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Sab președinta tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe tovarășul G. G. Vedernikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. care a efectuat o vizi
tă în tara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un cordial salut 
din partea tovarășului Mihai] Gor- 
baciov. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Mihail Gorbaciov un cald 
salut si cele mai bune urări.

în timpul întrevederii s-au evocat

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 26 februarie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut : RAPOR
TUL PRIVIND MODUL DE REALIZARE, LA 
31 DECEMBRIE 1987, A PRINCIPALILOR IN
DICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI LA 
CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE 
PUSE IN FUNCȚIUNE ; RAPORTUL PRIVIND 
UTILIZAREA MAȘINILOR, UTILAJELOR Șl INSTA
LAȚIILOR DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl 
TRANSPORTURI IN ANUL 1987; RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE REPARAȚII 
CAPITALE, REVIZII GENERALE Șl MODERNIZĂRI 
ALE FONDURILOR FIXE IN ANUL 1987 ; RAPOR
TUL PRIVIND ÎNCADRAREA IN CONSUMURILE 
NORMATE DE MATERII PRIME, MATERIALE, COM
BUSTIBILI Șl ENERGIE ELECTRICA IN ANUL 1987; 
RAPORTUL PRIVIND MODUL'DE ÎNDEPLINIRE 
A PLANULUI COSTURILOR DE PRODUCȚIE IN 
INDUSTRIA REPUBLICANĂ IN ANUL 1987; 
RAPORTUL PRIVIND CORELAȚIA DINTRE PRIN
CIPALII INDICATORI DE MUNCA Șl RETRIBUIRE 
Șl ÎNDEPLINIREA PLANULUI PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII, IN PRINCIPALELE RAMURI ALE ECO
NOMIEI NAȚIONALE, iN ANUL 1987; RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA CONTRACTAREA PRODUC
ȚIEI Șl A OBIECTIVELOR PREVĂZUTE IN PLANUL 
PE 1988 IN INDUSTRIE Șl INVESTIȚII-CON- 
STRUCȚII.

In legătură cu rapoartele supuse dezbaterii, 
au luat cuvintul membri ai Comitetului Politic 
Executiv și membri ai guvernului, care au rapor
tat despre modul cum s-a acționat, in 1987, pen
tru realizarea acestor importanți indicatori de plan, 
despre acțiunile intreprinse in vederea înlătură
rii neajunsurilor manifestate și îmbunătățirii în
tregii activități, pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute pe 1988.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut să se tragă toate 
concluziile din activitatea desfășurată anul tre
cut, din lipsurile care au existat in aceste do
menii, pentru ca ele să nu se mai repete. S-a 
subliniat necesitatea de a se acționa cu mai 
multă hotărîre pentru atingerea parametrilor pro
iectați la toate capacitățile puse în funcțiune, 
precum și la cele cp urmează să fie date în fo
losință, aceasta avînd o mare însemnătate pen
tru realizarea producției planificate, a planuri
lor de dezvoltare economico-socială a țării. In 
acest scop, s-a cerut ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor să elaboreze programe corespun
zătoare de măsuri, să urmărească permanent în
făptuirea lor, să creeze toate condițiile și să re
zolve operativ toate problemele privind realizarea, 
In termene cit mai scurte, a nivelurilor prevăzute 
la noile capacități de producție.

Totodată, s-a subliniat că este necesar să se 
asigure folosirea cu maximă eficiență a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, modernizarea con
tinuă a fondurilor fixe, efectuarea, la timp și de 
bună calitate, a reparațiilor capitale și revizii
lor generale, in vederea desfășurării in bune con
diții a întregii activități productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că in 
toate unitățile trebuie să se acționeze cu răs
pundere sporită pentru reducerea consumurilor 

de materii prime, materiale, combustibili și ener
gie, pentru realizarea producției cu respectarea 
strictă a normelor de consum aprobate, pentru 
recuperarea materialelor, pieselor și subansam- 
blelor refolosibile și reintroducerea lor în circui
tul productiv. In strinsă legătură cu aceasta, s-a 
apreciat că se impune să se acorde o atenție 
sporită reducerii cheltuielilor materiale, încadrării 
riguroase in costurile de producție planificate, 
eliminării tuturor formelor de cheltuieli neeco- 
nomicoase, de risipă, care încarcă nejustificat 
costurile de producție și se răsfrîng negativ 
asupra eficienței activității economice.

Secretarul general al partidului a relevat că o 
sarcină prioritară o constituie creșterea mai

puternică a productivității, asigurlndu-se, In acest 
sens, organizarea temeinică a producției și a 
muncii, modernizarea proceselor de fabricație, 
mai buna folosire a forței de muncă, a timpului 
de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea 
nivelului de pregătire a personalului muncitor, 
astfel incit, în toate sectoarele de activitate, să 
se obțină o sporire substanțiqlâ a productivității 
muncii, potrivit prevederilor inscrise in programul 
special pe care îl avem in această privință.

Analizindu-se activitatea in domeniul contrac* 
tării producției și a obiectivelor prevăzute in 
planul pe acest an, s-a indicat să fie încheiate, 
intr-un termen cit mai scurt, toate contractele pe 
1988, atit la intern, cit și la export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că sint 
create toate condițiile pentru realizarea impor
tantelor sarcini stabilite pe 1988, a cerut gu
vernului, ministerelor, centralelor și întreprinde
rilor să revadă și să îmbunătățească, pină la 
10 martie, programele de măsuri privind soluțio
narea tuturor problemelor de care depinde reali
zarea la un inalt nivel de calitate și eficiență a 
tuturor indicatorilor planului pe acest an și pe 
întregul cincinal.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PREȚU
RILOR Șl TARIFELOR IN ANUL 1987. S-a apre
ciat că situația în acest domeniu este bună, 
prețurile și tarifele continuind să se mențină și 
anul trecut sub nivelul planificat. In general, 
prețurile s-au menținut la același nivel, iar in 
unele domenii s-au înregistrat chiar scăderi ale 
acestora ; in această perioadă nu a avut loc nici 
o creștere a prețurilor. Aceasta pune, încă o 
dată, in evidență stabilitatea lor, ilustrind juste
țea măsurilor luate în acest sens, precum și ca
racterul sănătos al economiei naționale. S-a indi
cat să se acționeze in continuare pentru aplicarea 
riguroasă a tuturor măsurilor stabilite in vederea 
încadrării prețurilor în limitele planului pe 1988, 
a menținerii și consolidării stabilității lor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, in conti
nuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA REZULTATELE 
RECENSAMINTULUI ANIMALELOR LA 1 FEBRUA
RIE A.C. Șl PROGRAMUL DE MASURI PENTRU 
REALIZAREA EFECTIVELOR DE ANIMALE IN 
ANUL 1988. A fost subliniat faptul că, pe 
ansamblul agriculturii, efectivele de animale au 
crescut, la majoritatea speciilor, in comparație 
cu recensâmintul de la 1 februarie 1987.

Analizînd rezultatele înregistrate, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că ele sint nesatisfă
cătoare, îndeosebi la bovine și ovine, nu se 
situează la nivelul posibilităților, al prevederilor 
programelor stabilite, al cerințelor noii revoluții 
agrare.

Comitetul Politic Executiv a cerut Ministerului 
Agriculturii, organelor agricole județene, unități
lor agricole socialiste, consiliilor populare și or
ganismelor specializate să ia cele mai hotărite 
măsuri pentru schimbarea radicală a situației la 
efectivele de bovine și ovine, pentru sporirea tu
turor efectivelor de animale și a producțiilor 
acestora, pentru realizarea integrală a planului 
in zootehnie, pe acest an și pe intregul cincinal. 
S-a indicat ca organele agricole, consiliile popu
lare să urmărească lunar evoluția natalității la 
toate speciile de animale, și îndeosebi la bovine, 
să ia măsuri pentru sporirea numărului de ani
male la nivelul stabilit prin plan. In același timp, 
s-a indicat să se acționeze cu fermitate pentru 
respectarea riguroasă a normativelor privind re
gimul de tăiere a animalelor, asigurarea unei 
greutăți optime la tăiere, in vederea realizării tu
turor cantităților de carne prevăzute in programul 
de autoaprovizionare.

In legătură cu problemele discutate, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat un program de măsuri 
pentru realizarea efectivelor de animale in anul 
1988 și a cerut ca, pe această bază, în fiecare 
judpț, în fiecare unitate agricolă, în fiecare co
mună să, se acționeze cu toată hotărîrea pentru

realizarea in bune condiții a tuturor prevederi
lor planului in zootehnie.

In continuare, in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv a fost prezentat un RAPORT IN 
LEGĂTURA CU APLICAREA PREVEDERILOR RE
CENTULUI DECRET PRIVIND AMNISTIEREA UNOR 
INFRACȚIUNI Șl REDUCEREA UNOR PEDEPSE.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că această 
măsură, luată din inițiativa și la propunerea se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se inscrie in cadrul politicii 
umanitare a partidului și statului nostru, ea fiind 
bine primită de opinia publică din țara noastră și 
bucurindu-se de un larg ecou internațional.

