
Cristian).

Ioana DABU
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cii să se aibă mai mult in vedere
acest lucru".
O cerință cât se poate de firească,
Nu poți astăzi să stabilești o strategie ______
eficientă „a muncii în domeniul
conducerii fără să posezi cunoștințe
științifice. Conducerea nu mai este
de mult rezultatul conceptului >,văzind și făcind". ci ea se întemeiază
pe conceptul „anticipînd și preîn
tâmpini nd“.

depozitează în platforma din incinta
zootehniei. Indiferent de vreme, gu
noiul de grajd fermentat este trans
portat în livada intensivă care are
81 hectare, unde se dau pînă la
80 tone la hectar, iar în livada de
tip clasic — cîte 30 kg la pom. Lu
crarea se desfășoară în bune condi
ții. conducătorii de atelaje GaVrilă
Dobre, Domnica Cabragiu. Nicolae
Floricică și Gheorghe Ceaușu dînd
dovadă de multă hărnicie. Folosind®*
triajele nu numai că se economisește
motorină, dar putem căra pe orice
vreme și pe orice teren — ne spune
inginerul-șef. Gunoiul se dă toamna,
iarna, primăvara, cînd se pătrunde
mai greu pe teren. Una e să aș
tepți să intri cu tractorul, iar alta —
cu căruța. Noi lucrăm pe orice vreme. în al doilea rînd. prin folosirea
gunoiului de grajd se obține , un
mare spor de recoltă. Oamenii noștri s-au convins
de eficiența îngrășămintelor or
ganice. Din 1982
încoace, de cînd
fertilizăm cu în
grășăminte orga
nice anual între
250—300 hectare,
producțiile
au
crescut mereu, de
la 3 000 kg Ia
peste 20 000 kg
porumb știuleți,
în medie, la hec
tar. Ne aflăm în
al doilea an de
cînd am reluat
ciclul de fertili
zare cu îngrășă
minte naturale a
solului pe întrea
ga suprafață de
teren agricol din
unitate. De ashmenea, am reluat și corectarea ari
dității cu carbonatul de calciu, ex
tindem scarificarea. iar arăturile se
fac numai cu plugul cu scormonitor .
Urmărim cum se desfășoară lu
crările și în unitățile din Consiliul
agroindustrial Valea Mare, aflat în
zona de mijloc spre centrul județu
lui. Constantin Lupu. organizatorul
de partid, ne spunea că din toamnă
pînă la 1 ianuarie au fost trahsportate peste 38 000 tone, iar de atunci
și pînă în prezent — alte 5 000 tone.
La transport sînt folosite zilnic 300
atelaje. Cooperativele agricole Brebeni. Valea Mare, Priseaca. Coteana
sînt unitățile cu cele mai bune re
zultate atît la lucrările de fertili
zare, cît si la efectuarea întregului
ciclu de lucrări privind creșterea
potențialului productiv al pămîntului— amendamentare. scarificare și
afinare.
Și în unitățile agricole situate In
sudul județului, care au terenuri
fertile, se folosesc cantități mari de
gunoi de grajd. Ne-am convins de
aceasta la C.A.P. Obîrșia din Con
siliul agroindustrial Vișina. „Deși
solul — cernoziom levigat — este
bun. îngrășat e și mal bun — ne
spune Chirilă Enache. președintele
unității. Titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" ce ne-a fost decer
nat pentru producții record de grîu.
orz.
porumb si floarea-soarelui
l-am obținut tocmai datorită faptu
lui că prin munca omului am făcut
pămîntul mai productiv. La noi nu
este necesară scarificarea solului,
insă gunoiul de grajd nu este nicio
dată de prisos". în ziua documentă
rii noastre se transporta bălegarul
din ferma zootehnică, ce poate asi
gura anual 6 000 tone, acțiune la
care erau folosite 40 de atelaje.
Suprafața îngrășată organic în acest
an este de 200 hectare.
Acțiunile largi de fertilizare des
fășurate in această iarnă, împreună
cu alte măsuri, oferă garanția că în
acest an în județul Olt vor fi obți
nute din nou recolte mari.

tate sau alta, nu ne-a putut vorbi . de conducere. Cei opt directori și
secretari de partid. participanți Ia
nimeni.
E drept, pornind de la acest fapt,
acest sondaj, au fost rugați să-și
Comitetul de partid al sectorului 6
cronometreze singuri timpul care le
a hotârit să-l invite pe prof. univ.
este ocupat, din diverse cauze, cu
dr. Mihai Dumitrescu, directorul Inalte scopuri decît cele legate exclusiv
stitutulul central de pregătire a cade răspunderile și sarcinile lor pro
fesionale. Ce a rezultat 7 Că aproa
drelor din unitățile socialiste si ad
ministrația de stat, prezent în calipe 40 la sută din timpul lor de lucra

Consiliile oamenilor muncii

O întrebare
care pe unii i-a surprins :
ce metode de conducere
tate de invitat la această dezbatere,
științifică aplicați ?
de a prezenta în fața cadrelor de
conducere din unitățile sectorului un
în cadrul unei dezbateri avînd ca
scurt curs intensiv prin care să-i
temă experiența obținută in dome
familiarizeze cu cel puțin 10—15 me
niul conducerii, o întrebare precum
tode științifice de conducere cu po
cea de mai sus nu putea fi ocolită.
sibilități de aplicare eficientă In eEa a fost adresată tuturor celor preconomia noastră, în activitatea or
zenți — 8 la număr — directori și
ganelor de conducere colectivă din
președinți de consilii ale oamenilor
unități. Dar problema ca atare o
muncii. Iar răspunsul la o asemenea
semnalăm spre studiu și analiză.
Întrebare poate exprima angajarea,
!ntr-o măsură mai mare sau mai
„Criza de timp" — o cauză
mică, a actului de conducere econo
mică pe terenul solid al științei.
care acuză lipsa de organizare
Spre surprinderea noastră insă, răs
punsul primit din partea participanDupă ce „șocul" produs de necu
ților la acest sondaj ad-hoc a fost . noașterea răspunsului la întrebarea
total necorespunzător. Abia s-a pu
amintită s-a mai atenuat, aproape
tut face „inventarul" a 3—4 metode
toți cei prezent! au invocat drept
cauză faptul că timpul de muncă,
științifice de conducere cunoscute —
conducerea prin obiective, conduce
ba chiar și de studiu, al cadrelor de
rea prin excepție, metoda dereglării
conducere continuă să aibă adeseori,
ș.a. — pentru că de aplicarea concre
in mod nerațional, scopuri exterioa
re menirii și importanței activității
tă * vreuneia dintre ele. într-o uni-

este consumat cu probleme de altă
natură decît cele pe care le presu
pun munca și răspunderea lor. O
structură a acestei „cronofagii" ar
arăta astfel : a) convocări la ședințe
și analize la care ar trebui să par
ticipe de drept alți colaboratori (di
rectori adjunct!, contabili-șefi. șefi
de compartimente). Dar toată lumea

vrea să aibă în față, indiferent de
problema discutată, pe director 1; b)
ședințe cu durate nelimitate si con
vocate ad-hoc și prea des ; c) solici
tări din partea tuturor întreprinde
rilor colaboratoare, a furnizorilor
de a avea contacte directe, cînd se
deplasează în unitate, numai cu di
rectorul ; d) numărul mare de șe
dințe organizate în interiorul între
prinderii la care directorul este obli
gat să participe.
Există, evident, și alte căi „cronofage" care consumă în mod nemilos
timpul de muncă al directorului,
Există și o slabă preocupare din partea unora dintre directorl spre a-și
organiza in mod științific timpul de
muncă. Dar ce-i de făcut dacă metodele unei asemenea organizări se
transmit tot de știința conducerii 7
Așadar, „criza de timp" este o cau
ză — foarte importantă am spuhe
noi — dar nu o explicație a necu
noașterii de către unele cadre a me
todelor științifice de conducere, a
științei conducerii in general.

Pe lingă concluziile relevate in „
___ ____
prima
parte _a ____
acestei_ ______
dezbateri_
vezi „Scînteia" din 4 februarie a.e. — alte două se impun in mod deosebit
atenției. PRIMA se referă Ia faptul că pregătirea președinților consiliilor
oamenilor muncii, ca oameni care coordonează activitatea organelor de
conducere colectivă și care pot determina prin competenta lor stilul de
conducere al acestora, se cere amplificată ca volum și orientală atit spre
cunoașterea temeinică a hotărîrilor de partid și legilor tării, cit si spre
folosirea metodelor științifice de conducere. A DOUA se referă la nece
sitatea reciclării periodice — așa cum există, de altfel, prevederile legale
in această privință — a tuturor directorilor de întreprinderi. Reciclare
care să aibă ca obiectiv principal însușirea științei conducerii si organi
zarea Pe baze științifice a propriei activități. Datele concrete ale dezba
terii de fată se constituie, cum ușor se poate vedea, in argumente con
vingătoare pentru adoptarea unor asemenea măsuri.
Dezbatere organlzaW de Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)
impune ca întreaga activitate să fie
concepută și organizată pe criterii
noi în toate unitățile agricole,
Tractoarele folosite la semănat
trebuie să aibă sistemul de direcție în perfectă stare, iar
_ ____
maSinile să fie reglate cît mai corect,
astfel incit să se asigure în
ființarea unor culturi uniforme, cu
rînduri drepte, de care depinde aplicarea, în continuare, în bune con
diții, a măsurilor de combatere a
buruienilor. Pentru aceasta, la semă
nat trebuie repartizați cei mai buni
mecanizatori, cărora să li se stabi
lească suprafețele pe care să le lu
creze în acord global, de care să
răspundă nemijlocit, împreună cu
formația de muncă din care fac par
te, de la înființarea culturii, între
ținerea acesteia și pînă la recoltare
și eliberarea terenului. Numai în ftcest mod se poate asigura creșterea
răspunderii individuale, dar și co
lective, a întregii formații de lucru,
pentru efectuarea lucrărilor la un
înalt nivel calitativ. Tocmai de
aceea, la semănat trebuie evitat cu
desăvîrșire lucrul de-a valma, lao
laltă, semănătoare după semănătoa
re, care diluează răspunderea perso
nală și duce la numeroase' greșeli
încă de la înființarea culturilor. în
acest scop trebuie întărită mult răs
punderea șefilor de fermă în orga
nizarea întregii activități,
aceștia
avînd datoria să asigure, prin apli
carea de măsuri corespunzătoare,
menținerea fără buruieni a cultu
rilor pe tot timpul vegetației. Din
tre măsurile noi preconizate a se
aplica în acest scop, menționăm tre
cerea cu un cîmp de grape, avînd
organele active reglate să pătrundă
doar doi centimetri în sol, peste se
mănăturile de porumb, la 8—10 zile
după semănat, pentru distrugerea bu
ruienilor din stratul superficial al
solului. Este o lucrare mai econo
mică și la fel de eficientă decît fo
losirea Unui erbicid care costă foarte
scump. Un utilaj care nu a mai
fost folosit de mult în agricultură,
tocmai din cauza extinderii erbicidelor, este sapa rotativă, care din
acest an trebuie utilizată obligato
riu în acțiunea de combatere a buru
ienilor, ea conducînd la bune rezul
tate. Sînt numai citeva din măsuri
le ce trebuie avute în vedere în or
ganizarea și desfășurarea lucrărilor,
astfel incit, In cea mai mare parte,
combaterea buruienilor să se facă
prin metode agrotehnice și mecanice.
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ASOCIAȚIILE STUDENȚILOR COMUNIȘTI
în procesul perfecționării
vieții universitare
Profilul lui specific și faptul că !n
acest an împlinește patru decenii de
la înființare n-ar putea explica pe
de-a-ntregul proeminenta Institutu
lui de mine din Petroșani în an
samblul invățămîntului nostru supe
rior. Semnificația lui de referință
la scară națională izvorăște din stră
duința tenace in folosul pregătirii
moderne, al creației tot mai rodnice,
din rezultatele sale remarcabile ob
ținute în toate sectoarele de activi
tate, dar mai cu seamă din curajul
și priceperea de a-și analiza critic
existenta și a o proiecta Ia cote
calitative mereu mai înalte. Sub
toate aceste raporturi, bilanțurile
întocmite in bazinul Văii Jiului —
străvechi nucleu minier, devenit în
1948, prin înființarea institutului
său, un important centru universi
tar. iar astăzi. în mare parte grație
aceleiași prezențe, o citadelă a in
dustriei. științei și învățămîntulul
minier românesc — oferă argumente
concludente. între care la loc de
frunte se situează cei peste zece mii
de ingineri și subingineri pregătiți
pină astăzi la Petroșani și care
acum hotărăsc, prin activitatea lor
de zi cu zl. destinele industriei șt
științei miniere din întreaga țară.
Acestor proporții Ii se adaugă al
tele. între care se înscrie și faptul
că in ultimii doi ani. respectiv din
1985 pină în 1987. valoarea activi
tății de cercetare științifică din in
stitut a crescut cu peste 50 la sută.
Pentru rezolvarea în 1987 a 47 teme
prioritare de cercetare, abordate. în
regim de contract economic, a func
ționat un număr sporit de colective
mixte incluzînd sî 250 de studenți.
Numai în cadrul asociațiilor studen
ților comuniști. 162 de studenți îm
preună cu profesorii lor au contrac
tat si au finalizat de asemenea în
anul din urmă 15 teme proprii de
cercetare a căror valoare aplicată se
ridică la 2,5 milioane lei. Toate cele
41 cercuri studențești de cercetare,
cite funcționează acum pe lingă ca
tedrele Institutului de mine, alcă
tuiesc laolaltă un .vast laborator de
creație unde sint experimentate și
finalizate tehnici superioare de pre
gătire multilaterală a viitorilor spe
cialiști mineri.
Și toate aceste fapte ori cifre își
sporesc încărcătura lor emoțională
după ce ai luat parte la o zi de
practică a studenților în abatajele
Văii Jiului: filoanele diamantului
subpămintean, cu reflexe metalice,
intens albăstrui, de arderi înăbușite,
se răsfiră în adîncuri asemenea unor
îndepărtate alcătuiri galactice. Tre
cerea dintr-un orizont în altul al
minei se face asemenea unei călă
torii astrale si încerci un sentiment
stenic cînd vezi. într-un punct ori
altul, cum studenții se opresc din
încleștarea cu adîncurilă și înnobi
lează extragerea minereului atît de
prețios cu date și observații noi
culese și. notate chiar acolo, la lu
mina firavă a lămpașelor și în tă
cerea reverberată a galeriilor.
— Adevărul este că principalul
Izvor al realizărilor noastre se
identifică nu atît în măsuri organi
zatorice, ci în reușita transformării
fiecărui 6tudent într-un factor activ,
conștient de drepturile și îndatori
rile sale — ne spune prof. univ. dr.
ing. Dumitru Fodor, rectorul In
stitutului de mine din Petroșani. Pe
această bază s-a instituit, sub în
drumarea organizației de partid, o
colaborare strinsă. permanentă între
organele de învățămînt și asociațiile
studenților comuniști, care acționea
ză acum din interiorul vieții uni
versitare pentru necontenita perfec
ționare a acesteia. Așa am reușit să
depășim în bună măsură o situație
mai veche, cînd efortul individual