De efectele acestei măsuri au beneficiat circa 
90 la sută din persoanele care au suferit diferite 
condamnări sau se aflau in anchetă penală. Prin 
grija Ministerului Muncii, a consiliilor populare, a 
direcțiilor pentru problemele de muncă și ocro
tire socială și cu sprijinul unor organizații com
ponente ale F.D.U.S., al colectivelor de oameni 
ai muncii și al familiilor, pină in prezent, practic, 
aproape totalitatea celor eliberați au fost înca
drați in muncă, intr-o activitate utilă, asigurin- 
du-se integrarea socioprofesională și influențarea 
lor pozitivă, in vederea prevenirii comiterii de noi 
fapte antisociale. S-a subliniat că trebuie să se 
pună, in continuare, un accent deosebit pe re
educarea la locul de muncă, pe creșterea rolului 
educativ al colectivelor de oameni ai muncii, al 
familiei și al societății, in combaterea și preve
nirea oricăror incălcări ale legilor statului și ale 
normelor de conviețuire socială. S-a hotărit, in 
principiu, să se revadă situația in acest domeniu 
și, in mod corespunzător, să se aducă unele îm
bunătățiri Codului penal.

In cadrul ședinței, secretarul general al parti
dului a propus să se reexamineze prevederile le
gale referitoare la pedeapsa cu moartea, pentru 
ca aceasta să se mențină, în mod excepțional, 
pentru un număr limitat de fapte, deosebit de 
grave, îndreptate împotriva securității statului și 
suveranității patriei.

Comitetul Politic Executiv a analizat, In conti
nuare, RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PRINCIPA
LELOR FENOMENE DEMOGRAFICE IN ANUL 
1987. Potrivit datelor cuprinse in raport, natalita
tea a avut, anul trecut, o evoluție pozitivă față 
de 1986.

Comitetul Politic Executiv a cerut Consiliului Sa
nitar Superior, Ministerului Sănătății, direcțiilor 
sanitare, întregului aparat medico-sanitar să ac
ționeze cu întreaga răspundere pentru înfăptui
rea neabătută a politicii partidului și statului in 
domeniul demografic. S-a subliniat că este nece
sar să fie luate toate măsurile pentru aplicarea 
fermă a prevederilor legale privind creșterea de
mografică, sporirea natalității, ocrotirea și conso
lidarea familiei, pentru îmbunătățirea stării de să
nătate a populației, pentru realizarea unei noi ca
lități a asistenței medicale, asigurindu-se menți
nerea vigorii și tinereții întregii noastre națiuni. 
S-a cerut ca, în cursul lunii martie, Ministerul 
Sănătății să prezinte un program concret de mă
suri menite să ducă la creșterea natalității și di
minuarea mortalității, la mărirea sporului natural 
al populației.

Comitetul Politic Executiv a examinat apoi RA
PORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DE REZOLVARE 
A PROPUNERILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMA- 
ȚIILOR Șl CERERILOR OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI, ORGANE
LOR LOCALE DE PARTID Șl DE STAT, ORGANI
ZAȚIILOR DE MASA SI OBȘTEȘTI, PRESEI Șl RA- 
DIOTELEVIZIUNII IN ANUL 1987. Aprobind acest 
raport, Comitetul Politic Executiv a hotărit ca el 
să fie supus dezbaterii plenarei Comitetului Cen
tral al partidului.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de ase
menea, unele probleme privind relațiile interna
ționale ale României, precum și alte probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe ambasadorul 
Spaniei la București, Nicolăs Re- 
venga, cu prilejul încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

relațiile de strinsă prietenie si co
laborare dintre țările si popoarele 
noastre, care se dezvoltă si se întă
resc necontenit, în spiritul înțelege
rilor stabilite cu prilejul intilnirilor 
la cel mai înalt nivel. în acest ca
dru. au fost subliniate posibilitățile 
existente pentru extinderea. în con
tinuare, a colaborării economice și 
tehnico-științifice. a cooperării și 
specializării în producție, creșterea 
si lărgirea schimburilor comerciale, 
pe baze reciproc avantajoase, dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat necesitatea inițierii unor noi 
acțiuni menite să asigure înfăptui
rea, în cele mai bune condiții, a 
obiectivelor de cooperare convenite, 

Ambasadorul Spaniei 
în timpul convorbirii au fost sub

liniate relațiile de prietenie și cola
borare existente între cele două țări, 
precum și dorința de dezvoltare, in 
continuare, a acestora pe diverse 
planuri.

a prevederilor Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., pe perioada pină în anul 
2000.

S-a apreciat că promovarea susți
nută a conlucrării româno-sovietice 
este in folosul și spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei gene
rale a socialismului, progresului șl 
păcii.

La primire a participat tovarășul 
Ion Constantlnescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietica ia 
București.

Ambasadorul a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul de care s-a bucurat In 
îndeplinirea mandatului său.

/W PREGĂȚLREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ 

A PREȘEDI NȚJJ.OR CONSHJILOR POPULARE

Conferințele pe județe ale depulaților consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale

în municipiul București șl In lo- 
calitătile-reședintă de județ s-au 
desfășurat conferințele deputaților 
consiliilor populare municipale, oră
șenești și comunale, premergător 
apropiatei Conferințe Pe tară a pre
ședinților consiliilor populare.

Conferințele au avut loc în atmos
fera de muncă însuflețită, de pu
ternică angajare revoluționară a 
poporului nostru, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Atit în expunerile prezentate de 
președinții consiliilor populare jude
țene, cit și în cadrul luărilor de 
cuvînt în legătură cu problemele 
aflate la ordinea de zi, "-aceste largi 
și reprezentative forumuri județene 
ale democrației noastre muncitorești- 
revoluționare au dezbătut temeinic 
modul în care se acționează pentru 
îndeplinirea exemplară a planului de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial pe anul 1988 și pe 
intregul cincinal, stabilind măsuri 
menite să asigure realizarea cu cele 
mai bune rezultate a atribuțiilor 
încredințate organelor locale ale pu
terii și administrației de stat.

Punînd în evidență marile reali
zări obținute de poporul român in 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, conferințele au 
subliniat importanța excepțională a 
reorganizării administrativ-teritoria- 
le a țării în urmă cu 20 de ani, din 
inițiativa și sub conducerea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, influența 
sa asupra dezvoltării armonioase, 
echilibrate a tuturor zonelor, orașe
lor și satelor patriei.

Conferințele au prilejuit o analiză 
exigentă a modului cum se acționea
ză pentru îndeplinirea ritmică și in
tegrală a prevederilor planului în 
fiecare unitate industrială și reali
zarea, în condiții de înaltă calitate, 
a producției, îndeosebi a celei desti
nate exportului, pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea în continuare a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie, spo
rirea mai accentuată a productivită
ții muncii, a eficienței economice, 
pentru valorificarea corespunzătoare 
a resurselor locale în vederea dezvol
tării micii industrii și a serviciilor 
către populație. Au fost evidențiate

preocupările existente pentru reali
zarea la timp a programelor de in
vestiții. punerea în funcțiune, și 
atingerea parametrilor proiectați, la 
termenele stabilite a noilor capaci
tăți de producție. Totodată, a fost 
examinat felul cum se acționează 
pentru aplicarea riguroasă a princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar, ale autoconducerii și auto- 
gestiunii.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, în cadrul conferințelor, înfăptui
rii sarcinilor ce revin consiliilor 
populare din Programul național de 
sistematizare a teritoriului și locali
tăților, asigurîndu-se folosirea cu 
eficiență maximă a terenurilor și 
restrîngerea suprafețelor din cadrul 
perimetrelor construibile, desfășura
rea în bune condiții a procesului de 
modernizare a tuturor localităților, 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Conferințele au analizat activitatea 
desfășurată de consiliile populare 
pentru realizarea planului de dez
voltare a agriculturii și a programe
lor de autoaprovizionare teritorială, 
subliniind răspunderea ce revine 
organelor locale ale puterii de stat 
în conducerea unitară a agriculturii 
din teritoriu, în Îndeplinirea obiec
tivelor noii revoluții agrare In țara 
noastră.

Evidentiindu-se aria bogată de ac
tivitate desfășurată de consiliile 
populare în domeniul cultural-artis
tic, în dezbateri au fost puse în evi
dentă căi si modalități de perfecțio
nare a acestora, astfel încît să con
tribuie în mai mare măsură la ridi
carea permanentă a conștiinței so
cialiste a maselor, la formarea omu
lui nou.

Reliefînd rezultatele obținute pină 
acum în fiecare localitate urbană sau 
rurală, in ridicarea nivelului de dez
voltare economică si socială, ca ur
mare a promovării cu consecventă a 
politicii partidului de repartizare e- 
chilibrată a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul tării. conferințele 
județene au evidențiat. în același 
timp, lipsurile ce s-au manifestat în 
activitatea consiliilor populare, a or
ganelor de lucru ale acestora, a de
putation In spiritul mobilizatoare
lor indicații si orientări ale secreta
rului general al partidului, s-au fă
cut propuneri pentru perfectionarea 
stilului si metodelor de muncă ale 
consiliilor populare, astfel incit aces
tea să poată folosi cit mal bine ca
drul democratic de participare a de

putation a tuturor cetățenilor la 
conducere șl la rezolvarea probleme
lor ridicate de progresul economic 
și social al fiecărei localități, la în
deplinirea sarcinilor pe care le au in 
vederea asigurării unei calități noi a 
vieții și a muncii în toate sferele 
activității economico-sociale.

Participantii la conferințe au a- 
doptat hotăriri cuprinzind măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce re
vin organelor locale ale puterii si 
administrației de stat. colectivelor 
de oameni ai muncii, tuturor cetățe
nilor pentru realizarea planurilor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial pe anul 1988 și pe în
tregul cincinal.

în încheierea lucrărilor au fost 
adresate telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care locuitorii tu
turor județelor tării dau cea mai 
înaltă apreciere activității revoluțio
nare a conducătorului partidului șl 
statului nostru, consacrată cu ge
neroasă dăruire patriotică prosperi
tății și progresului României, afir
mării ei libere si independente, 
cauzei socialismului si comunis
mului.

In telegrame sint exprimate senti
mentele de nețărmurită dragoste 
si recunoștință fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija sta- 4 
tomică pe care o poartă dezvoltării ia 
armonioase, echilibrate a tuturor J 
județelor tării, ridicării nivelului de ■$ 
trai material si spiritual al intregu- 1 
Iui popor. înălțării României socia- 1 
liste pe noi culmi de civilizație si 
progres.

Telegramele dau glas simtămlnte- 
lor de aleasă stimă și deosebită pre
țuire ale întregului nostru popor 
fată de tovarășa Elena Ceausescu, 
militant de frunte al partidului si 
statului nostru, savant de înalt pres
tigiu internațional, pentru contribu
ția deosebită adusă la propășirea e- 
conomico-socială a patriei, la dezvol
tarea științei. învătămintului si cul
turii românești.

O dată cu aceste calde si profunde 
sentimente, în telegrame este reafir
mată hotărîrea tuturor cetățenilor 
patriei de a munci cu dăruire si 
abnegație revoluționară pentru rea
lizarea importantelor sarcini ce le 
revin în acest an și ne intregul cin
cinal. contribuind, astfel, la înflori
rea multilaterală a patriei. Ia înain
tarea fermă a României pe calea so
cialismului si comunismului.

Oameni pentru care creativitatea
este a doua profesie

CAMPANIA
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____
■agricolă I

Ide primăvară!
DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Muncă intensă 
în vii și livezi

Stadiul lucrărilor 
și măsurile 

ce se impun 
pentru grăbirea lor

Tn pomicultură și viticultură, apro
pierea primăverii este insoțită. mai 
mult decit in alte sectoare ale a- 
griculturii, de intensificarea lucrări
lor de întreținere in plantații, pre
cum și de cele de inființare a altora 
noi. Efectuarea neintirziată și de cea 
mai bună calitate a acestor lucrări 
este de cea mai mare însemnătate 
pentru realizarea unor recolte mari 
de fructe și struguri și, de aceea, 
trebuie să li se acorde cea mai mare 
atenție, tn cuvintarea rostită la re
centa plenară a Consiliului Național 
al Agriculturii. Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
subliniind sarcina de mare însemnă
tate de a se obține in 1988 cele mai 
bune rezultate in toate sectoarele a- 
griculturii. a indicat ca suprafața cu 
vii și pomi, de circa 600 000 hectare,

să fie gospodărită cu mai mare răs
pundere. prin completarea golurilor 
și asigurarea unor plantații rationale. 
Iar acum, in această perioadă, este 
momentul ca in toate unitățile agri
cole să se acționeze energic in ve
derea efectuării cu forte sporite a 
tuturor lucrărilor de sezon in pomi
cultură și viticultură.

De la început trebuie subliniat 
faptul că in acest an există condiții 
favorabile pentru obținerea unor re
colte bune de fructe și struguri. La 
ieșirea din iarnă, livezile si viile se 
prezintă intr-o stare bună. Din ana
lizele efectuate de institutele si sta
țiunile de cercetări pomicole și viti
cole rezultă că. datorită iernii blin- 
de, mugurii de pe ramurile pomilor 
sau de pe corzile viței de vie sint 
viabili și sănătoși. De asemenea, 
menținerea temperaturii în jur de

zero grade constituie un element 
pozitiv, deoarece vegetația va începe 
mai tîrziu, pomii și viile fiind astfel, 
feriți de pericolul eventualelor bru
me. Important este ca aceste condiții 
să fie folosite din plin, ceea ce pre
supune ca acum, și apoi în tot cursul 
primăverii și verii să se execute 
corect toate lucrările din pomicultură 
și viticultură, să fie îndeplinite 
exemplar prevederile din programul 
special privind dezvoltarea intensivă 
a acestor sectoare importante ale a- 
griculturii noastre. Ce trebuie făcut 
în aceste zile, precum șl in cele care 
vor urma, pentru ca roadele livezilor 
și viilor să fie cit mai bogate ?

Toți pomii — din livezile intensi
ve, din cele clasice sau cei cultivați 
în jurul caselor — trebuie Îngrijiți 
exemplar prin efectuarea cu răspun
dere a tăierilor de rodire si a stro

pirilor, prin fertilizarea și întreține
rea solului. Experiența a numeroase 
unități agricole, care și in condițiile 
climatice mai grele din anul trecut 
au obținut recolte mari de fructe, a 
demonstrat ce mare importantă are 
ca aceste lucrări să fie efectuate in 
mod științific, in funcție de starea li
vezilor și chiar a fiecărui pom. Din 
datele furnizate de direcția generală 
economică a horticulturii din Minis
terul Agriculturii rezultă că pină la 
22 februarie tăierile de formare și de 
rodire au fost efectuate la 78 la sută 
din pomii aflați in proprietatea uni
tăților agricole socialiste. în unele 
județe insă, aceste lucrări trebuie să 
se bucure de o atenție aparte, intru-

Ioan HERȚEG
(Continuare în pag. a III-a)

La ședința biroului exe
cutiv al consiliului oame
nilor muncii de la între
prinderea ..Electrocontact" 
Botoșani participă lume 
multă, dar rumoarea di
nainte de a vorbi „bădia“ 
s-a topit ca zahărul în 
ceai. („Bădia", așa-i spun 
toți inginerului - director 
Mihai Emil Alexa, din 
cauza părului său complet 
alb. la numai 46 de ani...).

— Ascultă-mă, tovarășe 
Strugaru.

„Tovarășul Strugaru" se 
foiește pe scaun. Nu prea 
știe ce să facă cu mîinile. 
El a zis ce-a avut de zis 
în timpul ședinței de bi
rou. la care. iată, au mai 
fost invitați și cițiva ingi
neri și subingineri. Le-a 
explicat scurt, muncito- 
rește : „Aluminiul. știm 
toți, este energointensiv. 
D-aia-i și scump. D-aia ne 
și străduim să-l înlocuim. 
Ceea ce vedeți c-am adus 
aici se numește -comuta
tor capsulat cu acționare 
bilaterală». înainte-1 fă
ceam din siluminiu (un 
aliaj al aluminiului — 
n.n.). Acum, din bachelită. 
Supus la toate probele, co
respunde. Este inovația 
mea. Dacă o aplicăm, nu
mai datorită ei vom eco
nomisi în acest an 20 tone 
de aluminiu". Atîta avu
sese de spus și atîta spu
sese. Iar acum se uita ne
dumerit — „niciodată nu 
m-a tratat directorul așa 
protocolar" — și-aștepta 
s-audă ce-o să urmeze 
după acel oficial „tovarășe 
Strugaru..." Ș-aude, îm
preună cu ceilalți :

— Ascultă-mă... Georgiu- 
le (acesta e prenumele 
„de alint" al Iui Stru

garu. n.n.), mă cunoști 
și te cunosc de mult. Știu 
că nu ești la prima 
ta „abatere" de acest fel. 
Propun membrilor biroului 
aici de față să te premie
ze cu o mie de lei. O me
riți cu prisosință. Iar pe 
dv„ tovarăși ingineri, vă 
rog să luați aminte și să 
urmați exemplul acestui 
muncitor. Ședința s-a ter
minat...

Ne-am uitat la ceas. To
tul nu durase dgcit două

mermann... în 1987. numai 
de la ..Electrocontact" au 
fost înregistrate sute de 
propuneri...

Numărul exact l-am aflat 
de la irig. Victor Teișanu. 
în atribuțiile căruia intră 
și respectivele evidențe :

— 321, din care 147 sint 
Invenții. Am socotit : la 
fiecare 2.47... zile înregis
trez o propunere de in
venție și la 2,09... zile — 
o inovație. Chiar glumeam 
cu cineva zilele trecute :

însemnări de la întreprinderea 
„Electrocontact“ Botoșani

zeci de minute. Am rămas 
să discutăm cu Teofil 
Cojocaru. secretarul comi
tetului de partid de la 
„Electrocontact". Dumnea
lui ne-a explicat :

— Invitații pe care i-am 
avut astăzi sint... aparte. 
Anul trecut — deși sînt 
ingineri și subingineri — 
n-au avut nici o idee, n-au 
propus nimic nou. Este și 
motivul pentru care i-am 
pus față-n față cu munci
torul Gheorghe Strugaru. 
Este o rușine să lucrezi la 
noi și să nu fii inovator 
sau inventator... însuși 
„bădia" — și doar știți cit 
sînt de solicitați directorii 
la tot felul de ședințe. 
— are șaisprezece brevete 
de invenții. Inginerul Du
mitru Iurea nici nu le 
mai socotește, are peste o 
sută. Cu zecile îșl numără 
brevetele și inginerii Mir
cea Aionesei, Laurențiu 
Drăgan, Horst Walter Zim

luni, miercuri si sîmbătă 
parc-ar fi la noi zile de 
inovații, iar marțea și vi
nerea de invenții. 1987 a 
fost al treilea an de cind. 
consecutiv. am ciștigat 
primul loc pe minister... 
Vă rugăm să rețineți: la 
„Electrocontact" Unul din 
șaisprezece oameni ai mun
cii este inovator sau in
ventator. Unitatea noastră 
a luat ființă abia în 1975, in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". 
iar in acest an vom livra 
o producție de 1,25 mi
liarde lei. Marea lor majo
ritate sînt produse noi, 
gindite și realizate aici...