al studenților, de pregătire, se înfă
țișa sporadic, contradictoriu, impre
vizibil ; începînd cu sesiunea de
iarnă a anului universitar 1986—
1987, promovările la examene au
sporit cu 8 la sută, iar numărul stu
denților integraliști. cu 13 la sută
față de anul precedent, iar de atunci
și pină astăzi se menține sensul
ascendent al rezultatelor la exame
ne. Așa am reușit, de asemenea, să
conferim cercetării universitare o
valoare științifică și o eficiență eco
nomică sporite ; sistemul colaborării
multilaterale, interdisciplinare, în
care acum sînt antrenați și studenții
anilor superiori, a îngăduit efectua
rea de studii și cercetări pe teme
prioritare. între tare amintesc ex
ploatarea cu eficientă sporită a
unor rezerve de substanțe mine
rale utile, creșterea gradului de
mecanizare a proceselor tehnologice
din abataje, sporirea aportului uni
versitar în proiectarea și construi
rea unor mașini si utilaje miniere,
perfecționarea metodelor și procese
lor de preparare a substanțelor mi
nerale utile etc.
Și argumentația rectorului profe
sor Dumitru Fodor ar putea benefi
cia și de alte exemple. Să reținem in
acest sens că pe baza aceleiași largi
colaborări cu asociațiile studenților
comuniști, la Institutul de mine din
Petroșani s-a reușit ca practica stu
denților să se desfășoare in regim
de angajare în unitățile miniere.
In perioadele de practică ale anului
1986—1987, studenții din anii mari,
angajați în unitățile economice, au
realizat o producție fizică de peste
120 mii tone de cărbune și de mi
nereuri ; cei din anul I al Facul
tății de mașini și instalații miniere
au executat în atelierul de microproducție al institutului subansamble și ansamble de mașini și de in
stalații miniere solicitate de indus
tria constructoare de mașini și au
contribuit la construcția de aparatură necesară autodotării laboratoarelor.
Fluxul inițiativelor înnoitoare,
proaspete se identifică, așadar, la
Petroșani într-un stil de lucru, un
stil cu adevărat universitar pentru
a cărui stimulare este, de asemenea,
nevoie de un fond inedit, mereu
împrospătat cu noi eforturi. Cum
îndrumă organizația de partid un
proces educațional atît de amplu și
de complex 7
— în nici un caz pe calea unei
tutele mărunte, așa cum se obișnuia
cu ani în urmă — ne răspunde
prof. univ. dr. ing. Nicolae Dima.
secretarul comitetului de partid din
Institutul de mine din Petroșani,
Succesele, dar mai cu seamă insucce
sele din activitatea noastră au evi
dențiat — de altminteri o concluzie
elementară, dar nu întotdeauna luată
în calcul — că inițiativa, im
plicarea. răspunderea studenților
(nemaivorbind de cadrele didactice)
sînt atribute ale personalității, ele
premerg și pregătesc competenta,
cultivă aptitudinea autoperfecționării ca cei dintîi atribut al persona
lității sau. dacă vreți, al competen
tei. Pe această cale deci, ne preo
cupăm ca toate asociațiile studenți
lor comuniști, practic fiecare stu
dent să depășească mal vechea ten
dință de a-și circumscrie preocupările, cit și realizările cu precădere
aspectelor celor mai la îndemînă.
mai de suprafață, cum ar fi. uneori,
„petrecerea" timpului liber, lăsind
în schimb problemele mari, defini
torii pentru esența activității uni
versitare. pe seama organizației de
partid. Avem in această privință o
seamă de lucruri bune: actionlnd
din interiorul vieții universitare, ca
factori activi. constienti
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responsabili ai acesteia, asociațiile
studențești au reușit să se inte
greze mai bine în problematica ma
joră și să-i fructifice virtualitățile
dezvoltării. Cu ajutorul lor. al legă
turilor de colaborare instituite intre
A.S.C. și organizațiile de U.T.C. din
întreprinderi, practica în producție
a studenților a dobîndlt un conținut
superior, unele activități didactice
de la majoritatea disciplinelor de
specialitate au fost transferate pe
platformele industriale ale bazinului
Văii Jiului, iar cercurile de cerce
tare științifică sînt acum conduse de
asociațiile studențești. Sînt tot atîtea
reușite remarcabile, dar alături de
ele mai dăinuie încă. în activitatea
asociațiilor studențești, unele preo
cupări minore, administrative, ca și
o nejustificată atitudine de îngă
duință fată de lipsurile vieții de
organizație, ale activității universi
tare î' n ansambul său.
Preocupări si atitudini cu atît
mai puțin justificate — este de părere studentul Alexandru
_
__ ,
Trută,
președintele Consiliului U.A.S.C. din
Institutul de mine — cu cit astăzi, in
sistemul democrației universitare
din tara noastră, asociațiile studen
ților participă deopotrivă atît la
elaborarea și adoptarea deciziilor,
cît și la transpunerea lor în viață.
Din...............
totalul membrilor senatului și
consiliilor profesorale pe facultăți,
circa 15 la sută sînt studenți, reprezen tanti ai A.S.C., așadar împuterniciți cu drepturi depline, inclu
siv cu cel de vot deliberativ în
toate problemele, De pe această
bază, aportul studențesc s-a resimțit
sensibil în multe direcții. Ceea ce
constituie implicit tot atitea obliga
ții pentru ca toți reprezentanții
studenților în consilii și în>senat să
fie exponenti activi ai opiniei stu
dențești. s-o investigheze și s-o sti
muleze. să nu aștepte, cum se mai
întimplă uneori astăzi, să-i întilnească... propunerile studenților.
Iată tot atîtea argumente, am
putea spune în încheierea anchetei
noastre, in sprijinul concluziei că
posibilitățile de perfecționare a învățămintului superior sint. practic,
nelimitate, pentru că nelimitate sînt
si fondul de inițiativă, potențialul
de creație specific asociațiilor stu
denților comuniști, pe care poate și
trebuie să se sprijine întregul proces
de sporire a calității vieții noastre
universitare.

Mihai

E greu de crezut și ad
mis că fie și un singur lo
cuitor al Cîmpinei — ca
de altfel orice drumeț ro
mân prin acest oraș — ar
putea ignora că istoria cultural-artistică a locului
este strins legată de viața
și activitatea celor două
mari spirite românești —
Bogdan Petriceicu Hasdeu
și Nicolae Grigorescu. Pri
mul dintre ei. personalitate
de talie europeană în mai
toate domeniile pe care
le-a ilustrat — literatură,
istorie și filozofia istoriei,
lingvistică, filologie com
parată, arhivistică, folclo
ristică etc, — s-a putut
afla, săptămîna trecută, in
centrul atenției acestui oraș, unde savantul începea,
în 1893, ridicarea castelu
lui „Iulia Hasdeu" în me
moria fiicei sale : simpo
zionul omagial, in cadrul
manifestărilor
culturale
UNESCO, „150 de ani de la
nașterea lui B. P. Hasdeu",
organizat de Uniunea scri
itorilor în colaborare cu
Comitetul de cultură și educație socialistă al jude
țului Prahova, complexul
muzeal județean și Comite
tul de cultură și educație
socialistă ai orașului Cîm
pina. Au participat, alături
de un grup de cimpineni,
D. R. Popescu, președintele
Uniunii scriitorilor. Ale
xandru Bălăci și Constan
tin Chiriță, vicepreședinți
ai Uniunii scriitorilor, prof,
univ. dr. Gheorghe Mihăilă, istoricul literar dr.
Al. Săndulescu și cimpinenii prof. dr. Constantin
Trandafir, prof. Gherasim
Rusu, muzeograful Octa
vian Onea. Simpozionul a
avut loc într-una din sălile
de lucru ale elegantei Case
a științei și tehnicii pentru
tineret, tineret din partea
căruia cel mai potrivit omagiu adus acestui cărtu
rar al neamului nostru ar
fi : să-1 citească, să-1 în
țeleagă, să-l asimileze. In
primul rînd, firește, să-1
citească, spre a nu îngroșa
rîndurile
„cunoscătorilor
cărții după zvon", cum cu
amară ironie prevedea în
suși Hasdeu cînd, la între
barea „pină la ce literă ai
ajuns (in „Etymologicum
Magnum Romaniae"), răs
pundea tot printr-o între
bare : „Pină la ce literă ai
citit 7“ Nu se poate vorbi
de o adevărată educație
patriotică, a tineretului in
primul rînd, fără cunoaș
terea marilor modele aie
trecutului nostru istoric, a
operelor de seamă pe care
le-au creat Si care, intens
reeditate în anii aceștia, se
găsesc din belșug pe raf-

turtle tuturor bibliotecilor
românești.
Comunicările
prezentate la simpozionul
amintit, substanțiale, de
aleasă ținută științifică,
s-au constituit tocmai intr-un îndemn la lectură și
ca o introducere în vasta
operă hasdeiană, precum și
în conduita omului excep
țional care a zămislit-o.
Ceea ce izbește Ia cea din
ții privire a acestei multi
laterale opere este munca
titanică a autorului ei. în
cordarea neobișnuită și
permanentă a tuturor re
surselor edificatoare ale unui om, e adevărat, „geniu
universal", cum pe bună

și națiuni dezvoltate economic, consțatind o răminere in urmă in unele
domenii ale tehnologiilor de vîrf,
înțeleg să recupereze terenul începind cu reglndirea procesului de
pregătire a oamenilor, strategia , de
răspuns începind cu perfecționarea
propriilor sisteme de învățămînt.
Formind și pregătind omul și conști
ința viitorului, invățămîntul așază
intr-o măsură esențială temelia teh
nologiei și • inovației de miine.
Nimic mai mult decît calitatea sis
temului de învățămînt nu arată mai
fidel, mai lămuritor calitatea dezvol
tării de mîine, imaginea evoluției
viitoare în general. O eventuală ră
minere In urmă chiar și lntr-un do
meniu de o așa de mare semnifica
ție cum ar fi înalta tehnologie poate
fi recuperată; în ulfîmă instanță, teh
nologia poate fi achiziționată. Dar
răminerea în urmă în domeniul pre
gătirii forței de muncă, formarea
cadrelor în lumina unor cerințe, cu
atît mai mult a unor viziuni depă
șite echivalează cu anularea șanse
lor de a participa în mod real la
cursa progresului.
Importanța deosebită pe care parti
dul nostru, secretarul său general o
acordă îmbunătățirii pregătirii și
culturii profesionale în general de
rivă din noul statut, din noile răs-

punderi care revin conștiinței socia
liste. omului nou în construirea pro
priului viitor. Dacă explozia cunoaș
terii contemporane a generat o suită
de explozii succesive a cunoștințelor
in toate domeniile, atunci apare lim
pede că asimilarea noilor date re
prezintă condiția primă pentru a
menține conștiința in actualitatea
dezvoltării ; de a-i amplifica forța

durabile
dreptate I-au considerat G.
Călinescu și alții după el.
Personalitate de primă mă
rime a culturii române, sa
vant de reputație interna
țională, poate cel mai cu
noscut din Europa intelec
tuală și științifică a ulti
mului pătrar al secolului
al XIX-lea (cum ne revelă
imensa corespondentă editată în ultimii ani), B. P.
Hasdeu este unul dintre
marile spirite ale „tradiției enciclopedice", aceea
care îi cuprinde, la vîrf. pe
Dimitrie Cantemir. Ion
Heliade Rădulescu, Emi
nescu. Iorga, Pârvan. G.
Călinescu.
Ca și Eminescu ori Nicolae Iorga mai tîrziu,
B. P. Hasdeu întruchipea
ză exemplar tipul cărtura
rului patriot „coborit" cu
imensa lui știință in arena
publică, luind poziție în
cele mai însemnate ches
tiuni ale zilei, participind
direct la marile momente
ale istoriei timpului in care
a trăit. El este. în realitate,
un autentic spirit pașoptist,
un luptător pentru unirea
tuturor românilor și pentru
independența
poporului
său. Concepția ce stă la
baza monumentalei si trai
nicei Iul opere literare, is
torice și științifice este

sonet nu primesc în clubul
lor un cîntec bătrînesc sau
o doină ; în care citatiunile
dintr-o nuvelă s-ar crede
pîngărite alături de citatiuni dintr-un basm ; în
care ar fi un scandal nesu
ferit de a se întîlni laolal
tă un vers din „Vicleem“
cu o strofă dintr-o trage
die. și în care se descrie
menuetul, dar nu se pome
nește ..ca la ușa cortului" ;
un asemenea mare dicțio
nar este un anacronism as
tăzi căci știința limbii ur
mărește cu stăruință evoluțiunea vorbei nu într-o
samă de capete alese, nu
in individualitatea cutare
sau cutare, nu în cercurile
sociale restrinse, ci tocmai
în popor mai pre sus de toa
te". „Carte de lectură pentru
toti fiii națiunii", o operă
de știință ori de literatură
are ..in același timp să atingă o tintă cu mult mai
înaltă : a sădi nină-n baierele inimii cultul rațio
nat al graiului părintesc".
înălțată pe asemenea
convingeri patriotice, ne
credința în geniul limbii si
al poporului român, al că
rui fiu este, opera lui si-a
asigurat durabilitatea si
prețuirea eternă a urmași
lor. Este tocmai ceea ce au
subliniat cu precădere co

mului românesc si Însufle
țit. în ciuda tuturor vicisi
tudinilor. de un robust op
timism social. Unionist lai
douăzeci de ani. în 1858 tlnărul Hasdeu editează la
Iași revista „România",
„sustinînd mai înainte de
toate — cum afirmă în ar
ticolul-program — marele
princip naciunal al unirii
Principatelor Române", orientare semnalată prompt
în „Steaua Dunării" con
dusă de M. Kogălniceanu.
După Unire el va data in
1859 „Foaea de storiă ro
mână" cu „Anul Unirei I".
Gindirea si acțiunea poli
tică ale lui Hasdeu se în
scriu hotărît ne direcția
principală a istoriei lupte
lor care au creat România
nouă, modernă : „Zămisli
tă în 1821 sub steagul lui
Tudor Vladimirescu. aceas
tă Românie nouă s-a năs
cut la 1848 si a primit bo
tezul în ziua Unirii Prin
cipatelor". Numeroase alte
mărturii probează deplina
consecventă intru aceiași
crez national si social :
„RevOlutiunea lui Tudor
Vladimirescu a deșteptat
în România elementul na
ționalității. amorțit oină
atunci sub falanga jugului
fanariot... Revolutiunea din
1848. rumpind si sfărimind

ruginitele lanțuri ale privi'
legiului. a fost pentru noi
aurora năseîndă a demo
crației" ; „Fidel memoriei
lui 1821. ziarul nostru va
fi un luptător al românis
mului. 11 vom apăra în in
terim tărei. îl vom apăra
In afară... Vom combate
toate elementele străine
■care ar tinde a forma un
stat în stat ne teritoriul
neamului românesc" ; „nu
vom uita niciodată că. pre
cum nouă ne este drag ro
mânismul. tot astfel si ce
lelalte naționalități, fiecare
in marginile cuibului stră
moșesc. au de asemenea
dreptul de a esista prin ele
Înseși", (ziarul ..Traian").
Profesor la Universitate,
director general al Arhive
lor statului, academician.
Hasdeu va purta. Ia 1882,
steagul lui Tudor Vladimi
rescu cu inscripția din
1821. aducîndu-1 de la Cra
iova spre a fi păstrat în
arsenalul
Armatei :
in
gara Tirgovistei a fost întimoinat de oficialități, mi
niștri. „două companii de
geniu cu muzica în frun
te". Sint idei, vorbe și fap
te ce arată o concordantă
deplină intre crezurile ginditorului. literatului si omului de știință si actele
patriotice ale militantului
pentru libertatea socială si
emanciparea națională a
ponorului său.
După moartea fiicei sale,
retras la Cîmnina. îndure
ratul savant va rămîne.
mai presus de decepțiile
personale, statornic in cre
dințele sale democratice :
el instalează la cunoscutul
castel 12 fotolii cu lemnul
aurit ne spătarul cărora
figurau capii revoluției de
Ia 1848. „Magica suflare a
anului 1848“ împreună cu
patosul unionist de la 1859
si „ghiulele de la Grivita"
Independenței din 1877 sînt
cele trei „momente subli
me de entuziasm si numai
entuziasm" care-i întrețin
marelui savant patriot ne
clintita-! Încredere în „vi
itorul românilor, al unui
popor care a fost în stare
a se menține atît de liber
in mijlocul atîtor loviri
din atitea părți în curs de
atîtia secoli".
Evocînd atare laturi ale
vieții si activității lui
B. P. Hasdeu, simpozionul
de la Cîmpina a fost o
frumoasă lecție de patrio
tism. Un emoționant prilej
de a aduce si simți printre
noi aripa geniului unuia
dintre cei mai mari „etemi păzitori ai solului
nostru veșnic".