Cind afli despre aseme
nea performante, prima în
trebare' care-ți vine în 
minte este cum? Am și 
pus-o. Și iată ce ne-au 
răspuns :

• Inginer Dumitru Iu
rea. 33 de ani. președinte
le comisiei inginerilor si 
tehnicienilor de la „Elec

trocontact" : „Explicații
sînt mai multe, dar pe pri
mul loc trebuie trecută 
mulțumirea omului care 
lucrează acasă la el. Dacă 
politica partidului nostru 
ar fi fost alta, dacă n-ar 
fi fost implantată industrie 
in fiecare județ, atunci 
altfel ar fi stat lucrurile. 
Cazul meu. de pildă. Sînt 
copil de țărani din Vă- 
culești. județul Botoșani. 
Am absolvit, la București, 
Facultatea de energetică, 
în 1979. Dacă n-ar fi fost 
„Electrocontact" trebuia să 
aleg vreuna din întreprin
derile existente atunci pe 
Ia Timișoara. Brașov. Cra
iova... Sigur, tot in Româ
nia sînt. dar te simți alt
fel pe locurile natale. Pe 
ele lucrezi și gîndești alt
fel. mai bine. Nu-i numai 
cazul meu. „Bădia" e în 
aceeași situație, numai că 
drumul său înapoi, spre 
casă, la Botoșani, a fost 
mat complicat : Cîmpina. 
Iași. Suceava, Bucecea și 
abia la urmă aici. Si așa 
s-a lntîmplat cu majorita
tea dintre noi. în aceeași 
explicație intră si at
mosfera pe care am crea
t-o...".
• Tehnician. Gheorghe 

Cogălniceanu ; „Creativi
tatea deosebită dovedită 
de oamenii muncii de la 
„Electrocontact" se expli
că prin tinerețe, deci prin 
entuziasm — media de 
vîrstă în întreprindere este 
de 29 de ani — și prin co
interesarea lor în introdu-

Mircea BUNEA 
EtKjen HRUSCA

(Continuare In pag. a V-a)
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BisTRiiA-NissiiD: Ritmurile înalte ale dezvoltării

EȘTI COMUNIST.
CUM IȚI RESPECȚI ancajamentul luat?

au schimbat întreaga înfățișare a județului
Noua împărțire admlnistrativ-teri- 

torială, legiferată acum două dece-
* nii. prin care s-au materializat mă

surile stabilite de Congresul al IX-
I' lea al partidului în vederea reparti

zării armonioase Si echilibrate a 
forțelor de producție pe întreg teri-

* toriul patriei a redimensionat, 
in procesul industrializării, și des
tinul meleagurilor Bistriței-Năsău-

,] dului aflate odinioară într-o accen
tuată rămînere in urmă economică. 
O rămînere in urmă ce părea greu de 

« depășit. Dar la 17 octombrie 1974, la 
marea adunare populară din muni
cipiul de reședință al noului județ, 

,, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
,f rostea vizionarele cuvinte : „Se poa

te spune că Bistrița va creste din 
punct de vedere industrial asemeni 

ț lui Făt-Frumos, care creștea într-o 
lună cit alții intr-un an“.

într-adevăr, astăzi industria jude
țului produce in nu- 
mai 23 de zile tot atit 
cit producea in intre-

,r goi an 1968 !
Dezvoltarea econo

miei în profil teritori
al a fost asigurată de 

.. un vast program de in- 
3 vestiții, concretizat în 

cele trei mari platforme industriale 
din Bistrița, Beclean și Năsăud, alte 
Întreprinderi importante la Singeorz- 
Băi, Rodna. Prundu Bîrgăului și 
Lechința, investiții care au incorpo
rat. fonduri de mai multe zeci de 
miliarde de lei. Au apărut obiective 

if. și capacități de producție în premie- 
f ră pentru această zonă : construcția 
,i de mașini, metalurgia, chimia, elec- 
i trotehnica. mecanica fină, ramuri ce 
i dețin împreună mai bine de 50 la 

sută din volumul producției indus- 
t. triale a județului.

Comparativ cu anul 1968, industria 
bistrițeană și-a sporit de 17,1 ori 
forța productivă, intr-un ritm mediu 

5 anual de peste 14.2 la sută.
» La întregul proces de înnoire a ju- 
x detului o importantă contribuție au 
i< adus si consiliile populare, ca orga- 
il1 ne democratice ale puterii si admi- 

nistrației de stat, care au asigurat o 
largă antrenare a cetățenilor la în- 
făptuirea programelor de dezvoltare 

- multilaterală a fiecărei localități. în 
; acest cadru, sporirea forței indus

triale a județului în plan cantitativ 
s-a împletit cu mutații calitative, ce 

(au determinat modificări substan
țiale în condițiile de muncă si viată 
ale oamenilor. Este caracteristică în 
acest sens preocuparea pentru asi
gurarea unui echilibru optim între 

V unitățile și ramurile care utilizează 
f forța de muncă masculină cu cele 

ce oferă locuri de muncă pentru fe- 
* mei — problemă de accentuată acui- 
' ‘ tate în aceste locuri — ca si între 

industrie și agricultură. Față de 
persoanele ocupate în ramurile ne
agricole în urmă cu 20 de ani. în 

<V’lPnl?nku' <’e f<dă. număruț acestora 
fi cres<iut de peste r?.7 ori, urmînd ca 
în 1990 să fie de 3’ori mâi mare. Lu

Din noua arhitectură a municipiului Bistrița Foto : Sandu CRISTIAN

ACTIVITATEA PRIMARILOR ÎN VIAȚA LOCALITĂȚILOR
Efectiv, orășelul dormea. La ora 

aceea de sfirșit de noapte orice 
oraș abia se trezește din somn. în- 

_ cepuse atunci, la Mizil, și un 
pospai de zăpadă, mirosea puțin 
a crivăț, întărind senzația de pus- 

“ tiu. Printre cei mai matinali oa
meni — primarul, Nicolae Bulete.

- Era vineri și. „conform graficului", 
era ziua lui de prezență in sectorul

1 zootehnic. în celelalte șase zile ale 
săptămînii — cile un alt membru al 
conducerii consiliului popular are a- 
ceeași însărcinare.

t întocmirea unor asemenea grafice 
constituie o măsură destul de ex
tinsă, dacă nu chiar generală în ca- 

} zul comunelor și orașelor agroin
dustriale. Dar nu este tot, și întot
deauna ce se preconizează în 
acte se și aplică. Experiența Consi
liului popular al orașului Mizil 
atestă că dacă aceste grafice s-ar 

■’ respecta, dacă toți oamenii de răs
pundere ai localităților cu zootehnie

- ar descinde constant și matinal „pe 
linia grajdului". indiscutabil, uni
tățile zootehnice ar merge mai bine 
peste tot.

' Există edili care se întreabă : de 
ce să meargă primarul dimineața pe 
„linia grajdului"? Nu sint oare teh
nicieni. nu există oare alți specia-

i liști. șefi de fermă, președinți de 
C.A.P.. directori de I.A.S. ? Există, 
dar prezența și competenta lor, chiar 
dacă se manifestă eficient, nu com-

t pensează, în etapa actuală, prezența 
și competenta celor din conducerea 

i; localității. De ce ? Tocmai ca să 
aflăm de ce, l-am urmat de cu noap- 
te pe primarul Mizilului.

il | | nele rațiuni ale acestei super- 
supravegheri nu sint greu de 

li anticipat. Dintre toate do
ll meniile agricole, zootehnia impli-
I că disciplina cea mai riguroasă, 

greu de atins dintr-o dată. Sal
tul de la grija sentimentală, i-am 
putea spune, față de vita din bătă

ii tură pînă la grija multiplicată
de zeci de ori — cite cornute are 

j| în îngrijire un lucrător — nu e
ii ușor de făcut. Apoi mai e si fluc

tuația cadrelor. Și mai e și amintirea 
încă insuficient stinsă a unor vorbe, 
odinioară peiorative, că „a rămas 
la coada vacii" sau „nu e bun decît

!l la oi", care au contribuit, în decursul
II timpului, ca unitățile zootehnice să 
■L ducă lipsă de oameni serioși, bine

pregătiți. Așa cum revendică pre
ceptele științei moderne, cu rigorile 

crează, cot la cot, oameni al muncii 
români și de naționalitate maghiară 
și germană, înfrățiți in opera comu
nă de înflorire a patriei, de făurire 
a unei noi înfățișări a acestor me
leaguri.

Un argument edificator al preocu
părilor organelor de partid, consi
liilor populare în privința accentuă
rii parametrilor intensivi ai dezvol
tării ii constituie creșterea producti
vității muncii, care este astăzi de 4 
ori mai mare față de anul 1968.

Rodnicia muncii s-a legat tot mal 
mult de diminuarea consumurilor 
materiale, de creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime si 
materialelor, de recuperarea si rein
troducerea în circuitul economic a 
materialelor refolosibile. Unități cum 
sint întreprinderea de textile nețe- 
sute, întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj si întreprinderea de ma

teriale pentru construcții din Bis
trița. întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice Năsăud, 1 întreprin
derea de hîrtie Prundu Birgăului, 
întreprinderea metalurgică Beclean 
constituie, pe plan județean, etaloane 
în ce privește reintroducerea în cir
cuitul economic a materialelor refo
losibile, domeniu în care consiliile 
populare s-au implicat in mod con
stant.