C. STANESCU

IORDANESCU

Casa de cultură

ADNOTĂRI

Un club unde nu se întîmplă
(aproape) nimic
Este vorba despre
Clubul Combinatului
siderurgic Galați, in
stituție situată in car
tierul Țiglina I al ora
șului. i-am trecut pra
gul in luna februarie,
timp de patru zile con
secutiv, in jurul orei
ÎS. De fiecare dată am
intilnit-o pe direc
toarea Paula Manea la
post, dar nu am avut
norocul de a participa
la vreo acțiune desfă
șurată la club. O pa
ranteză : alături, restaurantul „G a la ți"
funcționa
cu toate
geamurile luminate...
La început directoarea
Paula Manea s-a ară
tat surprinsă de fap
tul că ne preocupă
activitatea
clubului,
apoi de-a dreptul in
trigată de insistențele
noastre, pentru ca în
final să se intereseze
cine anume i-o fi spus
reporterului că in clu
bul dumisale nu s-ar
intimpla (aproape) ni
mic. Tovarășa direc
toare a făcut și pre
supuneri in această di
recție, bănuind că un
om al muncii de la
uzina furnale-aglomerare ar fi trimis zia
rului o sesizare... Ce
explicații ne-au fost,
totuși, oferite în legă
tură cu foarte slaba
activitate a clubului ?
Mai intii, tovarășa

directoare ne-a spus
că unele manifestări
s-ar fi desfășurat „mai
devreme", iar altele
„abia s-au terminat".
Ghinionul nostru.
Programul manifes
tărilor politice, cul
tural-educative orga
nizate de club pe luna
februarie ne-a edificat
insă pe deplin. In ma
joritatea zilelor, acti
vitățile s-ar desfășura
în uzine sau la că
minele
muncitorești.
Doar vinerea, simbăta
și duminica in club
sint programate ac
țiuni. (Insă vineri 5
februarie
a.c.,
de
exemplu, cind in pro
gram scria că in acea
zi clubul aparține uzi
nei aglomerare-fumale, comitetul sindical,
comitetul U.T.C., co
misia de femei ale
uzinei, in colaborare
cu consiliul de condu
cere al clubului urmind să ofere pentru
oamenii muncii din
aceeași uzină un pro
gram de manifestări
politice, cultural-edu
cative, artistice, re
creative și sportive, de
asemenea, nu s-a întîmplat nimic. Insă
chiar nimic I).
O altă explicație a
slabei activități ar
consta în starea clădi
rii clubului. De mai
mulți ani se poartă
discuții in legătură cu

tasarea construcției;
clubul a fost vizitat
de numeroși factori,
s-au dat termene, dar
pină in prezent nu s-a
făcut mare lucru. O
discuție recentă cu
tovarășul Neculai Leu,
președintele comite
tului sindicatului al
Combinatului siderur
gic Galați, a eviden
țiat că un termen de
reparație a expirat la
1 februarie, iar un al
tul s-a stabilit pentru
30 septembrie a.c. Ne
amintim că, in repe
tate rlnduri, îndeosebi
cu ocazia unor adu
nări generale ale re
prezentanților oame
nilor muncii de la
C. S. Galați, unii vor
bitori s-au referit fi la
inactivitatea clubului,
la starea precară a
clădirii care-l găzdu
iește. Deci un plus
de atenție din partea
factorilor in drept se
impunea. O impune
grija pentru activita
tea educativă, artis
tică, distractivă care
trebuie desfășurată —
și prin intermediul
instituției amintite —
în folosul zecilor de
mii de oameni ai
muncii
din cetatea
metalului gălățean.

Dan

PEAESU

corespondentul
„Scînteii"

tele și etajele, dar mai cu seamă
structurile sale de bază. îmbogățirea
numărului de cunoștințe — pentru a
stimula forța de creație — trebuie să
fie susținută permanent de preocupa
rea pentru ridicarea capacității de
interpretare, pentru stimularea pu
terii de asociație, îmbogățirea auten
tică a orizontului teoretic general.
Cerința reală și profundă a imbo-

ea are nevoie de aliajul pretios al
atitudinii, al convingerii, al hotărîrii și motivației. Această latură hotăritoare în convertirea socială a
pregătirii de specialitate este uneori
neglijată de părinți, de educatori.
care se leagănă cu iluzia volumului
de cunoștințe, uitînd de multe ori. de
cele mai multe ori că viața este o

CONȘTIINȚA ȘI DEZVOLTARE
de înțelegere, de Interpretare și
dezlegare a problemelor noi ce sur
vin la tot pasul, de a-i accentua ca
pacitatea de acțiune, de intervenție,
de reacție, absolut indispensabilă
ritmurilor de azi.
Ca orice fenomen mal complex, și
acesta cunoaște uneori înțelegeri
unilaterale, înguste. Se crede ade
sea că este suficient să se adauge
mai multe picături de cunoștințe în
retorta pregătirii profesionale, ca
temperatura conștiinței să se ridice
automat, ca forța de impact a aces
teia să sporească de la sine. Pentru
a-și ridica nivelul, conștiința socia
listă solicită o reacție mai profundă
în .cars să fie angajate toate elemen-

municările acestei prime
manifestări de nivel natio
nal dedicată, la Cîmnina.
cărturarului patriot. Un
cărturar în care generații
le de azi văd si un model
de comportament civic, de
implicare intensă în toate
momentele istorice cărora
le-a fost contemporan. Căci
Hasdeu nu s-a dorit un
martor impasibil, un cro
nicar ..sub vremi", ci —
asa cum foarte frumos arăta Octavian Onea — un
„protagonist" al istoriei,
cel care scrie istoria pe
care a si înfăptuit-o : în
numele unei nestrămutate
credințe in virtuțile nea-

Patriotismul creației

Institutul de mine din Petroșani

(Urmare din pag. I)

profund democratică și
populară. Ca și Eminescu,
a crezut că nimic trainic
nu se poate înălța ignorînd
„baza largă a geniului na
țional". munca și creația
poporului, limba lui. Precizînd la un moment dat că
materialul Lingvisticei „se
află mai-mai întreg în că
tune, în colibe, în bordeie,
nu în palaturi", el denun
ța astfel anacronismul men
talității elitiste în culțură
și artă : „Un mare dicțio
nar, în care poporul nu
este cuprins cel puțin tot
atît pe cît se cuprinde acolo statul major al na
țiunii ; în care o odă sau un

gățirii culturii profesionale are drept
scop întărirea capacității de acțiune
și creație a conștiinței și de aceea
întreg procesul de pregătire și per*
fecționare a pregătirii profesionale
trebuie regîndit în lumina acestui
obiectiv central, apreciat prin prisma contribuției diferitelor verigi la
înfăptuirea sa.
într-adevăr, componenta profesio
nală a conștiinței crește spectaculos
în Importanță. Ritmurile și comple
xitatea dezvoltării contemporane so
licită în nu mai mică măsură și o
altă latură : fondul atitudinal pe care
sînt grefate cunoștințele, structura
motivational a conștiinței. Din
punct de vedere social, pregătirea
profesională nu rodește automat;

luptă, că viața va fi o luptă atît
timp cît va exista lumea. Că ființa
plăpindă, chiar dacă știutoare de
carte, ființa neîncercată de greută
țile vieții, ființa nehotărîtă, nedispusă să-și croiască singură tin drum
al ei. va fi prin forța lucrurilor,
dezavantajată.
Urmăriți absolvenții unei clase de
liceu, ai unei facultăți ; studiați-le
drumul în viață ! Dincolo de șansă
și neșansă — reale în anumite limi
te — apare un element definitoriu
care explică succesul : capacitatea
de a te situa pe o traiectorie, de a-ți
subsuma energia unul tel. Succesul
tine nu numai de numărul ideilor, ci

instituție

cu largi posibilități educative
Ambianță primitoare, de confort -.
și civilizație specifică unui așezămint de cultură edificat în ultimii
ani, conceput inspirat, și totodată bine
gospodărit : Casa de cultură a sin
dicatelor din Buzău. Un așezămint
conceput, ca și celelalte de acest fel,
spre a asigura un contact cît mai
nemijlocit, strîns și direct cu între
prinderile amplei platforme indus
triale, inclusiv cu cluburile muncito
rești din aoeastă zonă. Pătrunzlnd
în incinta „casei" auzim acordurile
grave ale unui imn închinat țării,
exprimind demnitatea, bucuria de a
fi „contemporani cu țara", cu
vremuri de mari înfăptuiri și de
proiecte dintre cele mai îndrăznețe.
Corul „Lyra" repetă unele din cele
80 de piese ale impresionantului
său repertoriu : în vederea unui
spectacol amplu și a mai multor evo
luții publice viitoare. Intr-o altă sală
se desfășoară activitatea cenaclu
lui „Al. Sahia", cel mai vechi cerc de
creație literară din urbe, ai cărui
membri, printre care Mihai Macovei,
muncitor la Întreprinderea de gea
muri, Marin Ifrim, muncitor la
I.P.M.P., loan Iacob ș.a., au transpus
în versuri înflăcărate, în sensibile,
bogate in observație pagini de proză
și reportaj, sentimentele civice, pa
triotice care îi caracterizează pe ei
și pe colegii lor, încercînd să sur
prindă acea aspirație și neliniște a
faptei creatoare, atît de caracteristi
ce omului nou. In aceeași seară
(dimineața avusese loc o expunere
pe teme juridice legate de conser
varea și dezvoltarea proprietății so
cialiste) putem asista la repetițiile
însuflețite ale unor formații din cele
mai diverse : colectivul de satiră și
umor, cîntece și dansuri, teatru de
păpuși. Se pregătesc noi programe
și noi apariții în fața spectatori
lor, semn că activitatea formațiilor
culturale nu este doar una de con
curs, că prin actul de creație cultu
rală se urmărește educația unor ca
tegorii cît mai largi. Totodată — are
loc programul „de rutină" al unora

și de știința, de forța de a le duce Ia
capăt, de a le face să izbîndească.
Valorificarea socială a pregătirii, a
întregii personalități este hotărîtă
de această structură morală a ființei
noastre și nimic nu o poate inlocul.
îndemnul formulat de secretarul
general al partidului de a cultiva
dăruirea și spiritul de abnegație dă
glas cerinței profunde de a întări
capacitatea de acțiune a conștiinței,
voința oamenilor de a-și perfecționa
pregătirea, de a învinge orice greu
tăți pentru a asigura evoluția mereu
ascendentă a societății noastre.
După secole și secole de evoluție,
societatea parcă se pleacă în fața
produsului ei cel mai înalt, mai re
prezentativ, mai sensibil, mai pu
ternic — omul, conștiința sa. Epoca
revoluției sociale și tehnlco-științifice îndeamnă la recompunerea ima
ginii dezvoltării, centrată m jurul
omului, ca factorul fundamental al
progresului. Datoria fiecăruia este de
a se ridica prin activitatea practică și
prin învățare continuă indiferent de
domeniul in care își desfășoară acti
vitatea la nivelul răspunsului dat
acestei solicitări în documentele
partidului, care situează conștiința
socialistă revoluționară printre fac
torii fundamentali ai progresului de
azi șl de mîine.

,-din numeroasele cercuri tehnicoaplicative. Se „lucra" și în sala de
montaj a cineclubului. în bibliotecă,
în care sute de noi volume recent
achiziționate „așteptau" noile rafturi
în care să-și capete locul, nu lipseau
cititorii. După cum în foaier aflai
vizitatori ai Expoziției cercului de
artă plastică „Ion Andreescu", cu
mult mai numeroși Înaintea începe
rii spectacolului de teatru susținut
in Sala Mare de o echipă a Teatru
lui „Bacovia". Așadar : o casă de
cultură unde proiectele nu rămîn
doar pe hîrtie, o casă de cultură
unde, cum pe bună dreptate îmi spu
nea un buzoian, „emulația se vede,
se simte, nu trebuie făcută din hirtfe creponată și nici din sclipiciuri
de staniol".
Un prilej de automulțumire 7 Nici
/vorbă.
Adîncim, împreună cu activiștii
politici și culturali din Buzău, căile
îmbunătățirii activității politico-edu-

Însemnări
din județul Buzău
cative a așezămintelor de cultură.
„Este evident că documentele Con
ferinței Naționale a partidului cer
din partea noastră o regîndire a ac
tivităților, mai mult spirit de iniția
tivă, efort organizatoric, în așa fel
încît să răspundem mai bine cerin
țelor actuale, îndeplinirii unui rol
tot mai activ în întreaga dezvoltare
a conștiinței revoluționare a oame
nilor muncii — arăta Victor Andreica. șeful secției propagandă a Comi
tetului județean de partid Buzău.
Raportul, documentele Conferinței
Naționale conțin îndemnul la o regindire a metodologiei, la un accent
pe calitate, paralel cu cel pe canti
tate, cu extinderea și amplificarea
inițiativelor. Acest obiectiv implică,
fără îndoială, examenul concret, cri
tic și autocritic al concepțiilor care
stau și la baza activității cultural
educative, a stilului de muncă, a ca
lității și continuității îndrumării și
controlului. O condiție esențială : co
laborarea mai strinsă intre toți fac
torii politico-educativi, realizarea —
și mă refer la casa de cultură a sin
dicatelor în mod deosebit — a unui
mult mai larg activ obștesc. Pe această cale așezămintul respectiv va
sprijini mai mult activitatea polltico-educativă din întreprinderi".
„Ne preocupă în mod deosebit
creșterea eficienței educative a ac
țiunilor intrate în tradiție. O primă
direcție de acțiune : îmbunătățirea
repertoriului formațiilor cu lucrări
mai direct inspirate din realitățile
contemporane, care să reflecte chipul
omului nou, care să exprime și mai
deplin idealurile specifice acestui
timp ; să contribuie și mai nemij
locit la cultivarea valorilor perene
ale culturii naționale și la cunoaște
rea paginilor de glorie ale istoriei
naționale șî ale luptei comuniștilor"
— opina Ion Nae, președintele Co
mitetului județean pentru cultură și
educație socialistă.
Preocupat de importanța acțiunilor
de amploare și de calitatea audien
ței lor, Mircea Costache, directorul
casei de cultură a sindicatelor, re
marca : „Sîntem conștienți că efi
ciența activității noastre depinde de
măsura în care este relaționată pro
blemelor umane, de educație speci
fice. concrete, care se ridică în între
prinderi. Ne preocupă de asemenea
alternarea mai vie, elastică a mani
festărilor de microgrup eu cele am
ple, sub semnul continuei îmbunătă

țiri ți «actualizări» a conținutului.
Aceasta — fie că e vorba de con
cursul de tip «Cine știe cîștigă» —
ce va trebui și mai viu legat de evo
luția societății românești și de pro
cesele dezvoltării din zona Buzăului,
fie de «Dialogul hărniciei- (ce an
trenează îndeosebi echipaje mari și
se desfășoară în săli pline), orga
nizat de consiliul județean el sin
dicatelor, in colaborare cu ceilalți
factori ; un concurs care, prin exi
gențele formulate în cadrul probei
teoretice, ți mai ales al celei privind
-faptele de muncă- — să devină o
modalitate de stimulare a luptei pen
tru creșterea calității producției,
sporirea productivității, economii de
materiale și energie etc. De aseme
nea, este evident imperativul inten
sificării «contactelor modelatoarela locurile de muncă. Și aceasta —
fie că e vorba de dialoguri purtate
cu juriști, economiști, oameni de
știință și cultură, cadre didactice, fie
de momente artistice vizînd cultiva
rea dragostei față de țară, întărirea
disciplinei In muncă, dezvoltarea de
mocrației muncitorești revoluționare
etic.".
<
în foaierele casei de cultură a
sindicatelor s-au organizat mari ex
poziții de creație științifică : „Tehnoprogres ’86", „25 de ani de agricul
tură socialistă", „Recuperare, refolosire, recondiționare" etc. Modernul și
atît de bine pus la punct „Cabinet
de informare și documentare pentru
activitatea sindicală" al casei de cul
tură, prezintă intr-un panou și miș
carea de inovații în vecinătatea
citorva microproduse concludente.
Una din cele mai valoroase expe
riențe de acest fel ale așezămîntului
buzoian : activitatea cineclubului
„Orizont". Alături de poeme închi
nate mîinilor care, sculptind în sticlă
ți metal, nasc bunuri economice, dar
și valori de frumusețe, cineclubiștii
buzoieni au realizat incitante repor
taje critice vizînd activitatea con
structorilor sau deficiențe din do
meniul edilitar-gospodăresc. Domi
nanta creației lor este insă asociată
și filmului tehnico-ștlințlfic, căruia
i-au consacrat și un festival (la edi
ția a II-a a găzduit suita a 75 de
filme aparținînd de 17 cinecluburi din
țară). Ei și-au făcut un titlu de mîndrie din popularizarea experienței
pozitive pe linia introducerii progre
sului tehnic și stimulării creației ști
ințifice.
Cum se mai poate contribui prin
activitatea casei de cultură la popu
larizarea științei, la dinamizarea
creației tehnico-științifice și îndeo
sebi la aflarea acelor soluții vitale
pentru înfăptuirea obiectivelor eco
nomice mai concrete 7 Inginerul-șef
al întreprinderii de sîrmă și produse
din sirmă, Vasile Moraru, președin
tele Comisiei județene a inginerilor
și tehnicienilor, insistă pe utilitatea
centralizării informației de interes
general, dar mai ales a celei „spe
cializate" — la un cabinet de profil
al Casei de cultură a sindicatelor ;
aceasta tocmai în vederea sprijinirii
schimbului de experiență între între
prinderi, între cadrele tehnice și in
ginerești din oraș. Apoi arată că tot
aici s-ar putea iniția mal multe ac
țiuni cu specialiștii, pe domenii,
care să cristalizeze urgențele tehni
ce, precum și unele manifestări ce
țin de interdisciplinaritate — menite
să generalizeze invenții. Inovații cu
mai largă aplicabilitate.
Esențială rămîne însă șl In aceas
tă direcție, cum au subliniat și in
terlocutorii noștri, educația în spirit
patriotic, revoluționar, căci știința În
seamnă a glndi și a acționa perma
nent ca un revoluționar.

Natalia STANCU
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Tovarășei DOLORES IBARRURI

Domnului GHIORGHIOS VASSILIOU

Președintele Partidului Comunist din Spania

Președintele Republicii Cipru

Tovarășului JULIO ANGUIȚA GONZALEZ
Secretar general al Partidului Comunist din Spania

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte și. respectiv, de se
cretar general al Partidului Comunist din Spania îmi oferă plăcutul prilej
de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în
activitatea de cea mai înaltă răspundere ce v-a fost încredințată de comu
niștii spanioli.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile
tradiționale de strînsă prietenie și solidaritate, de stimă, încredere și respect
reciproc între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania se
vor dezvolta în continuare. în interesul celor două țări și popoare, al cauzei
păcii și colaborării in Europa și în lume.

NICOSIA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Republicii
Cipru, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele mal bune urări
de succes in activitatea dumneavoastră.
Exprim convingerea că relațiile strînse de prietenie și cooperare dintre
România și Cipru se vor dezvolta în continuare, în folosul popoarelor român
și cipriot, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Adunări festive

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare trimis cu ocazia
zilei mele de naștere. Apreciem în mod deosebit felicitările primite și, la
rîndul nostru, vă adresăm aceleași sentimente prietenești.

BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEV
Regele Nepalului

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a primit o
telegramă din partea primului-ministru al Thailandei, generalul Prem

Cronica

Tinsulanonda, prin care ge exprimă
mulțumiri pentru felicitările și urările transmise cu ocazia Zilei na
ționale a Thailandei.

zilei

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a Armatei și Flotei Maritime
Militare
Sovietice. ' ambasadorul
U.R.S.S. la București, E. M. Tiajelnikov, a oferit marți o recepție.
Au participat Stefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, ad
junct! de șefi de secție la C.C. al
P.C.R.. membri ai conducerii Minis
terului Apărării Naționale. Ministe
rului Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai altor ministere și instituții
centrale, generali și ofițeri, activiști
de partid si de stat, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, aero și
navali acreditați la București.
★

La Consulatul general al U.R.S.S.,
la Constanta, a avut loc, de aseme
nea. o întîlnlre prietenească, in ca
drul căreia a luat cuvîntul con
traamiral G. A. Mihailov, atașat mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. la
București.

Cu același prilej, la Monumentul
eroilor sovietici din Capitală a avut
loc solemnitatea depunerii unor co
roane de flori din partea Ministeru
lui Apărării Naționale și Consiliului
popular al municipiului București.
Au participat general-maior Ste
fan Gușă, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, vicepreședinți ai
Consiliului popular, municipal, gene
rali și ofițeri, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.
Totodată, a fost depusă o coroană
de flori din partea Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.
Au luat parte G. G. Vedernikov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a! U.R.S.S., care efectuează o
vizită in țara noastră, E. M. Tiaje’nikov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, membri ai amba
sadei.
Au mai fost depuse coroane si
jerbe de flori Ia cimitirele ostașilor
sovietici de la Herăstrău. Jilava și
în alte localități.
(Agerpres)

ABRUD : Vechiul oraș întinerește
Străveche localitate a Țării Mo
ților, orașul Abrud
cunoaște o
susținută dezvoltare social-economică. tn numai cițiva ani. o dată
cu construcția, în imediata sa ve
cinătate, a Comb.natului minier al
cuprului de la Roșia-Poieni. a fost
înălțat un modern cartier de
blocuri căruia localnicii îl spun cu
temei „Orașul nou". Aici se află in

prezent în construcție apartamen
tul cu numărul 1 200. Dintre cele■ lalte obiective sociale care întine
resc această străveche așezare
amintim poșta nouă, o școală cu
. 16 săli de clasă, o grădiniță, spații
comerciale cu o suprafață de 2 800
’ mp, asigurarea "alimentării cu apă
dintr-o nouă sursă la care sini
■ racordate și alte localități din
zonă. (Ștefan Dinică).

cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei
din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei din februarie 1948 a
oamenilor muncii din Cehoslovacia,
la întreprinderea „1 Mai“ din Plo
iești și la clubul Trustului antrepri
ză de construcții-montaj din Con
stanta au avut loc adunări festive.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Nicolae Ionescu.
vicepreședinte al Consiliului popular
al județului Prahova. Jan Papp, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, și, respectiv,
Gheorghe Ionescu, vicepreședinte al
Consiliului popular al județului Con
stanța, și Karel Dostal, consul gene
ral al R. S. Cehoslovace la Con
stanta.
în cadrul adunărilor au fost relie
fate realizările remarcabile obținute
de poporul cehoslovac, sub condu-

(Urmare din pag. I)
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muncii noastre, să înceteze
de a mai gindi ca un sim
plu executant și să aibă tot
timpul in minte adevărul
că orice mașină, orice pro
dus, orice proces tehnolo
gic sînt perfectibile, iar in
tervențiile creatoare asupra
lor sint nu doar posibile,
ci și obligatorii, intr-un
fel. Șl că — extrem de
important — intervențiile
acestea nu sint de aștep
tat doar din partea celor
special desemnați pentru
munca de concepție. A dat
roade această „campanie"
— spune inginerul Horea
Drăghici. Să vă istorisesc
ceva interesant... Ne-am
trezit, la un moment dat,
cu un mare număr de in
gineri stagiari. Tineri exu
beranți, cu minți „in fier
bere", cu forțe proaspete,
cunoștințe teoretice și cu
dorința de a și le valorifi
că. Munca lor zilnică, in
parte o muncă de rutină,
nu li se părea a fi pe mă
sura capacității lor. Ne-a
venit atunci o idee. I-am
strîns pe toți și le-am spus:
„Stă în puterea voastră să
faceți ca această muncă să
vă ofere satisfacțiile pe
care le doriți. Gindiți asu
pra ei și... transformați-o !
Creați lucruri noi. Gindiți
asupra perfecționării teh
nologiilor. dar. mai ales, a
produselor. Uzina noastră
trece printr-un moment aparte. Ea a fost creată
pentru a produce accesorii
le necesare mașinilor-unelte. Dar mergem, ca să
spunem așa, în coada ce
rințelor. așteptăm să ni se
snună ce și cite accesorii
să facem. Să fim cu un pas
înainte, să concepem și să

★

Realizări ale poporului cehoslovac
în construcția socialistă au fost, de
asemenea, înfățișate în cadrul unei
expoziții fotodocumentare deschise
marți in Capitală.
(Agerpres)
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neral al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind orga
nizarea județelor ca unități
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bază in conducerea activității te
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Jocuriie Olimpice de iarnă de la
Calgary. Turneul de hochei pe ghea
ță a programat ultimele partide din
grupa preliminară A : Canada —
Suedia 2—2, Finlanda — Polonia
5—1. Elveția — Franța 9—0. Clasate
pe primele trei locuri, echipele Fin
landei, Suediei și Canadei s-au ca
lificat pentru faza finală a competi
ției, în care vor evolua alături de
selecționatele U.R.S.S., R.F. Germa
nia și Cehoslovaciei, ocupante ân
această ordine a primelor locuri in
grupa preliminară B. Proba feminină
de slalom superuriaș a revenit
austriecei Sigrid Wolf <1’19**03/100 —
medie orară de 88,508 km). Pe locu
rile următoare : Michela Figini
(Elveția) — l’20”03/100 și Karen
Percy (Canada) — l’20”29/100. Proba
feminină de 500 m la patinaj viteză
a fost cîștigată de americana Bonnie
Blair, cu un nou record mondial
(39”10/100), urmată de Christa Rothenbiirger
(R.D.
Germană)
—
39”12/100 și Karin Kania (R.D. Ger
mană) — 39”24/100. Ștafeta masculină
de schi-fond 4X10 km s-a încheiat
cu succesul echipei Suediei (Ottosson,

Climatul autodepășirii
ce. Ideile de care vorbiți
dumneavoastră, cele aflate
doăr în stadiul de... dorin
ță sau vis, sînt și ele in
ventariate in planul te
matic de care v-am vorbit.
Ele, împreună cu cele la
care nimeni nu s-a gîndit
încă, dar care se vor naște,
în mod sigur, ca urmare a
climatului și măsurilor de
stimulare a gîndiril tehni
ce proprii, sînt, ca să spu
nem așa. materia din care
se vor concretiza viitoarele
etape ale programului de
modernizare.
Directorul amintea de
climat. Am vrut să-i cu
noaștem proporțiile și... originea. Și am aflat. Mai
întii o concluzie (a unei
îndelungi experiențe) cu
valoare de principiu
■
ral valabil. Anume că un
climat in care gindirea teh
nică proprie a tuturor
participanților la procesul
de producție să fie solici
tată și pusă la treabă nu
se naște de la sine. Chiar
dacă actul creației se bizuie, și în tehnică, pe in
spirație (dar și pe o solidă
cunoaștere și profesionalitate), nu ai de stat în aș
teptarea inspirației. Ea tre
buie provocată, trebuie să
devină preocupare, dacă nu
chiar obsesie. Creativitatea
tehnică este, în primul
rind, o stare de spirit, de
conștiință. Care se constru
iește. Cu program, cu pri
cepere, cu efort.
— Mai întii. discuții in
organizațiile de partid. în
cadrul unor adunări pe
tema necesității ca fiecare
om, antrenat in procesul

cerea partidului comunist. în dez
voltarea economico-socială a tării.
Evocind relațiile tradiționale de
strinsă prietenie și colaborare dintre
partidele și țările noastre, dintre po
poarele român și cehoslovac, vorbi
torii au subliniat importanța deose
bită a intîlnirilor si convorbirilor la
nivel înalt în dezvoltarea colaborării
bilaterale pe multiple planuri, în
folosul reciproc, al cauzei socialis
mului. păcii și colaborării in întreaga
lume.