Conștient! de marile răspunderi 
ce le revin pe linia înfăptuirii noii 
revoluții agrare, consiliile populare 
din județ au urmărit îndeaproape 
creșterea aportului acestei ramuri 
economice la dezvoltarea de ansam
blu a județului. S-au avut în vedere 
îmbunătățirea si extinderea bazei 
tehnico-maleriale a agriculturii, spo
rirea potențialului productiv ai pă- 
mintului. concentrarea și specializa
rea producției — în special în sec
toarele specifice zonei, ca pomicul
tura și zootehnia. în ultimii ani a 
fost materializat programul de plan
tare a aproape 5 000 ha livezi inten
sive și superintensive, a fost creată 
o amplă rețea de complexe agrozoo
tehnice în sistem industrial, pentru 
creșterea si îngrăsarea animalelor si 
păsărilor, reușindu-se astfel ca vo
lumul producției globale agricole să 
sporească de aproape 3 ori. Pentru 
ai treilea an consecutiv au fost ob
ținute cele mai mari recolte din isto
ria județului la grîu. orz și legume.

Munca mai spornică, dezvoltarea 
multilaterală a întregii economii a 
județului au stat Ia baza înfăptuirii 
amplelor programe din domeniul so
cial. Consiliile populare orășenești 
și comunale au acordat o atenție 
deosebită continuei imbuhăiățiri a 
condițiilor de locuit. în cei 20 de ani 

ei speciale pentru marile crescătorii, 
în numele lor trebuie, bunăoară, să 
faci îngrijitoarele de păsări să în
țeleagă rostul, cu totul special, al 
aerisirii bine dozate a halei, să-l 
faci pe mulgător să priceapă că fi
ziologia lactației se situează printre 
cele mai delicate alcătuiri ale na
turii. cîteva zeci de minute de în- 
tîrziere la mulsul de dimineață atră- 
gind scăderea producției in ziua ur
mătoare oricît s-ar strădui cu fura
jarea. „Iar producția de lapte cind 
apucă să scadă — scade vertical ; iar 

Starea zootehniei se asigură 
în grajduri, nu în birouri

@ O dilemă de unii „rezolvată” prin vorbe, de alții prin acțiune concretă © Ce 
legătură există intre preocupările curente ale consiliului popular și producția 
animalieră ? © Semnificativa experiență a orașului Mizil © Dis-de-dimineață, 

împreună cu edilul numărul unu... „pe linia grajdului”

cind se redresează, se redresează 
oblic", afirmă, grav, primarul.

Însemnătatea economică și socială 
a zootehniei este prea mare, regulile 
ei tehnologice și sanitar-veterinare 
sint prea importante ca disciplina 
muncii să lie asigurată numai pe 
căile obișnuite. Ea implică, deocam
dată, pină la o înrădăcinare temei
nică și definitivă, o stăruință supli
mentară. Exercitată de sus în jos, 
disciplina naște disciplină, după cum 
dezinteresul naște dezinteres. Poate 
că nu întîmplător. din două unități 
controlate încă pe întuneric, la 
C.A.P. „Unirea" — unde se aflau 
deja în grajd și președinta, și vice
președintele cooperativei — mulsul 
era terminat, curățenia făcută, pro
ducțiile fiind exemplare, pe cînd la 
asociația economică intercooperatis- 
tă, unde contabilul-sef. Ioana Iancu
— de serviciu din partea conducerii
— a apărut în fugă, după sositea pri
marului, producțiile sint mai mici, 
rezultatele economico-financiare mai 
slabe.

în ziua precedentă, referindu-se la 

care au trecut de la noua împărțire 
administrativ-teritorială au fost date 
în folosință peste 24 700 apartamente, 
construindu-se in mediul rural mai 
bine de 13 000 case noi cu parter și 
etaj. Sistematizarea și echiparea teh- 
nico-edilitară au cuprins întregul ju
deț ; municipiul Bistrița, celelalte 
trei orașe, ca și o serie de alte 
așezări beneficiind in momentul 
de față de telefonie ' automată, de 
'termoficare, alimentare cu apă, ca
nalizare. Cu • larga participare a 
populației, consiliile populare au 
coordonat executarea unor impor
tante lucrări de modernizare a dru
murilor. fiind întreprinse totodată 
ample acțiuni de bună gospodărire a 
localităților.

Consiliile populare s-au preocupat, 
de asemenea, de continua dezvolta
re a invățămîntului, de legarea sa 
tot mai strînsă cu necesitățile pre

gătirii practice. în județ funcționea
ză, pe lingă 16 licee, școli profesio
nale si o facultate serală de subin- 
gineri (aflată la a noua promoție), 
în care invață împreună tineri ro
mâni și de alte naționalități. Tot- 
todată, s-au creat condiții mai bune 
pentru ocrotirea sănătății si asisten
tei sociale, pentru modernizarea co
merțului și a rețelei de unităti pres
tatoare de servicii, toate acestea 
contribuind la materializarea politi
cii profund umaniste a ipartidului și 
statului de ridicare continuă a nive
lului de trai și îmbunătățire a cali
tății vieții.

Continuind o veche tradiție a 
acestor ținuturi, care au dat țării 
personalități de rezonantă în cultu
ra. știința și arta românească, în ul
timii ani cercetarea științifică, dez
voltarea tehnologică și introducerea 
progresului tehnic s-au aflat angre
nate intr-un autentic proces revolu
ționar. De la o singură unitate de 
cercetare cu profil agricol s-a ajuns 
astăzi la 4 filiale puternice, in care 
activează mai bine de 500 de cadre 
cu înaltă pregătire, la care se adau
gă zeci de compartimente cu preo
cupări de cercetare Pe toate cele 
trei mari platforme industriale, pre
cum și mai bine de 6 800 de specia
liști. care adug o competentă și ac
tivă contribuție Ia soluționarea com
plexelor probleme pe care le pre
supune buna funcționare a întregu
lui mecanism economico-social.

Tot ce s-a realizat pînă în prezent 
s-a făcut cu oamenii și pentru oa
meni. în hărnicia si abnegația lor. 
consiliul popular județean, consiliile 
populare din teritoriu, sub condu
cerea organelor de partid, au’ găsit 
autenticul izvor de „apă vie", care â 

recensămîntul animalelor, al cărui 
soroc nu sosise Încă, primarul spu
nea : „Am pregătit echipele și tot ce 
trebuie, dar va fi doar o confirmare 
a ceea ce cunoaștem. La consiliul 
popular se știe continuu cite ani
male există in oraș. Ia cine se află, 
practic vom face doar oficiul să le 
mai vedem o dată". Ne aminteam 
această afirmație ascultind dialoguri 
prompte din unitățile vizitate : Ce 
efectiv ?... Ce producție ?... Cite ges- 
tante ?... Sint mortalități ?... Se in
staurează astfel un cult al exacti

tății, esențial pentru disciplină, știut 
fiind că neîmplinirile, carențele pro
fită tocmai de ceața datelor aproxi
mative.

Și apoi, una este să asculți la se
diul consiliului, într-o ședință, even
tualele justificări ale unui conducă
tor de unitate, brodate, să zicem, ne 
trebuințele de furaje, și alta e să 
discuți aceeași temă la fața locului, 
în fața cîtorva furci de nutreț risi
pit ; una este să întrebi la telefon 
cită producție de lapte s-a obținut, 
și alta e să asculți răspunsul, nu- 
mărînd bidoanele, punind mina pe 
ele pentru a simți căldura lichidu
lui alb ; intr-un fel compari scrip
tele privind natalitatea și in alt fel 
comentezi aceeași problemă în drep
tul unei vaci care a fătat peste 
noapte fără să se afle cineva lingă 
ea. Se remarcau aceste deosebiri de 
stil de muncă, strîns legate de acui
tatea simțului răspunderii, cind se. 
ivea urma cite unui pumn de tărîțe 
căzut și călcat ori a vreunei căni 
de lapte cine știe cum vărsate. Nu 
mai mult Privirile și scuzele insis
tente ale gazdelor probau că un ochi 

făcut posibilă depășirea serioaselor 
rămineri în urmă moștenite de Ia 
trecut. Opiniile cetățenilor, exprima
te în adunările Pe circumscripții 
electorale, "în cadrul „Tribunei de
mocrației miile de propuneri for
mulate cu cele mai diferite prilejuri, 
îndeosebi campaniile electorale con
stituie un prețios tezaur de gindire 
valorificat prin înfăptuirile ce au 
schimbat radical chipul așezărilor 
de pe aceste meleaguri.

Privind retrospectiv și autocritic 
activitatea • consiliilor populare din 
județ, sintem convinși că, dacă am fi 
muncit mai bine. mai organizat, 
dacă peste tot și în toate împrejură
rile receptivitatea ar fi fost maxi
mă. bilanțul „la zi" putea cuprinde 
realizări și mai bogate. fete și 
acesta motivul pentru care consiliul 
popular județean, consiliile popu
lare orășenești si comunale îsi pro

pun să-și revadă stilul 
și metodele de muncă, 
direcția principală de 
acțiune constituind-o 
folosirea mai eficien
tă, mai sistematică, 
mai perseverentă a 
cadrului specific de
mocrației noastre so

cialiste în vederea antrenării tu
turor deputaților, a activului ob
ștesc, mobilizării largi a tuturor 
cetățenilor la conducerea și rezol
varea treburilor obștești. Realita
tea este că numai din gindirea si în
țelepciunea colectivă, numai prin 
acțiuni cu participarea generală. în
suflețită și responsabilă a maselor 
pot fi asigurate condițiile obținerii 
unor noi si noi succese în toate do
meniile vieții economico-sociale.