producem accesorii noi, de
o asemenea perfecțiune și
utilitate incit să ni se
smulgă din mină. Ați ve
nit într-o uzină care a fă
cut pași spre așa ceva. Ar
fi necesar, ar fi frumos să
vă legați numele de reușita
acestei acțiuni !“.
Directorul spune că fusese
doar o încercare. Nu știa
ce va ieși. Pe stagiari însă
ideea i-a entuziasmat pur
și simplu. Și. cu romantis
mul și ambiția lor, cu for
ța lor tinără s-au așternut
pe treabă. După primele
reușite certe, uzina i-a
premiat intr-un fel anu
me... Aproape toți locuiesc
la căminul de nefamiliști.
Li s-a creat acolo un
„tronson" al lor. Cu camere
bine puse la punct, cu o
sală de lucru Ia planșetă,
cu o mică bibliotecă tehni
că, apoi cu alte accesorii
de confort : mici bucătării,
televizor etc. S-a alcătuit
acolo, în felul acesta, o co-,
lectivitate „de creație" care
își împarte timpul liber
între discuții pe seama a
ceea ce a conceput nou
fiecare, lecturi, studiu și
lucru... In scurt timp, uzina
a intrat in posesia unor
idei tehnice noi, surprinză
toare uneori prin origina
litate și valoare practică.
Tipuri noi de menghine
pentru mașini-unelte, cu
funcționalități variate, de
mandrine, de ghidaie cu
role, valorificarea intr-ade
văr superioară a unor res
turi de metale speciale etc.
Căminul stagiarilor a deve
nit un fel de cenaclu teh
nic sau laborator de crea
ție.
— Ulterior — spune di

rectorul — ni s-au eliberat
niște garsoniere și am vrut
să le repartizăm unora din
tre ei. Au refuzat. „Ne
simțim atît de bine acolo,
atît de bine lucrăm !... Nu.
lăsați-ne acolo. Cînd o să
ne căsătorim o să venim
să vă cerem locuințe..."
II brevete de invenții
s-au obținut. Altele sint in
faza de dosar depus spre
examinare. Programul de
modernizare s-a îmbogățit
substanțial cu idei și reali
zări noi, de valoare. între
ele realizarea unei linii
agregat pentru prelucrat
piese de revoluție, apoi li
nii de transfer, o linie fle
xibilă.
Mai există și activitatea
proiectanților propriu-ziși
care, prin definiție, fac o
muncă de creație tehnică,
Sînt șl ei tineri. Și laborioși.
— Ce-ai realizat dum
neata ? l-am întrebat, în
tre alții, pe inginerul Ale
xandru Fleșerlu (30 de ani).
— Mai intîi o menghină
paralelă rapidă. Era o ne
cesitate pentru noi. Intîi a
fost o perioadă de studiu
șl documentare, apoi am
stabilit principiul de func
ționare. De aici, la proiect.
Apoi la prototip. După care
am constatat că ansamblul
mecanic conceput de mine
este, de fapt, o invenție.
Și-am înaintat cererea de
brevet. Produsul l-ați pu
tut vedea la T.I.B. 1987. Să
mai spun ? Că mai am...
Toate acestea vorbesc
despre climatul creativită
ții. stimulat pe toate căile,
alimentat din energia unui
autentic spirit revoluțio
nar.

Was*berg. Svan, Mogren) — lh 43’58”
6/10. Pe locurile următoare : U.R.S.S.
(lh 44’11”3/1O)
și
Cehoslovacia
'(lh 45’22”7/10). Concursul de bob-2
persoane a fost ciștigat de echipajul
U.R.S.S. (Kipurs, Kozlov), cronome
trat în patru manșe cu timpul de
3’53”48/100, urmat de R.D. Germană I
(3’54”19100) și R.D. Germană II
(3’54 ”64.100).
LUPTE. în concursul internațional
de lupte greco-romane de la Sofia,
sportivii români Nicolae Zamfir
(categ. 57 kg) și Ion Grigoraș (categ.
supergrea) s-au clasat pe locul trei.
Mihai Cișmaș (categ. 52 kg) s-a ca
lificat pentru finală, dar atît el, cit
și partenerul său Anatoli Romaniuk
(U.R.S.S.) au fost descalificați pen
tru luptă pasivă. Pe locul trei la
această categorie s-a clasat Chirii
Asenov (Bulgaria).
ȘAH • Turneul internațional de
șah-rapid desfășurat în localitatea
canadiană St. John s-a încheiat cu
victoria marelui maestru sovietic
Mihail Tal (51 ani), fost campion
mondial, care l-a întrecut în finală
cu 3,5—0,5 puncte pe compatriotul
său Rafael Vaganian. Acest intere
sant turneu a fost marcat de nu
meroase surprize : deținătorul titlu
lui mondial, Gări Kasparov, a fost
învins în sferturile de finală de
maestrul bulgar Chirii Gheorghiev,
în timp ce Anatoli Karpov a ieșit din
cursă încă din primul tur. pierzind
în fata lui Aleksandr Cemin.
VOLEI. „Cupa cupelor" la volei
masculin a fost cucerită de echipa
italiană Santal Parrria. care. în meciul
decisiv al turneului final, disputat la
Bologna, a învins cu scorul de 3—0
(15-7. 15—11, 15—10) formația locală
Zinella. în partida pentru locurile
3—4, Levski Spartak Sofia — Ruda
Hvezda Praga 3—0 (15—11, 15—4,
115—8).

teatre
• Teatru! Național (14 7171, Sala
mare) : A douăsprezecea noapte —
18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneu! Român) : „Conflu
ența artelor". Spectacol realizat de
Cristina Vaslllu.
„PARNASIANISM,
SIMBOLISM,
IMPRESIONISM"
(I)
— 18
• Opera Română (1316 57) : Poves
tirile Iul Hoffmann — 18
• Teatru! de
operetă
<13 63 48) :
Văduva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 93 44) :
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara" (39 31 03,
sala
Magheru) : Necazurile unui
Îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Acești
Îngeri triști — 17.30
O Teatru! Gluleștl (sala
Maiestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 t3 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
sala Gluleștl a Teatrului Giulești) :
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul ,Jon Creangă" (50 26 55) :

Luminoasele trepte ale dezvoltării
(Urmare dîn pag. I)
prinderii de industrializare a lapte
lui din Slobozia, prin marcarea celei
de-a 20-a aniversări, de către între
prinderea de ulei din Slobozia, cu
o productivitate de 2 milioane lei
pe fiecare om al muncii, prin creș
terea produselor întreprinderii de
ferite Urziceni, de la 12 milioane lei
în 1970 (cind a intrat in funcțiune)
la 300 milioane lei.
Sînt succese ale unui județ care în
urmă cu două decenii nu avea nici
un inginer localnic, succese care astăzi
și-au găsit întruchiparea in minuna
te arcade. Vorbim astăzi cu îndreptă
țită mindrie de gîndirea tehnică ialomițeană. care a participat nemijlocit
la ridicarea podurilor ialomițene, arc
în spațiul dunărean și in veșnicia
vremurilor noastre. Continuind și
dezvoltînd cutezanța și fantezia lui
Saligny, unul dintre cele mai mari
poduri din Europa, inaugurat recent,
înglobează și munca, și gindirea teh
nică ialomițeană.
Rodnicia acestor ani ai Ialomiței
demonstrează adevărul firesc că in
dustria este „soră bună" a agri
culturii. Industrializarea agricul
turii a înmulțit rodul pămintului falomitean. așa cum înain
tașii nici nu îndrăzneau să gindească:
de la recoltele „anilor buni" de acum
două decenii — 20—21 saci de po
rumb la pogon (3 200 kg la hectar),
Ialomița ajunge la aproape 11 000 kg.
De la „visul" celor 2 000 kg griu la
hectar, pornim astăzi de la cota mi
nimă de 5 000 kg la hectar.
Este un uriaș salt produs în modul
de a gîndi si munci al oamenilor
în aceste două decenii. Dar el
nu reprezintă decit o parte a
drumului spre înfăptuirea marelui
obiectiv al construcției socialiste,
stabilit de partid, la inițiativa
și sub nemijlocita îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
Noua Revoluție Agrară. Ce înseamnă
pentru noi acest obiectiv ne-o ară
tă înseși realizările obținute anul
trecut de cinci unități agricole ia
lomițene. distinse recent cu inaltul
titlu de „Erou al Noii. Revoluții Agrare" : producții de peste 24 300 ki
lograme de porumb știuleți la hec
tar, producții de peste 35 000 kilo
grame de legume la hectar, peste
5 500 litri de lapte de la fiecare
vacă furajată, un spor mediu zilnic
de peste 1 000 grame pe cap de
taurină. în centrul Sloboziei, orașul de reședință al județului,
se află la loc de cinste pa
nourile oe reprezintă cooperativele
agricole de producție distinse cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". precum și oamenii marilor
recolte din Bărăgan. Sînt acei oa
meni care, așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au trăit și cunosc
condițiile din trecut ale agriculturii
din Bărăgan și constituie o dovadă

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 februarie, ora 20 — 27
februarie, ora 20. în țară : Vremea va
fl In general închisă in prima parte a
Intervalului, cînd cerul va fi mai mult
noros, apoi va deveni
schimbătoare.
Vor cădea precipitații sub formă de
ploaie și lapoviță In primele zile, În
deosebi In vestul, centrul șl nordul te
ritoriului. în nordul Moldovei
șl in
zona de munte, precipitațiile vor fl și
sub formă de ninsoare. In partea a
doua a intervalului, aria precipitațiilor
se va restringe treptat. Izolat, cantită
țile de apă pot depăși 15 litri pe me
tru pătrat In 24 de ore. Vtntul va su
fla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări trecătoare In regiunile estice din
sectorul sudic cu viteze pînă la 53 kilo
metri pe oră. Temperaturile
minime
vor fi cuprinse între minus 5 și plus
5 grade, Izolat >mai coborlte in depre
siuni și In nordul Moldovei, maximele
vor oscila Intire zero șl plus 8 grade.
Local se va produce ceață asociată izo
lat cu depunere de chiciură. în Bucu
rești : Vremea va fi în general închisă
în prima parte a intervalului, apoi va
deveni schimbătoare. Precipitații tem
porare predominant
sub formă
de
ploaie vor cădea Îndeosebi In
prima
parte a Intervalului. Vintul va sufla
slab plnă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus un
grad șl plus 3 grade, cele maxime vor
oscila între 4 și 7 grade. Dimineața,
condiții de ceață.

David copperrleld — 9 ; Muzicanții
veseli — 15
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 13 : (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) :
Motanul încălțat — 10; 15
• Circul București (10 41 95) :
Ca
valcada circului — 18.30

cinema
• Extemporal la dirigenție : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11;
13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de desene animate — 11,
Cînd pleacă bunica — 9; 13, Totul se
plătește — 15: 17; 19: DOINA (16 35 33)
• Unde
ești,
copilărie :
ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13
• Mesagerul invincibil : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 10,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Taina reginei piraților ; POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19:
• Drumuri neumblate ;
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat : LIRA (31 71 71) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune
specială :
AURORA
(35 04 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură Ia film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

grăitoare a schimbărilor mari care
s-au produs in județul Ialomița, între
care transformarea omului este cea
mai valoroasă realizare.
Sînt cîțiva din acei oameni al agriculturii ialomițene, care prin
munca lor demonstrează că sînt pe
deplin capabili să smulgă pămintului roadele prevăzute de Noua Re
voluție Agrară de pe întreaga su
prafață agricolă a județului, imprimind activității în agricultură ca
lități ca in industrie : înaltă cunoș
tință. răspundere, disciplină, dă
ruire. spirit de inițiativă. Tocmai
de aceea, consiliile populare, sub în
drumarea organelor și organizații
lor de partid, isl concentrează aten
ția asupra formării și perfecționă
rii omului, corespunzător cerințelor
unei agriculturi socialiste moderne.
Așa cum ne cere secretarul gene
ral al partidului, trebuie să facem
din anul 1988 — etapă hotărîtoare
a actualului cincinal — un an al
activității-record în toate domeniile.
Iar unul din domeniile purtătoare
ale progresului este industria, a
cărei existență in județul Ialomița
este nemijlocit legată de actul re
organizării teritorial-administrative
a tării. Datorită infiintării puternice
lor si modernelor unități industriale,
în Bărăganul ialomîțean au fost crea
te peste 30 000 locuri noi de mun
că. Este însă vorba nu doar de
simple .Jocuri de muncă", ci de
activități care implică o califi
care superioară, o nouă calita
te a omului. Se știe, ialomițeanul
a fost legat Întotdeauna de ideea de
pămînt. Pămint a cărui întindere se
micșora însă o dată cu numărul co
piilor ce-și așteptau, firesc, porția lor
din „lot". A trebuit să vină coope
rativizarea, care să înlăture obsesia
lipsei de pămînt a oamenilor, dînd
încredere în forța lor de a face pămintul rodnic pentru toți. Numai că
rodul pămintului este nemijlocit le
gat de modul de a-1 munci, iar acest
mod este determinat de ajutorul in
dustriei. Industrie care, dincolo de
eforturile materiale, de înzestrarea
tehnică, înseamnă om. Om al muncii
industriale, al calificării superioare.
Om cu un nou mod de a gindi și a
munci, om al unor condiții de viață
civilizate, al adevăratei demnități.
Foștii plugari sau fiii și fiicele lor
poartă astăzi cu mindrie titlul de

muncitor industrial. Pe aceste me
leaguri au apărut noțiunile de chi
mist sau operator (la Combinatul de
îngrășăminte chimice lucrează peste
2 000 de foști plugari), multi alții în
nobilează rodul pămintului în între
prinderile de prelucrare a produselor
lactate din Slobozia, Fetești, Urzi
ceni (cu mii de oameni ai muncii).
Termenul de „tradiție industrială" a
devenit in Ialomița o expresie fireas
că, deși Ialomița rămine un „județ, al
plinii". Pîine ce semnifică dezvoltare,
iar dezvoltare înseamnă om. Și pen
tru acest om, grija partidului și sta
tului s-a materializat in Ialomița
prin 21 980 apartamente din fondu
rile de stat, locuite de mai bine de
un sfert din întreaga populație a ju
dețului, 1225 săli de clasă in școli
moderne, din care 791 la sate. 72 că
mine culturale, 307 biblioteci, 94
cinematografe. ’Toate acestea se re
găsesc in orașe modernizate. în sate
înfloritoare, unde urbanizarea pă
trunde vertiginos, la cotele civiliza
ției socialiste. Indicele de urbanizare
a județului a ajuns la 33 la sută,
preconizîndu-se să depășească 37 la
sută. Este vorba de edificii ce poar
tă pecetea participării nemijlocite la
ridicarea lor a adevăraților lor bene
ficiari — cetățenii, oamenii. Parti
cipare începind cu larga discutare
de către cetățeni a schițelor de sis
tematizare si proiectelor pină la
lucrările de finisare. Aceiași oa
meni ai acestui pămînt, dar alții
prin munca, viata și năzuințele lor.
înfăptuirea mărețelor obiective
ale Congresului al XIII-lea și a
sarcinilor stabilite de Conferința
Națională a partidului, a îndru
mărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu vor imprima și
județului Ialomița noi trăsături ale
civilizației și bunăstării. Aceasta
presupune si pentru consiliile popu
lare o intensificare a conlucrării
cu masele de oameni, o muncă mai
susținută privind formarea si per
fecționarea omului nou. înlăturarea
oricăror forme de rutină în întrea
ga activitate.
Dacă am prelua o zicală ialomițeană, „Să crești ca o pline", am
putea spune că, în toți acești ani, noi
așa am crescut : ca o oîine. O pline
care semnifică muncă, inteligență,
omenie, dăruire ! O pîine a prezen
tului și mal ales a v’itorului !

Lumea capitalului
în adevărata ei înfățișare
„Oamenii de prisos”
ai societății occidentale: șomerii
Presa occidentală publică nume
roase date și fapte despre creș
terea practic neîntreruptă și de
ample proporții a șomajului in
țările capitaliste. Citind date și
comunicate oficiale ale departa
mentelor
muncii
din
țările
O.E.C.D.. ziarele arată că in cele
24 de state membre numărul per
soanelor fără loc de muncă a
ajuns să depășească 31 milioane,
aceștia fiind considerați „oamenii
de priSos" ai societății occidentale.
Intr-un număr recent, ziarul
francez „LE MONDE", referindu-se
la statistici publicate la sediul
Pieței comune din Bruxelles, arăta
că rata șomajului in rindul popu

lației active din țările membre ale
C.E.E. este de la un an la altul
mai ridicată. Astfel, această rată
reprezintă in Irlanda 19,2 la sută,
în Italia — 14,2 Ia sută, in Belgia
— 12.2 Ia sută, în Olanda — 11,9
la sută, in Franța — 11,2 Ia sută,
în Marea Britanie — 9,4 Ia sută,
in R. F. Germania — 9.2 la sută.
în rindul șomerilor din princi
palele țări capitaliste procentul cel
mai ridicat — 36 la sută — îi re
prezintă tinerii, aceștia numărindu-se printre persoanele care în
groașă zilnic rîndurile în fața
birourilor de plasare a brațelor de
muncă.

0 imanine cotidiană și o dramatică întrebare :
„Unde să găsesc un loc de muncă ?"

Imagine edificatoare a mulțimii care caută de lucru

Fondurile pentru înarmare - în creștere,
pentru asistența socială și sanitară
în scădere
în multe țări occidentale sporesc
continuu fondurile destinate cursei
înarmărilor. Această majorare —
după cum evidențiază presa — are
loc de cele mai multe ori prin
amputarea unor capitole bugetare
cum sînt cele referitoare la asis
tența Socială și sanitară, lnvățămint, locuințe, transportul public,
ajutoarele pentru șomaj și altele,
destinate păturilor celor mai
dezavantajate ale populației.
într-o serie de articole publicate
de presă se fac referiri la dificul
tățile pe care le intimpină asis
tența medicală în diverse țări
occidentale, între care și in
Marea Britanie. Astfel. Ziarul
„OBSERVER" arăta că asistența
medicală a devenit „o problemă
acută, uneori pacienții care apar
țin „Sistemului Național de Asis
tență Sanitară" (National Health

Service) fiind nevolți să aștepte
luni de zile pentru un Ioc în spi
tal". Evidențiind reducerea fondu
rilor destinate acestui scop, presa
arată că numai anul trecut la Lon
dra numărul paturilor de spital
s-a redus cu 1 400.
„Un caz grav de gripă al Siste
mului Național Britanic de Asis
tență Sanitară" — este titlul unui
articol apărut sub semnătura lui
Robin Knight în revista „U. S.
NEWS AND WORLD REPORT" —
în care se menționează că „din
1979 guvernul a redus cheltuielile".
Aceasta — arată revista — a pro
vocat numeroase nemulțumiri atît
în rindul populației, cit și ai per
sonalului medical, citind in acest
sens grevele și demonstrațiile
surorilor medicale pentru asigu
rarea de condiții mal bune de viață
și muncă.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• DUPĂ BREVETUL CREIERU
LUI. în Japonia a fost inițiat un program
in vederea construirii unui „calculator al
viitorului". Noua mașină electronică de
calcul va funcționa intr-un mod asemă
nător creierului uman, fiind capabilă de
autoperfecționare și autoinstruire. Cu toa
te acestea, calculatorul va putea fi compa
rat doar cu o părticică neînsemnată a cre
ierului uman, avînd in vedere că circui
tele sale vor echivala cu numai circa
100 000 de celule ale creierului, in timp ce
un creier uman cuprinde, in medie, circa
14 miliarde de celule nervoase.
Specialiștii japonezi apreciază insă că
pină și acest „creier limitat" va dispune
de posibilități mult mai largi compara
tiv cu mașinile electronice de calcul exis
tente în prezent. Unul dintre principalele
domenii de aplicabilitate a noilor calcula
toare îl vor constitui roboții industriali,
care, dotați cu o astfel de „inteligență
artificială", vor fi capabili să execute o
mulțime de operații inaccesibile lor în

prezent, asigurînd. totodată, un înalt nivel
calitativ al produselor.

®

GRÎU

SEPTENTRIONAL?

Cercetători in genetică din cadrul filialei
siberiene a Academiei de științe a
U.R.S.S. au reușit să creeze un nou soi de
griu de toamnă capabil să suporte aspra
iarnă siberiană. Productivitatea sa maximă
este de 4 000 kg la hectar. Noul soi denu
mit „Albidum" se remarcă printr-un con
ținut ridicat de proteine. El nu a fost rea
lizat prin tradiționalele metode de hibri
dare, în cadrul aceleiași specii de plante,
ci prin îmbinarea calităților griului cu ale
unei specii sălbatice de graminee care
suportă bine diferențele mari de tempe
ratură.
Geneticienii au luat de Ia planta siibs«
tică Însușirile ereditare ce asigură noului
soi capacitatea de a rezista la ger și la
diferite boli. Aceste calități au fost conso
lidate cu ajutorul iradierii semințelor cu
raze gamma, care nu influențează asupra
calităților nutritive ale bobului. Se apre-

ciază că „Albidum" va deveni in curlnd
cultura cerealieră de bază in regiunile cu
condiții climatice aspre ale Uniunii Sovie
tice.

• PENTRU DIAGNOSTICAREA
REȚELELOR ELECTRICE, specialiștii
firmei britanice „Land Infrared" au pus Ia

punct un original termometru cu raze
infraroșii capabil să detecteze cu mare
precizie, de la distanțe de pînă Ia 300 de
metri, temperaturi de la minus 10 la plus
400 grade Celsius. Dotat cu un teleobiectiv
cu distanța focală de 192 mm, dispozitivul
asigură o acuratețe a determinărilor de
plus sau minus un grad. Termometrul
este folosit în special de personalul de întreținsss » Jialilor de înaltă tensiune. Cu
ajutorul îuî pot fi ușor detectate de la sol
porțiunile liniilor cu o temperatură ridi
cată. deci cu o rezistență sporită, prin ur
mare locurile potențiale de producere a
unor dereglări sau defecțiuni. Utilizatoru
lui, respectiv persoanei care inspectează
linia, nu-i rămine decit să anunțe cu ope-

rativitate echipa de intervenție pentru
efectuarea unui control detaliat Ia fața
locului.

• CU SPRIJINUL CALCULA
TORULUI. Iată o nouă specializare
pentru calculatoare, și anume aceea —
inaugurată recent de o firmă de tehnică
de calcul din Franța — de a menține na
vele în larg la punct fix, indiferent cit de
mare este puterea valurilor și a curențiior marini. Calculatorul analizează semna
lele primite de la o sondă coborîtă în apă
șt dă comenzile necesare motoarelor și
cîrmel, fn vederea corectării poziției va
sului. Experiențele efectuate au demon
strat că și in cazul unor furtuni violente
nava se menține la punctul stabilit. Noua
tehnică va fi larg utilizată in prospecțiuni
geologice submarine, cînd forările se fac
de la bordul vasului, foarte importantă
fiind poziția constant fixă a acestuia.

• ARGUS CU FIBRE OPTICE.
Un dispozitiv pentru luarea și transmite

rea de imagini din locuri inaccesibile
omului a fost realizat de specialiștii unui
institut de cercetări din Nanjing, China.
Alcătuit, în principal, dintr-un cablu de
400 000 de fibre optice, cuplat la o cameră
de luat vederi, dispozitivul este utilizat
pentru obținerea de imagini în reactoarele
nucleare, instalațiile industriei
chimice,
în astronautică, aviație, în alte domenii
ale industriei moderne.

• „MEMORIA" CRISTALELOR
DE GHEAȚĂ Cum pot fi reconstituite
condițiile climatice de pe planeta noastră,
existente în urmă cu sute de mii de ani
O nouă metodă, diferită de cele utilizate
pină acum a fost pusă la punct de o echipă
a Laboratorului de glaciologie și geofizică
din Saint Martin d’Heres, Franța. Ea per
mite urmărirea temperaturilor din ultimii
40 000 de ani, pe baza variațiilor in viteza
de creștere a cristalelor de gheață. Studiul
a fost efectuat pe două probe lungi de
900 metri de gheață prelevate din centrul

1

Antarcticii. Profilul cristalelor. în funcție
de profunzimea la care se află in mostrele
de gheată, demonstrează o creștere regula
tă— pină la 10 000 de ani. apoi o mare redu
cere a vitezei de creștere — între 10 000 și
15 000 de ani. in momentul ultimei gladiatiuni. S-a putut astfel demonstra cu clarita
te. intr-o zonă unde alunecarea ghețurilor
nu perturbă creșterea cristalelor, că aceasta
depinde de temperatura existentă în mo
mentul formării cristalelor aproape de su
prafață. Această „memorie" a temperatu-ii
trecute se conservă în cursul creșterii u’terloare a cristalelor. Cercetătorii au an-eciat că in timpul ultimului maxim glaciar,
respectiv acum 18 000 de ani, tempera tu-a
era cu circa 10 grade Cels’ui inferioară
celei actuale. Noua metodă permite pent-u
prima oară să se verifice rezultatele obți
nute pînă acum prl-1 metoda uzuală conrtînd
in studierea compoziției izotop:ce a sor
turilor de gheată din calotele polare. Aceas
tă proprietate fizică a cristalelor de gheată
deschide o nouă posibilitate de reconsti
tuire mai precisă a paleoclimel globului te
restru.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Schinâ de mesaje
Intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Milos Jakes
PRAGA 23 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășului Miloș Jakes,
secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, un cordial salut de
prietenie și cele mai bune urări de
sănătate și succese în activitate.
La rîndul său, tovarășul Miloș
Jakes a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu mul
țumiri și cele mai calde salutări
prietenești, urări de fericire și noi
succese în activitatea sa de înaltă
răspundere.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul
general al C.C. la P.C. din Ceho
slovacia a tovarășului loan Totu,

membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și a
celorlalți miniștri care au luat parte,
marți, la întîlnirea miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.
★

în cadrul întîlnirii miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
Eduard Șevardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a infor
mat despre rezultatele convorbirilor
sovieto-americane ocazionate de re
centa vizită la Moscova a secreta
rului de stat al S.U.A., George
Shultz.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă prietenească.

Declarație comună la încheierea convorbirilor dintre
miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — De
clarația comună dată publicității la
încheierea convorbirilor de la Mos
cova dintre Eduard Șevardnadze, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,
și secretarul de stat al S.U.A., George
Shultz, subliniază că cele două părți
au evidențiat importanța realizării
de progrese, în următoarele luni, în
întregul complex al relațiilor sovie
to-americane, inclusiv limitarea și
reducerea înarmărilor, drepturile
omului, problemele regionale și ra
porturile bilaterale. în acest scop,
menționează agenția T.A.S.S.. cei doi
miniștri de externe au acordat o
atenție specială înfăptuirii înțelege
rilor convenite în cadrul întîlnirii la
nivel înalt, de la Washington, dintre
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
și președintele S.U.A.

în cadrul întîlnirilor de la Mos
cova — precizează T.A.S.S. — părțile
au analizat probleme referitoare la
tratativele privind armele nucleare
și cosmice, experiențele nucleare,
forțele armate și armele convențio
nale și armele chimice. S-a reafir
mat necesitatea intensificării efor
turilor pentru încheierea elaborării
tratatului cu privire la reducerea și
limitarea armelor strategice și a tu
turor documentelor adiacente aces
tuia în cel mai scurt timp posibil
pentru a putea fi semnat la viitoarea
întîlnire, de la Moscova, a conducă
torilor celor două state din prima
jumătate a ’acestui an, așa cum se
prevede în conținutul declarației co
mune adoptate la încheierea întîlni
rii la nivel înalt de la Washington.

NAȚIUNILE UNITE
7

Se examinează modalități de eliminare
a pericolelor la adresa păcii
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările
. sesiunii Comitetului special pentru
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației. în centrul dezbaterilor,
care vor duna trei săptămîni, se află
modalitățile de eliminare a pericole-

lor la adresa păcii, precum și
elaborarea, din însărcinarea Adună
rii Generale, a unui document pri
vind căile de prevenire a situațiilor
care ar putea genera noi stări de
încordare și conflict pe plan intermaționaL

Spre noi eforturi în vederea soluționării
juste a problemei cipriote
O declarație a președintelui ales, Ghiorghios Vassiliou
NICOSIA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele ales al Ciprului, Ghiorghios
Vassiliou, și-a început consultările cu
liderii politici în vederea constituirii
unui guvern care să se bucure de un
sprijin general și a reînființării unui
Consiliu Național pentru problema
cipriotă — transmite agenția C.N.A.
Pînă în prezent, Ghiorghios Vassi
liou a avut deja contacte cu actualul
președinte. Spyros Kyprianou, cu
președintele Camerei Reprezentanți
lor, Vassos Lyssarides, și cu fostul
lider al partidului Adunarea Demo
cratică, Glafkos Clerides, candidat în
alegerile prezidențiale.
O declarație oficială — citată de

agenția cipriotă de presă — preci
zează că președintele Vassiliou va
avea consultări cu reprezentanții tu
turor partidelor politice, inclusiv ai
celor nereprezentate in parlament.
Pe de altă parte, noul președinte al
Ciprului a declarat că politica viito
rului său guvern va urmări să reali
zeze unitatea națională pe baze să
nătoase. El a adresat un apel la co
laborare oamenilor politici, organi
zațiilor politice și a dat asigurări
că va fi un președinte al tuturor
ciprioților. Noul președinte a decla
rat că va depune eforturi in vederea
realizării unei soluții juste și viabile
a problemei cipriote.