La 7 noiembrie 1981, cu ocazia 
unui nou dialog de lucru, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, s-a adresat bistrițenilor 
si năsăudenilor cu următoarele cu
vinte. care au exprimat o realitate 
de care sintem cu toții si mindri, și 
conștienți : „In toate județele pa
triei noastre am construit puternice 
întreprinderi industriale care au 
schimbat fundamental priveliștea o- 
rașelor și satelor, dar mai cu seamă 
viața oamenilor. Cine dorește să 
vadă cum s-a înfăptuit această po
litică să vină la Bistrița".

Este de datoria tuturor locuitori
lor județului de a duce mai departe 
și de a amplifica realizările de pînă 
acum, pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile, stabilite de Congresul al 
XlII-Iea și Conferința Națională ale 
partidului. Cu aceste gînduri și cu 
un asemenea angajament, bistrițenii 
si năsăudenii înțeleg să întîmpine a- 
propiata Conferință pe tară a Pre
ședinților consiliilor populare.

Petru ȚĂRAN 
prim-vieepreședinte al Consiliului 
popular județean Bistrița-Nâsoud

gospodăresc in plus e întotdeauna 
folositor, chiar acolo unde treburile 
merg bine. Primarul din Mizil este 
zootehnist de profesie, dar el însuși 
e de părere că pentru acest gen de 
controale, efectuate de activiști cu 
răspunderi intr-un consiliu popular, 
pregătirea de specialitate poate fi 
compensată de exercițiul lor ca 
edili. Lipsa halatului alb, un mor
man de gunoi, un canal înfundat 
sint observate gospodărește și înlă
turate prompt. Chiar vorba blinda 
are, in asemenea condiții, efect us

turător. La C.A.P. „Unirea", pe fon
dul unei atmosfere de reală satis
facție — curățenia, ordinea și pro
ducția o îndreptățeau — primarul 
a întrebat-o pe una din îngrijitoare, 
evident îneîntată de munca ei :

— Cu cit „ieșiți" Ia normă ?
— Destul de bine : 62 de lei.
— Atit ? — a surîs vizitatorul. 

Chiar și pentru crupa aceea nețesă
lată ?

Tonul a fost bonom, dar veselia 
gazdelor s-a curmat. Animalul indi
cat era singurul cu toaleta rămasă 
în urmă. între „ai casei", mica ne
regulă ar fi fost poate trecută cu 
vederea. Față de cineva din afară, 
tocmai aminarea devenea nescuza
bilă.

Către ora șapte, clțlva lucrători 
intrau pe poarta complexului 
asociației intercooperatiste. 

Tocmai se remarcaseră golurile din 
efectivul de îngrijitori, incit prima
rul a comentat sarcastic :

— Cam boieri îngrijitorii dumnea
voastră ! La ora asta se vine în zoo
tehnie ?

Fără îndoială, nimic nu caracte
rizează mai convingător pe un co
munist — poziția lui socială si pres
tigiul său — ea respectarea sau 
încălcarea angajamentului asumat, a 
euvîntului dat in fața tovarășilor de 
muncă, de viață și de ideal. Parti- 
cipind frecvent la adunări genera
le. plenare, conferințe ale organiza
țiilor de partid, la dezbateri de pro
ducție. poți constata că aproape 
invariabil cei ce iau parte la dezba
teri iși încheie intervențiile cu un 
angajament, cu asumarea unor răs
punderi fie personale, fie luate in 
numele colectivelor pe care le re
prezintă. Desigur, este foarte bine 
— onorant pentru calitatea de co
munist a celui in cauză si in fo
losul obștii — atunci cînd se ma
nifestă deplină concordantă între 
vorbă și faptă, intre angajamentul 
asumat și materializarea lui în 
practică. Demersul este insă păgu
bitor și greu de calificat atunci cind 
asumarea unui angajament se trans
formă în vorbărie, în cuvinte goa
le, rostite de complezență. Viața o- 
feră destule exemple in ambele sen
suri.

La adunarea generală a oameni
lor muncii de la întreprinderea „E- 
lectrocentrale" Craiova, de anul tre
cut. am consemnat angajamentul e- 
nergeticienilor, rostit da inginerul 
Ion Bărbulescu. președintele C.O.M. 
„Ne-am consultat îndelung. Am pus 
în balanță posibilitățile noastre, pe 
care contăm, dar și eventualele de
fecțiuni în aprovizionarea cu căr
bune. Vom furniza în sistemul e- 
nergetic național peste prevederi 
5,1 milioane kWh energie electrică. 
Acesta este angajamentul nostru. 
Mai bine mai puțin, dar sigur. Ha
zardul n-are nimic comun cu an
gajarea comunistă". L-am ascultat 
cu atenție. Cel care vorbea cintărea 
fiecare frază. Este cunoscut ca un 
om al faptei. Nu s-a contrazis nici 
de această dată. Dovada : energeti- 
cienii doljeni și-au depășit de a- 
proape zece ori angajamentul asu
mat. In sfera acelorași răspunderi 
față de angajarea unor mari obliga
ții comuniste, afirmate de această 
dată în numele unui important or
ganism municipal, se poate înscrie 
și angajamentul asumat de tovară
șul Ion Voiculescu, primul secretar 
al Comitetului mupicipal Craio
va al P.C.R., nu cu multă vreme in 
urmă într-o adunare cetățenească : 
„împreună cu dumneavoastră, cu 
toți deputății și comuniștii, consiliul 
popular se angajează să facem totul 
pentru a pune în funcțiune, cu un an 
mai devreme, prima linie de trans
port in comun cu tramvaiul în Cra
iova". Așa s-a zis. așa s-a făcut. Fi
rește, ducerea la îndeplinire a a- 
cestor angajamente nu se datorea
ză exclusiv comuniștilor de care am 
amintit. Ele înmănunchează un bu
chet de angajamente luate și de toți 
ceilalți comuniști, de întregul co
lectiv ce și-au îngemănat efor
tul de gîndire și faptă pentru ono
rarea euvîntului dat.

Ilustrative sint și alte exemple, 
grăitoare pentru spiritul revoluțio-

Din discuția ce a urmat a reieșit 
ceva surprinzător : că lucrătorii fac 
naveta din satul Cireșaru, dar, deși 
trec cu autobuzul chiar prin dreptul 
„platformei zootehnice", șoferii nu 
vor sau nu au voie să oprească de- 
cit taman in centrul orașului. Se 
pierd astfel minimum 45 de minute 
din cea mai importantă oră a pro
gramului crescătorilor de animale ! 
„Iar cei de la I.T.A. stau în birouri 
sau la volan, dar doresc unt !“.

în cursul zilei au „urmat" măsurile 
cuvenite. E lesne de înțeles că 
„amănuntul" nu ar fi fost rezolvat 
cu atîta promptitudine dacă nu era 
surprins pe viu de primar.

Același lucru poate fi spus despre 
unul din aspectele nodale ale pro
ducției de lapte : consistența lui. 
Etern prilej de contraziceri cu șo
ferii delegați ai întreprinderilor de 
industrializare. Ascultind lamentările 
unui lucrător de la asociația inter- 
cooperatistă. primarul l-a invitat să 
deschidă un dulap. înăuntru era 
exact ce se aștepta : o retortă us
cată. Alături de dulap, o centrifugă. 
Tot uscată. De mult nu mai se fă
cuse analiza laptelui...

Cu aceeași siguranță pe care o 
insuflă cunoașterea directă a realită
ții au fost abordate și alte probleme, 
de la mici amenajări igienico-sanitare 
la locuințele de serviciu pentru zooteh- 
niști, de la mobilizarea atelajelor 
din oraș pentru evacuarea gunoiului 
pină la gospodărirea fondurilor a- 
probate pentru investiții. Căci, con
comitent cu asigurarea disciplinei în 
muncă, matinalele deplasări se con
stituie în prilejuri de analiză la fața 
locului a unor probleme de coordo
nare între unitățile localității sau 
care trebuie transmise și rezolvate 
pe linie ierarhică.

La sfîrșitul turneului său. prima
rul i-a spus, cu jucată indiferență, 
tehnicienei Dina Girbea, de la care 
își lua rămas bun :

— Și vezi că v-am obținut repar
tiție pentru două remorci cu borhot 
de la fabrica de bere...

— Azi le și trimit Ia încărcat, răs
punde gazda, bucuroasă de veste.

Âm înțeles că preocupările pri
marului și ale consiliului popular 
pentru bunul mers al zootehniei 
incep prin controalele de dimineață, 
dar nu se sfîrșesc o dată cu ele.

Serqiu ANDON x 
Ion MARINESCU 
corespondentul „Scinteii" 

nar. de angajare și dăruire dove
dit de comuniști, uneori, in momen
tele grele ale muncii. Participam, 
recănt. la o adunare generală a or
ganizației de partid nr. 1 de la 
Fabrica de aparataj de la „Elec- 
troputere". O parte din vorbitori în
cepuseră să... bată apa in piuă. Să 
vorbească pe deasupra, să arate cu 
degetul spre... paiul din ochiul al
tora. incercînd să se disculpe pen
tru nerealizarea planului de produc
ție și a productivității muncii și 
dind vina pe așa-zise cauze obiec
tive. Tînărul comunist Ion Dumi
trescu schimbă tonul dezbaterilor. 
„Fără a exclude vina furnizorilor de 
materii prime, trebuie s-o spunem 
deschis că principalii vinovati sintem 
noi că nu am extins mecanizarea, 
că facem risipă de materii prime, 
că nu am acționat pentru moder-

VIAȚA DE PARTID

IN JUDEȚUL DOLJ

nizarea producției. Mă angajez să 
execut în scurt timp un dispozitiv 
care să înlocuiască efortul fizic și 
să sporească productivitatea muncii. 
Lansez chemarea la întrecere că
tre toate formațiile de lucru pen
tru recuperarea și refolosirea mate
rialelor rezultate din producție1*. Re
venind după o lună în mijlocul a- 
cestui colectiv. Vasile Vănuț, secre
tarul comitetului de partid al fabri
cii. ne spune din capul locului : 
„Angajamentul luat de Ion Dumi
trescu a dat aripi și forță echipei 
sale. Dispozitivul de găurire auto
mată a unor piese complexe, pe care 
l-a conceput și l-a executat con
form angajamentului luat, alte îm
bunătățiri ale procesului de produc
ție, precum și reintroducerea în cir
cuitul productiv a unor materii pri
me recuperabile au făcut ca acest 
important colectiv să-și depășească 
planul lună de lună".