Datoriile externe frinează tot mai mult
progresul țărilor in curs de dezvoltare
Reuniunea internațională consultativă din Maroc
RABAT 23 (Agerpres). — în ora
șul Mohammedia din Maroc se des
fășoară cea de-a doua reuniune con
sultativă în problema datoriei exter
ne a țărilor nealiniate și a altor țări
în curs de dezvoltare. Participă re
prezentanți din 125 de state, între
care și România.
întrunirea urmează reuniunii des
fășurate la Lima (Peru), în perioada
12—14 noiembrie 1986, conform unei
hotărîri a celei de-a VH-a Confe
rințe a țărilor nealiniate de la Ha
rare. Ea își propune să meargă îna
inte în ce privește căutarea unei so
luții pentru reglementarea globală a
problemelor ridicate de datoria ex
ternă, printr-un dialog politic, între
toate părțile interesate, fiind nece
sar. în mod deosebit, ca acest dialog
să aibă la bază dreptul la dezvoltare
și coresponsabilitatea între creditori
și debitori, informează agenția MAP.
în primele intervenții a, fost sub
liniată gravitatea problemei datoriei
externe, care pentru un număr de

Țările africane cer eliminarea rasismului
și neocolonialismului de pe continent
Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). —
în capitala Etiopiei au continuat,
marți, lucrările sesiunii Consiliului
ministerial al Organizației Unității
Africane.
într-un mesaj adresat conferinței,
șeful statului etiopian, Mengistu
Haile Mariam, s-a pronunțat pentru
unirea eforturilor statelor de pe con
tinent și intensificarea acțiunilor
comunității internaționale pentru
eliminarea totală a rasismului și
neocolonialismului din Africa. Efor
turile popoarelor africane pentru aplicarea programelor lor de dezvol
tare economică și socială sînt direct
legate de necesitatea eliminării
apartheidului în sudul continentului,
arată mesajul.
Pentru a supraviețui crizei eco
nomice care le afectează, țările afri
cane trebuie să-și dezvolte coope
rarea, să-și unească mijloacele în
direcția înfăptuirii scopurilor pro
puse — a subliniat in alocuțiunea
rostită la sesiune Ide Oumarou, se
cretar general al Organizației Uni
tății Africane. El s-a pronunțat pen
tru convocarea urgentă a unei con
ferințe internaționale în problema
datoriei externe a statelor africane,
propunînd formarea unui „grup de
contact" alcătuit din șefii unor state
membre ale organizației care șă ini
țieze o campanie internațională pen-

Argumente în favoarea
unei noi ordini
economice internaționale
LUSAKA 23 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Lusaka, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
președinte în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), a
criticat statele occidentale industria
lizate pentru politica lor de impune
re pe piața mondială a. unor prețuri
scăzute la produsele de export ale
țărilor în curs de dezvoltare —
transmite agenția ZANA. Apreciind
că actuala ordine economică inter
națională este de fapt o „dezordine1*
de pe urma căreia țările mai slab
dezvoltate nu au decît de suferit,
șeful statului zambian a condamnat
politica F.M.I. și a Băncii Mondiale
față de țările în curs de dezvoltare,
subliniind necesitatea ca statele
dezvoltate să faciliteze transferul de
capital și tehnologie către „lumea a
treia1*.

Colaborarea culturală și științifică
interbalcanică - importantă contribuție
la dezvoltarea bunei vecinătăți
Astăzi încep, la Belgrad, lucrările întîlnirii miniștrilor
afacerilor externe din țările balcanice - moment
politic important în suita acțiunilor menite să ducă Ia
crearea unui climat de bună vecinătate, înțelegere șî
colaborare bi și multilaterală între popoarele și sta
tele din această regiune geografică.
Dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și conlu
crare în Balcani constituie, așa cum se știe, una din
direcțiile fundamentale ale politicii externe a Româ
niei socialiste. Această orientare își găsește concreti
zare în multiple demersuri și inițiative pentru transfor
marea Balcanilor într-o regiune a păcii și colaborării,
fără arme nucleare și baze militare străine. In acest
sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia :
„România acționează ferm pentru dezvoltarea largă a
colaborării în Balcani, pentru transformarea acestsi
regiuni într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și co
operării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și
baze militare străine. Apreciem că există condiții pen
tru intensificarea colaborării și conlucrării economice,
tehnico-științifice Și culturale intre toate țările din
Balcani".
Pe această linie se înscrie propunerea formulată de

Beneficiind de un puternic spri
jin în toate țările din zonă, ideea
bunei vecinătăți și a colaborării în
Balcani îmbină demersul politicodiplomatic cu acțiunea unor organi
zații neguvernamentale și a unor
factori obștești, care și-au adus și își
aduc contribuția la edificarea unui
climat de încredere, apropiere și
bună vecinătate — în acest sens o
însemnătate
deosebită
reven.nd
colaborării cultural-științifice.
Este un adevăr general valabil,
demonstrat de întreaga experiență
a vieții internaționale, că schimburi
le culturale constituie un factor im
portant al bunelor raporturi intre
state. Intr-adevăr, dezvoltînd schim
burile culturale dintre ele, popoare
le se pot cunoaște mai bine, își pot
aprecia valorile, creațiile lor mate
riale și spirituale, ceea ce contribuie
la creșterea încrederii, la întărirea

președintele României de a se organiza o reuniune
a șefilor de stat și de guvern din această zonă, menită
să dea un puternic impuls ansamblului conlucrării bi
și multilaterale între popoarele și țările balcanice,
să-i deschidă o rodnică perspectivă.
Pe bună dreptate, opinia publică așteaptă ca ac
tuala reuniune de la Belgrad, desfășurindu-se în spi
rit constructiv, să prilejuiască dezbateri rodnice, care
să ducă la amplificarea și diversificarea relațiilor pe
cele mai diverse planuri — politic, economic, cultural,
științific. în alte domenii de interes reciproc - să
formuleze propuneri și inițiative în concordanță cu
interesele popoarelor din Balcani și din întreaga
Europă, cu voința lor de a conlucra tot mai strîns
pentru înfăptuirea năzuințelor de pace, progres și
deplină înțelegere, de bună vecinătate și prietenie.

In continuarea suitei de articole privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțele
gerii, colaborarea economică — factor de stimulare
a progresului —, publicăm astăzi un articol consa
crat colaborării culturale și științifice între țările
balcanice.

stimei reciproce. Iar între popoarele
care se cunosc bine, care își apre
ciază valorile, care nutresc senti
mente reciproce de stimă și priete
nie se creează teren pentru bună
înțelegere. Participînd la colabora
rea culturală interbalcanică, fiecare
popor, fiecare stat din regiune are
de primit și de dat valori specifice,
îmbogățindu-și propria viață spiri
tuală și, totodată, contribuind la îm
bogățirea patrimoniului comun al
civilizației din această zonă. Se poa
te astfel afirma că intensificarea co
laborării culturale, ca și colaborarea
pe plan politic si economic repre
zintă un important factor al destin
derii, securității și păcii.
Colaborarea culturală în Balcani
are. așa cum se știe, vechi și boga
te tradiții, cu profunde rădăcini in
trecutul istoric. Se poate afirma că
aceste legături s-au înfiripat o dată

țări în curs de dezvoltare capătă pro
porții alarmante. S-a reamintit că,
în ansamblu, datoria externă a sta
telor în curs de dezvoltare a depășit
1 000 miliarde de dolari în 1987, în
majoritatea cazurilor serviciul ei ab
sorbind aproape 40 la sută din veni
turile obținute la export de țările în
curs de dezvoltare. Pe de altă parte,
s-a relevat că la începutul anilor 80
a survenit o încetinire vizibilă a rit
mului de dezvoltare economică a acestor țări, rata de creștere nedepă
șind 2,9 la sută în perioada 1982—
1987, față de 5,5 la sută în medie în
anii 1969—1978. S-a evidențiat, în
context, necesitatea sprijinirii efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare
pentru relansarea producției și creș
terea exporturilor, arătîndu-se că
trebuie creat un cadru internațional
favorabil, prin eliminarea barierelor
protecționiste, stoparea deteriorării
prețurilor Ia materiile prime, reali
zarea unei stabilități a piețelor.

cu afirmarea popoarelor respective
în zona în care conviețuiesc de mi
lenii — și s-au multiplicat pe teme
iul obiectiv al apropierii geografice,
al contactelor directe și al schim
burilor spirituale, al similitudinii ■
destinelor. Situate într-o zonă în care
s-au interferat multiple civilizații
— cea elenă și cea romană, tracică,
slavă sau cea otomană, fiecare dintre
ele adueîndu-și contribuția sa, mai
mare sau mai mică, la tezaurul cul
tural al aceste! regiuni — popoarele
din Balcani au găsit căi de a comu
nica, de a se cunoaște mai bine. Aceste legături s-au desfășurat, desi
gur, cu intensități și caracteristici di
ferite de la o epocă la alta, avînd
însă întotdeauna ca fir conducător
aspirația de apropiere și înțelegere,
de stimă și respect reciproc. O dată
apărute, tipografiile lucrau pentru
alimentarea „foamei de carte1* din

tru convocarea unei astfel de confe
rințe. Referindu-se la situația din
sudul Africii, secretarul general al
O.U.A. a arătat că R.S.A. își con
tinuă acțiunile destabilizatoare îm
potriva Angolei și Mozambicului și
a cerut instituirea de sancțiuni ge
nerale și obligatorii împotriva Afri
cii de Sud.
La rîndul său, ministrul de exter
ne al Tanzaniei, Benjamin Mkapa,
a chemat țările africane la amplifi
carea luptei Împotriva apartheidului,
pentru obținerea independenței Na
mibiei și împotriva politicii agresive
a R.S.A., cerînd instituirea de sanc
țiuni eficiente împotriva regimului
rasist de la Pretoria.

Noi acțiuni militare
ale R.S.A.
în sudul Angolei

SOFIA
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Convorbiri bulgaro-elene
SOFIA 23 (Agerpres). — Marți
s-au încheiat convorbirile dintre
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, și primul-ministru al Greciei. Andreas
Papandreu, care a efectuat o vizită
de prietenie la Sofia. După cum re
latează agenția B.T.A., au fost exa
minate probleme legate de dezvol
tarea relațiilor bilaterale, cu precă
dere de colaborarea economică. Examinînd situația din Balcani, părțile
s-au pronunțat pentru dezvoltarea
relațiilor dintre țările din regiune pe
baza prieteniei, bunei vecinătăți și
colaborării. Comunicatul, dat publi
cității la încheierea convorbirilor, a
reafirmat necesitatea transformării
Balcanilor într-o zonă denuclearizată. S-a subliniat, de asemenea, hotărîrea părților de a contribui la
reușita reuniunii de la Belgrad a
miniștrilor de externe ai țărilor bal
canice.

-PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII!
Ă

„Sînt necesare măsuri concrete

ț
ț

în domeniul dezarmării"
COPENHAGA. — în orașul
s-au încheiat lucrările
îI Svennborg
conferinței „Perspectivele politicii
1 Securitatea
de securitate între Est și Vest.
reciprocă în Europa și

matlcii elaborării concepției securității reciproce și întreprinderii
unor pași concreți în domeniul
dezarmării. Participanții au subliniat necesitatea accelerării tratativelor privind reducerea potențialului militar și a confruntării militare in Europa, inițierii unor pro
puneri concrete In domeniul eli
minării forțelor armate și a arma
mentelor — transmite agenția
T.A.S.S.

apărarea neofensivă1*, organizată Ia
inițiativa Centrului danez inter
național al mișcării muncitorești si
a Centrului de cercetări a proble
melor și conflictelor de pe lingă
Universitatea din Copenhaga.
O atenție deosebită a fost acor
Ă dată în cursul dezbaterilor proble-

f
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j

j Pentru eliminarea tuturor armelor nucleare din Europa

Un succes al dialogului

constructiv
Mesaj adresat de secretarul genera!
al O.N.U. conducătorilor guvernelor
Laosului și Thailandei
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a trimis me
saje conducătorilor guvernelor Lao
sului și Thailandei, în care își ex
primă satisfacția în legătură cu acordul realizat de cele două părți
privind încetarea focului în zona de
frontieră. După cum transmite agen
ția China Nouă, în mesaje, Perez de
Cuellar exprimă, de asemenea, con
vingerea că Laosul și Thailanda vor
continua dialogul constructiv și vor
ajunge, pe calea negocierilor, la so
luționarea problemelor rămase în
suspensie, restabilind relații reciproce
și prietenești.

i BONN. — Prezidiul Partidului
■ Social-Democrat din R. F. Germa
nia, întrunit la Bonn, a adoptat o
) hotărîre în care se pronunță îm
potriva modernizării rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de aețiune și
în favoarea unei „a treia soluții
zero" prin care acest tip de arme

să fie eliminat. în document,
P.S.D. subliniază necesitatea asi
gurării continuității procesului de
dezarmare și evidențiază, totodată,
faptul că propunerea privind edificarea unei zone libere de arme
chimice in Europa centrală dobîndește o tot mal mare actualitate.

}

Cheltuielile pentru înarmări să fie reconvertite
în scopul progresului omenirii

*

WASHINGTON. — între nu
meroasele întrebuințări constructi
ve și utile care ar putea fi date
fondurilor obținute prin reducerea
cheltuielilor de înarmare se află și
contracararea problemelor create
de continua deteriorare a mediului
înconjurător, la scară globală — se
arată în raportul pe anul 1988 al
Institutului de studii mondiale din
Washington. în vederea inversării
procesului de deteriorare a mediu-

lui ambiant și pentru promovarea
creșterii economice ar fi necesară
alocarea a 150 miliarde dolari
anual, din cele peste 1 000 miliarde
cit se cheltuiesc în prezent pentru
înarmare. Raportul citează o serie
de fenomene care nu pot fi stăvi
lite din lipsă de fonduri, între
care micșorarea îngrijorătoare a
spațiilor împădurite din întreaga
lume, extinderea deserturilor și re
ducerea suprafețelor agricole ferti
le, poluarea apei si a aerului.

a

Activitatea politico-diplomatică privind ‘AGENȚIILE DE PRESiT
situația din Orientul Mijlociu
.
TRANSMIT:
1
CAIRO 23 (Agerpres). — Aflat în
vizită la Cairo, Marrak Goulding,
secretar general adjunct al O.N.U.,
a conferit cu Esmat Abdel Meguid,
vicepremier și ministrul afacerilor
externe al Egiptului. în cadrul intîlnirii, cele două părți au trecut în
revistă situația din teritoriile ocupate
de Israel și eforturile întreprinse de
O.N.U. în vederea ajungerii la o
pace cuprinzătoare și dreaptă în re
giune.