Realitatea ne-a oferit insă și e- 
xemple ce pun in lumină o men
talitate păgubitoare, contrară spiri
tului de partid, devenită chiar prac
tică în stilul de muncă al unor Co
muniști — aceea a lăudăroșenie!, a 
vorbăriei, a luării unor angajamen
te formale, fără fundament real. 
Una din concluziile ce s-au des
prins din dezbaterile conferin
ței organizației județene de partid 
a fost și aceea că multe din 
neîmplinirile din anul trecut în in
dustrie si agricultură îndeosebi se 
datoresc și faptului că unii comu
niști, chiar cadre de conducere, au 
acționat superficial, fără a se im
plica — cu fapta — cu toată răs
pundere și capacitatea în soluțio
narea unor probleme de fond. 
Poziția lor „activă**, de interven

RĂDĂUȚI : Construcții social-edilitare
în zona centrală a orașului Ră

dăuți. prinde contur noul ansam
blu de locuințe „Republicii". Aici 
au fost date în folosință, la parte
rele noilor blocuri, magazine auto- 
moto, de unelte agricole si articole 
de menaj și tehnico-san ilare. Tot 
in aceste zile a fost dată in folo
sință o cantină-restaurant. iar in 
ansamblul „Mihai Viteazul" se

MANGALIA : Un nou
La Mangalia a început construc

ția unui modem și monumental 
ansamblu arhitectonic. Conceput 
de proiectanți după indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de o 
parte și de alta a unui nou bule
vard, o veritabilă magistrală a soa
relui. care va străbate orașul, noul 

!• Nu mai vine nimeni
/ Au pătruns din în-
4 căpere în încăpere.
i intr-un fel de zig-zag,
I care, datorat ârhitec-
4 turii clădirii, se potri- 

vea, totuși, imprejură- 
j rii. Și au ajuns in ca-
i bmetul primarului, 
" care-i aștepta în spa- 
1 tele biroului său, pe 
i axa de simetrie a ca- 
4 merei, in 'picioare, 
i purtmd eșarfa tricolo- 
' ră. cu o expresie și 
4 sobră, și caldă în' a- 
i celasi timp. Grupul 
4 restrîns, jovial deve- 
ț nea mai tăcut, mai re- 

ținut, mai silențios,, pe 
4 măsură ce umplea în- 
i căperea. Nu erau foar- 
' te multi, dar fuseseră 
4 foarte veseli. îi văzu- 

sem, înainte, așteptînd 
4 în holul consiliului 
i popular. comentînd 
1 macheta detaliului de 
4 sistematizare a cen- 
4 trului orașului. Unii

Încercau să localizeze 
4 strada pe care locu- 
i iese, alții — viitoarele 
’ dotări sociale ale ur- 
i bei ; femeile îi atră- 
. geau miresei atenția, 
ț cu o străvezie aluzie, 
i asupra amplasamentu- 
I lui maternității, băr- 
l bații erau intrigați că 
■ nu se vedea stadio- 
ț nul... (Echipa locală a 
i urcat vertiginos, de la 
’ un an la altul, din 

campionatul județean 
i pînă pe un loc de 
1 frunte în divizia B, 
l suporterii, optimiști, 

sperind la „mai sus"), 
ț Dar toate acestea a- 
i parținuseră animației 
1 din timpul șederii în 
l hol. Acum, în fața 
. reprezentantului ofi- 
) cial al statului, ce 
i urma, peste citeva mi- 
’ nute, să le unească 
4 pe viață destinele, 
, consfințind cu ocroti- 
1 rea legii căminul pe 
i care cei doi tineri ho- 
’ tăriseră să-l înteme- 
4 ieze, acum deci, asis- 
< tența tăcea emoționa- 
‘ tă. cei doi depășind cu 
4 mult emoția generală. 
’ — Mai așteptați pe
4 cineva ?
i A urmat o clipă de 
ț descumpănire. Prima 
4 și-a revenit mireasa. 
' cu o îndirjire pe care 

chipul ei delicat, obra
zul de 18 ani, nu o 
trădau :

— Nu, nu mai vine 
nimeni.

După ceremonia pro- 
priu-zisă — cu „Cetă- 
țene... de bună voie și 
nesilit de nimeni..." —, 
după clasicul „Da“ și 
lectura textelor ocro
titoare din „Codul fa
miliei", primarul a 
stăruit mai mult asu
pra cîtorva sfaturi 
pentru tinerii pe care 
abia ii declarase căsă
toriți. Le-a propus să 
sădească un arbore în 
parcul orașului, le-a 
făcut îndemnuri de 
muncă, de comportare, 
le-a vorbit despre În
datoririle civice de că
petenie, despre rostul 
și satisfacțiile unui că
min trainic, recoman
dări foarte potrivite cu 
virsta nofTbr soți (Nici 
bărbatul nu devenise 
de prea multă vreme 
major).

Dar atunci si acolo, 
în orașul a cărui de
numire o trecem sub 
tăcere, răbdarea cu 
care se depănau po
vețele avea un tilc 
suplimentar. Primarul 
le vorbea ca un părin
te, simțind și știind că 
le vorbește în loc de 
părinte. în locul pă
rinților la care se re
ferise intrebînd : „Mai 
așteptați pe cineva ?“ 
A căror absentă se re
marcase in grupul a- 
sistenței.

Absență pe care o 
anticipase. Deoarece, 
cu numai un ceas îna
inte. primise o au
dientă bizară. . Mama 
fetei venise pentru a 
contesta... valabilita
tea căsătoriei. Avea 
un motiv aparent fra
pant. in realitate fără 
nici o semnificație e- 
tică sau legală. Noii 
Însurăței erau „rude" 
— dar într-un mod de 
natură mai degrabă a 
anticipa o căsnicie so
lidă decît a o contra
zice : sora miresei era 
măritată, de mai mul
tă vreme, cu... fratele 
mirelui. Nu se știe ca 
urideva în lume să fie

ție hotărîtă s-a limitat, adeseori, 
in asumarea unor răspunderi for
male, a unor angajamente nefon
date. urmate, la scadență, de jus
tificări puerile și autocritici la fel 
de formale, precum au fost și an
gajamentele luate. în unele locuri, 
formalismul unor angajamente a 
proliferat de la nivelul persoanei la 
cel al unor colectivități. Exact cu 
un an în urmă, în adunarea gene
rală a oamenilor muncii de la în
treprinderea de piese turnate Băi- 
lești. comunistul Oprică Firțulescu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, prezenta angajamentul luat 
de colectivul unității : realizarea 
peste plan a 100 tone piese turna
te din fontă. Acest angajament 
nu a fost indeplinit. Consecințe
le sint lesne de înțeles. Mai greu 
de priceput este alt aspect : cu 
toate că nici planul de producție 
pentru acest an nu este optim fun
damentat șl pregătit, președintele 
C.O.M. ne spunea, mai deunăzi, că : 
„Angajamentul ce l-am pregătit pen
tru adunarea generală este onorant : 
vom livra peste plan 120 tone piese 
turnate din materiale neferoase. îl 
întrebăm: „Care este fundamentul 
acestui angajament pe care vă pu
neți semnătura de comunist, de pre
ședinte al C.O.M. „Luarea unui 
angajament face parte din ordinea 
de zi. Cum să ținem ședința fără 
să ne luăm un angajament..." (? I>.

Pornind tot de la un asemenea 
formalism, de la vorbe spuse Înain
tea judecății de valoare ce ar tre
bui să emane din convingeri fer
me. ce s-au înrădăcinat, ca princi
piu. anul trecut unele conduceri de 
unități agricole au formulat angaja
mentul să obțină, cel puțin la O 
cultură sau specie de animale, pro
ducții record care să confere uni
tăților dreptul obținerii titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Frumos și angajant spus. Numai că 
acest angajament a rămas, pentru 
multe unități agricole, doar în pro
iecte încopciate în dosare, prăfuita 
înainte de vreme. Desigur, s-ar pu
tea spune că asupra realizării pro
ducțiilor angajate să le obțină au in
fluențat condițiile climatice. Dar 
ceea ce este sigur — o dovedesc 
rezultatele altora — eforturile depu
se pentru îndeplinirea angajamen
telor asumate au fost în multe coope
rative agricole de producție departe 
de necesități.

Desigur, un asemenea „stil de lu
cru" este inacceptabil. Tocmai de a- 
ceea. în ultimul timp biroul comi
tetului județean de partid a între
prins o paletă largă de acțiuni po- 
îitico-organizatorice care dau garan
ția îmbunătățirii stilului de muncă 
al organelor și organizațiilor da 
partid, pentru o implipare mal fer
mă. în mobilizarea comuniștilor, a 
colectivelor de muncă la îndeplinirea 
angajamentelor asumate.