LUANDA 23 (Agerpres). — Sudul
Angolei continuă să fie, în mai mul
te puncte, teatrul unor puternice
confruntări militare între Africa de
Sud și forțele armate naționale an
goleze. După cum informează sur
sele oficiale din Luanda, zilele tre
cute. unități motorizate de infanterie
sud-africane, care fac parte din cor
pul militar interventionist, sprijinite
de aviație și artilerie, au declanșat
o nouă ofensivă în încercarea asigu
rării controlului orașului angolez
Cuanavale din provincia Cuando Cu
bango.
Totodată, regimul sud-african fo
losește intens aviația în misiuni în
adincul teritoriului angolez. De la
14 februarie, formații de avioane ale
intervenționiștilor au bombardat
sate, căi rutiere, vehicule de trans
port în mai multe zone din provin
ciile Cunene și Huila.
Un bilanț publicat la Luanda re
leva că, în timpul raidurilor din ulti
mele șase săptămîni. sud-africanii
au pierdut șase avioane, doborîte de
forțele militare angoleze.
LOME 23 (Agerpres). — La Lome
s-au încheiat lucrările Conferinței
internaționale
pentru consolidarea
măsurilor de încredere, securitate și
colaborare în cadrul Comunității
economice a statelor din Africa
centrală (CEEAC), desfășurată în
capitala togoleză sub auspiciile Cen
trului regional al O.N.U. pentru pro
blemele dezarmării și păcii în Afri
ca.

WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Un grup de membri ai Parlamentu
lui canadian, care au efectuat, re
cent. o vizită de informare în teri
toriile arabe ocupate, au exprimat
primului-ministru
al
Israelului,
Yitzhak Shamir, preocuparea guver

întreg spațiul balcanic; diferite școli
și alte centre culturale, patronate
adesea în comun, iradiau idei înnoi
toare care circulau în ambele sen
suri peste Dunăre; cărturari înain
tați din țările regiunii s-au spriji
nit reciproc în răspîndirea și culti
varea ideilor libertății, aducînd ast
fel o mare contribuție la redeștepta
rea conștiinței naționale, la lupta
pentru înlăturarea asupririi străine și
făurirea statelor moderne din zona
noastră geografică. In perioada de
după dobindirea independenței, pro
gresele însemnate pe care le-au cu
noscut în aceste țări învățămîntul de
toate gradele, științele și artele,
luminate de marile curente ale gîndirii europene, au dus la stringerea
și diversificarea legăturilor cultura
le. Considerabila sporire a omogeni
tății țărilor din Balcani în această
epocă a facilitat extinderea colabo
rării. Așa cum arăta Nicolae Iorga,
„o singură privire asupra acestei
lumi din sud-estul Europei poate să
jie de-ajuns pentru a arăta cit de
înrudite sînt aceste națiuni, legate
in dezvoltarea lor și solidare in si
tuațiile lor". în aceste condiții, s-a
întărit și mai mult spiritul de co
laborare, s-au extins legăturile cul
turale interbalcanlce, afirmîndu-se
ca autentice punți ale bunei înțele
geri. încă în perioada interbelică au
fost create mari organisme interbal
canlce, reunind cercetători și spe
cialiști de vază din domeniile medicinei, matematicilor, au căpătat lar
gă răspîndire traducerile reciproce
din literatura popoarelor balcanice.
Cu. atît mai mult în zilele noas
tre, cînd popoarele acestei regiuni
cunosc o puternică înflorire cultu
rală, cînd nivelul lor de civilizație
a crescut incomparabil față de pe
rioadele istorice precedente, schim
burile în domeniul valorilor spiritu
ale capătă o și mai mare însemnă
tate. Ca importanți factori favorizanți în acest sens sînt tradițiile co
mune și, deopotrivă, unele preocu
pări actuale similare privind mo
dernizarea economică și progresul
social; de altfel, chiar unele condi
ții materiale de viață relativ asemă
nătoare creează teren prielnic aces
tor schimburi, fac valorile culturalspirituale proprii mai ușor accesibi
le, mai pe înțelesul celorlalte po
poare balcanice. Personaje din lite
ratură, creații muzicale, folclorice
par „familiare" și celorlalte po
poare; nu o dată, la festivaluri ar
tistice, evoluțiile unor ansambluri
de cîntece si jocuri din țări bal
canice diferite înfățișează semnifi
cative asemănări.

în lumina acestor realități, con
stituie un motiv de satisfacție co
mună amploarea pe care schimbu
rile culturale interbalcanice au cu
noscut-o de-a lungul ultimelor de
cenii. Acordurile culturale între
țările balcanice au înscris astfel un
număr crescînd de acțiuni semni
ficative. Sugestive manifestări au
loc în aproape toate domeniile vieții
spirituale, fie că este vorba de co
laborarea în domeniul științelor so
ciale, in istorie și sociologie, in li
teratură și artă, în arheologie și
folclor. Pe linia activității editoria
le, în România au apărut anual zeci
de titluri de lucrări din domeniile
literaturii tehnice, social-politice,
din literatura beletristică, clasică și
contemporană a' celorlalte țări bal
canice, unde, la rîndul lor, văd lu
mina tiparului numeroase lucrări
reprezentative din cultura româneas
că. Pătrunderea reciprocă în culturi
le popoarelor balcanice a unor opere
valoroase, ce oglindesc deopotrivă
tradiții înaintate și aspecte actuale
ale vieții sociale, politice și spiritu
ale ale acestor popoare este, de
asemenea, facilitată de programele
de teatru din țările noastre. Totoda
tă, în aproape toate capitalele din
zonă au devenit tradiționale galele
și săptămînile filmului diferitelor
țări balcanice, ca și manifestări de
ansamblu, cum este, de pildă, festi
valul filmului balcanic. Periodic, in
România, Grecia, Iugoslavia, Bul
garia și Turcia au loc festiva
luri balcanice de folclor, expo
ziții de artă plastică, între care
un bun renume și-a căpătat ex
poziția organizată periodic în țara
noastră sub deviza „Balcanii —
zonă a păcii și înțelegerii în
tre popoare". Cu bune rezultate
se soldează reuniunile sistematice
ale comisiilor pentru UNESCO
din țările balcanice, care prilejuiesc
rodnice schimburi de experiență pri
vind înfăptuirea unor programe de
larg interes, inclusiv de protejare a
patrimoniului cultural. Dense și
fructuoase sînt întîlnirile între re
prezentanții universităților, ai uniu
nilor de creație, schimburile de ex
periență în diferite domenii ale ac
tivității culturale.
„Explozia
Informațională"
din
epoca noastră, creșterea puternică a
rolului științei în dezvoltarea economico-socială reliefează însemnătatea
deosebită a colaborării științifice și
tehnice, care capătă o tot mai mare
extindere între țările balcanice, aducînd o contribuție activă la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a
înțelegerii și păcii. Pe lîngă tema
tica generală pe care o cuprinde.

WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Președintele Comitetului
Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a reafirmat
că reglementarea conflictului israeliano-arab nu poate fi realizată fără
soluționarea justă și durabilă a pro
blemei palestiniene. După cum in
formează agenția KUNA, într-un in
terviu acordat rețelei de televiziune
americane CBS, Arafat a evidențiat
unitatea poporului palestinian, aflat
atît în teritoriile ocupate, cit și în
afara lor, precum și rolul O.E.P. de
unic reprezentant legitim al acestuia,
calitate în care trebuie să participe
la preconizata conferință internațio
nală de pace în Orientul Mijlociu.

nului de la Ottawa față de încălca
rea drepturilor omului în Cisiorda
nia și Gaza, prin acțiunile repre
sive la care este supusă populația
palestiniană din aceste teritorii. Par
lamentarii canadieni au ajuns. de
asemenea, la concluzia că revoltele
palestinienilor vor continua neîn
trerupt, avînd în vedere că ele sînt
o expresie a refuzului hotărît față
de condițiile insuportabile la care
este supusă populația din aceste te
ritorii — transmite agenția KUNA.
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. INAUGURARE. în Costa Rica a
I fost inaugurat primul complex pen- I
• tru turism și sănătate „El Tucan", [
realizat cu asistență tehnică româInească. în alocuțiunile rostite cu ■
acest prilej, vicepreședintele țării, I
Victoria Garron de Royan, minis- *
■ irul adjunct al sănătății, Victor
| Julio Brenez, alte oficialități costa- [
1 ricane au transmis mulțumiri gu- I
vemului român pentru sprijinul
i
acordat, evidențiind buna colabo- l
SANAA 23 (Agerpres). — La Sa II rare
cu partea română în construi
naa au început lucrările Comitetului rea acestui
obiectiv.
mixt iordaniano—nord-yemenit. De
legațiile sînt conduse din partea
PRIMIRE.
Premierul interimar al I
R. A. Yemen de vicepremierul și mi
Consiliului de Stat al R.P. Chine- I
nistrul de externe. Abdel Kerim Al Ize,
Li Peng, l-a primit la Beijing
Ioiani, iar din partea Iordaniei de
pe Zain Noorani. ministrul de stat I
ministrul de externe, Taher El
pentru afaceri externe al Pakista- |
Masri.
nului. Potrivit agenției China Nouă.
au fost discutate cu acest prilej |
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Fron
probleme ale relațiilor bilaterale. I
tul Democratic pentru Pace și Ega
precum și aspecte ale situației politate (Hadash) din Israel a chemat I litice
de pe continentul asiatic.
.
la o opoziție fermă față de ocuparea
teritoriilor arabe. într-o luare de
DECIZIE. Mișcarea Radicalilor I
poziție la deschiderea campaniei
Stingă din Franța a adoptat, in
electorale pentru scrutinul parla Ide
cadrul conferinței naționale, hotă- I
mentar de la 1 noiembrie, Hadash,
de a nu prezenta propriul |
care cuprinde în rîndurile sale șl rîrea
candidat la alegerile prezidențiale
P. C. din Israel, s-a angajat să de
din
primăvara
acestui an. Delegații .
pună toate eforturile în vederea în
s-au pronunțat pentru sprijinirea I
cetării ocupației, asigurării drepturi
actualului șef al statului, Frangois •
lor poporului palestinian și a pregă I Mitterrand,
dacă acesta își va pre
tirii terenului pentru instaurarea
zenta candidatura pentru un al I
păcii.
doilea mandat. în eventualitatea I
Ică Franțols Mitterrand nu va mai
candida, va fi convocată o nouă I
conferință națională, a declarat |
n’-eședintele partidului, Michel Douaceastă colaborare are în Balcani și
I
unele particularități,
determinate I bin’
atît de tradițiile conlucrării în do
ACORD. Consiliul Ministerial al •
meniile respective, cît și de unele IC.E.E., întrunit în sesiune la Bru
obiective specifice ale cercetării
xelles, a adoptat, In formă defini- I
științifice in zona noastră geogra
tivă, acordul de compromis reali- |
fică. în virtutea acestor cerințe a
zat la 12 februarie de către șefii
renăscut și a căpătat un conținut Ide
stat sau de guvern privind re- .
mai bogat activitatea unor organis
forma pieței comune agricole. După
me științifice mai vechi, cărora II
cum informează agenția E.F.E., *
s-au adăugat altele noi. Tradiționa
au convenit — cu unele
le au devenit, astfel, „Săptămînile I miniștrii
rezerve
ale Franței — asupra li- I
medicale balcanice11 organizate sub
mitării unor producții agricole.
auspiciile Uniunii medicale balcani
ce, în cadrul cărora reputați specia I REUNIUNE. în orașul ecuado- l
liști au organizat și cursuri de spe I rian Cuenca au început lucrările
cialitate, contribuind la extinderea
reuniunii Consiliului miniștrilor
experienței și cunoștințelor celor
relațiilor externe din statale mem- .
mai noi din importante domenii ale
bre ale Pactului Andin — Bo
medicinei. în ce o privește, Uniu
livia, Columbia. Ecuador, Peru și •
nea balcanică a matematicienilor
și-a cîștigat un mare prestigiu prin I Venezuela — informează agenția
Prensa Latina. Inaugurînd dezba- I
seminariile comune de specialitate,
terile. reprezentantul țării-gazdă. |
prin publicarea unor volume în co
I
Rafael Garcia Velasco, a evidențiat
laborare, prin schimburile de expe
imperativul adîncirii cooperării re- [
riență privind studierea matematici
gionale. ca factor menit să contri- I
lor în cadrul învățămîntului mediu
buie la materializarea eforturilor
și superior din țările noastre. Rod
de progres ale popoarelor din zonă. .
nic este bilanțul activității desfășu
rate în cadrul Asociației interna
DISCURS. într-un discurs rostit I
ționale de studii sud-est europene,
pe linia reliefării permanențelor is Ila Georgetown, cu ocazia celei
de-a XVIII-a aniversări a procla- I
torice și a contribuției fiecărui po
mării Republicii Cooperatiste Gu- I
por din această regiune la formarea
yana, președintele Hugh Desmond 1
unui patrimoniu comun.
Faptele atestă astfel că extinde IHoyte a subliniat necesitatea întă- .
ririi disciplinei și a creșterii efi- I
rea și diversificarea legăturilor cul
cienței muncii In întreprinderile *
turale și științifice dintre țările șl
I
publice
— informează agenția Pren
popoarele din Balcani sînt un factor
sa
Latina. El a evidențiat rolul ce I
de mare însemnătate pentru afir
revine în acest sens sindicatelor. I
marea tot mai puternică în această
regiune a unui climat de încredere Ica factor de mobilizare în procesul
de dezvoltare economică a țării.
și colaborare rodnică în toate do
meniile. în corelație cu dezvoltarea
generală a colaborării interbalcani
PREGĂTIRI. Continuîndu-și acce, aceste schimburi pot aduce o
contribuție de seamă la crearea con Itivitatea la bordul complexului .
spațial sovietic „Mir", cosmonauții I
dițiilor în care națiunile noastre să
sovietici Vladimir Titov și Musa I
trăiască nu numai în bună vecină
IManarov,
după o evoluție de două
tate, dar și într-o ambianță de prie
luni pe orbită, se pregătesc pentru I
tenie, de simpatie reciprocă, de co
o ieșire în spațiul liber. Ei au ve- |
laborare multilaterală, în interesul
rificat scafandrele, sistemele de lepăcii și progresului în Balcani, ca și
pe plan general european. In acest Igătură cu complexul și de teleeo- i
municații, au pregătit aparatele și
sens, o bună desfășurare a apropia
instrumentele de care vor avea 1
tei reuniuni interbalcanice. ar putea
I
nevoie.
deschide noi perspective și noi ori
zonturi 'intensificării legăturilor și
DEFICIT. în primele patru luni |
pe plan cultural și științific, consoale actualului an fiscal, care se înlidînd relațiile existente în aceste
domenii, cristalizînd noi direcții de I cheie la 30 septembrie, deficitul i
bugetului federal al S.U.A. s-a ci- I
acțiune, noi forme de colaborare și
frat la 65.8 miliarde dolari, a anun- 1
multiplicare a schimburilor, aducînd
astfel importante contribuții concre Ițat Ministerul de Finanțe ameri
can. citat de Buletinul de Știri al I
te la cauza apropierii și prieteniei
Casei Albe.
Potrivit întregului
estimării exîntre țările și popoarele din Bal . perților,
la nivelul
an I
I fiscal curent, deficitul va totaliza I
cani.
146,7 miliarde dolari.
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