Nicolae BĂBĂXĂU
corespondentul „Scînteîi*

pregătește deschiderea unul nou 
magazin alimentar. Totodată, coo
perativei meșteșugărești „Liberta
tea" i-au fost puse la dispoziție 
noi spații destinate prestărilor de 
servicii pentru populație. O nouă 
cantină se construiește și ia sta
țiunea de mecanizare a agricultu
rii. (Sava Bcjinariu).

ansamblu arhitectonic
ansamblu va dispune de blocuri de 
locuințe insumind 2 473 de apar
tamente. numeroase spații comer
ciale. edificii de interes public. 
Noul bulevard este prevăzut in 
zona mediană cu un scuar care va 
conferi un plus de frumusețe aces
tei zone a orașului. (George Mi- 
hăescu).

interzisă calitatea de 
„dublii cumnat", așa 
că obiecția a fost res
pinsă. După care, ad- 
versaA noii căsnicii a 
hotărît să boicoteze 
ceremonia, dînd tonul 
unei ambiții în care 
s-au prins și soțul. Și 
viitorii cuscri.

Mai ales că invoca
rea acelei coincidente 
nu constituia decît un 
pretext pentru imix
tiunea, veche de cind 
lumea, în logica fără 
silogisme a sentimen
telor. Imixtiune ani
mată doar in vorbe 
de bune intenții. Ade
văratele bune intenții 
se manifestă însă prin 
a încuraja o tînără 
pereche să treacă pra
gul fericirii conjugala, 
nu prin a-i tăia calea. 
Desigur, pot exista și 
pași greșiți, dar evita
rea lor nu se rezolvă 
în ziua nunții, in ora 
de dinaintea ceremo
niei, ci se asigură 
pe parcursul întregii 
copilării, adolescente, 
tinereți, insuflind și 
consolidînd criterii și 
discemămint, dezvol- 
tind spiritul de răs
pundere și seriozitate 
în cunoașterea oame
nilor șl alegerea idea
lurilor. Altfel, înver
șunarea din ziua cea 
mai însemnată a unei 
tinere perechi vine în
tr-un ciudat contrast 
cu zîmbetul ce-o lu
minează, iar presupu
sa „dorire a binelui" 
este, sau cel puțin 
pare, ne-dragoste pă
rintească. Adică exact 
opusul sentimentelor 
invocate.

Iar pentru a înțele
ge gravitatea unei a- 
semenea ambiționări 
deșarte și tardive, tre
buie privit in perspec
tiva timpului : căsăto
ria tot s-a efectuat, 
dar tinerii care s-au 
aflat in centrul eveni
mentului vor uita greu 
mîhnirea cu care au 
trebuit să răspundă : 
„Nu mai așteptăm pe 
nimeni !“

A. SERGIU

*
*

V
*

*

*
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Răsaduri pentru 500 000 tone de legume ■
Sarcini deosebit de mari stau în 

acest an in fata legumicultorilor din 
județul Ialomița. Pentru argumenta
re vom arăta că ei trebuie să pro
ducă aproape 500 000 tone legume, 
din care 131 000 tone sint destinate 
exportului. în vederea realizării a- 
cestor insemnate cantități de legume 
se vor cultiva 25 100 hectare, din 
care 10 310 hectare in ogor propriu. 
Este de menționat că sporirea pro
ducției se va realiza pe seama ob
ținerii unor randamente la hectar 
mult mai mari decit in anul prece
dent, prin aplicarea metodelor inten
sive de cultivare.

„Producțiile mari pe care trebuie 
să le obținem — ne spunea tovarășul 
Marin Lupu. directorul trustului 
horticol — obligă ca in intreaga noas
tră activitate să se producă o ade
vărată cotitură. Să pornim numai de 
la experiența unităților cu rezultate 
foarte bune, și mă refer la cele din 
Fierbinți și Maia, de curind distinse 
cu inaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare1', unități care au do
vedit că acolo unde se muncește cu 
răspundere, unde oamenii au ambi
ția de a se autodepăși rezultatele 
sint din cele mai bune. Problema 
cea mai importantă o constituie acum 
producerea răsadurilor necesare. în 
această perioadă noi trebuie să pro
ducem peste 450 milioane fire de 
răsad de conopidă și varză timpurie, 
tomate timpurii, vinete și ardeioase, 
tomate de vară, precum si pentru 
alte culturi."

La fața locului, in mai multe uni
tăți agricole cu ferme legumicole din 
consiliile agroindustriale Țăndărei, 
Movila, Fetești și Făcăeni am putut 
să ne convingem cum se aplică mă
surile stabilite de comandamentul 
județean pentru agricultură in ve
derea sporirii puternice a produc
ției de legume- Primul lucru care 
trebuie subliniat este că specializa
rea producției de legume pe unități 
s-a făcut in funcție de asigurarea 
forței de muncă și destinația pro
ducției. Apoi, pe baza rezultatelor 
bune obținute pină în prezent de 
unele unități și ferme din bazinul 
legumicol Urziceni, s-a trecut la 
generalizarea formei de retribuire 
in acord global cu plata in bani și 
in natură, astfel incit unitățile să 
poată să-și reducă costurile de pro
ducție și să se încadreze in norma
tivele financiare. Din păcate însă, 
experiența fermelor legumicole din 
cooperativele agricole de producție 
Maia. Fierbinți, Brazii. Dridu. Coșe- 
reni, Ciocirlia, Movilita și Roșiori 
s-a extins dincolo de Urziceni doar 
in fermele de la Gîrbovi și Valea 
Mâcrișului. în timp ce unități cum 
sînt cele din Alexeni, Axintele. Băr- 
cănești și Ion Roată nu fac nici mă
car încercarea să preia această valo
roasă experiență. De altfel, acolo 
unde activitatea in legumicultura se 
desfășoară în acord global cu plata 
în bani și în natură, răsadurile pen
tru acest an sint în cea mai mare 
parte semănate, iar în cazul celor 
de varză timpurie și conopidă aces
tea au fost și repicate. în zona ba
zinului legumicol Urziceni. în toate 
fermele și unitățile specializate. încă 
din toamnă s-au executat arăturile 
adinei și scarificarea solului. Supra
fețele de legume au fost amplasate

Conducerea proceselor economice 
din întreprinderile noastre a devenit 
atit de complexă, este supusă atitor 
înnoiri și schimbări incit actul deci
zional trebuie să cunoască el însuși 
adaptări permanente la aceste cerin
țe, să se modernizeze continuu pen
tru a putea propulsa — prin exerci
tarea atributelor sale — cuceririle 
tehnice și economice ale producției.

Există în această privință, cum 
bine se știe, un sistem dacă nu per
fect, cel puțin bun de pregătire a 
cadrelor de conducere, care incepe 
cu studiul personal, pe bază de te
matică, și se încheie, adesea, eu re
ciclarea cunoștințelor in cadrul unor 
cursuri postuniversitare intensive. 
Există, de asemenea, multe forme de 
perfecționare a activității cadrelor 
de conducere pe ramuri si chiar for
me instituite pe plan local, prin 
grija organelor de partid tertoriale.

Nu ne propunem în rîndurî’e de 
față să vorbim despre acestea. Am 
făcut-o cu alte prilejuri și o vom 
mai face. Metoda pentru care ple
dăm ne-a fost sugerată de o situație 
concretă. O întreprindere din Capi
tală. care face parte din familia uni
tăților producătoare de tehnică de 
vîrf. a fost pusă în situația de a 
nu-și putea realiza o parte din pro
duse din lipsa unei materii prime 
deficitare — cuprul. Unitatea se afla 
în fața a două alternative : a) ori 
găsea o soluție prin care să poată 
continua realizarea produselor res
pective atit de necesare economiei 
naționale, ori b) să se reprofileze, 
suportînd — se înțelege — toate 
consecințele pe care le generează o 
asemenea situație.

Spre meritul lui, consiliul oameni
lor muncii de aci a ales prima va
riantă. O variantă mai grea, mai 
complicată, dar care, prin metoda 
consultanței științifice, s-a dovedit a 
fi în cele din urmă neașteptat de 
simplă. Despre ce este vorba ? Op
țiunea pentru această soluție a fost 
facilitată și de faptul că se solicită 
ajutorul unui institut de profil in
tr-o problemă deosebită, pentru care 
trebuia să se ciștige o experiență. 
Folositoare la momentul respectiv 
numai unității în cauză, dar posibilă 
a fi necesară mline și altor unități, 

în sistem irigat, cu sursă de apă si
gură pe intreaga perioadă de vege
tație. S-a continuat pe parcursul lu
nilor de iarnă fertilizarea cu gunoi 
de grajd a unor suprafețe mult mai 
mari decît cele planificate. Cu maxi
mă răspundere s-a acționat aici pen
tru producerea răsadurilor, activita
te ce nu a trebuit să fie impulsiona
tă. cum se intimplă în unitățile din 
consiliile unice agroindustriale Si- 
nești. Horia și Andrășești, unde 
pentru amenajarea paturilor calde și 
a celorlalte spații necesare produ
cerii răsadurilor a fost nevoie' de 
intervenția energică a organelor a- 
gricole județene de specialitate.

Spre deosebire de anii trecuți, 
pentru producerea răsadurilor s-a

bacău Fertilizarea: doar jumătate
Inginerul Alexandru Dăniiă, di

rector cu producția vegetală la 
Direcția agricolă județeană — Ba
cău, afirmă că în răstimpul rămas 
pină la declanșarea campaniei 
de primăvară urmează să fie trans
portate la cîmp circa 174 000 tone 
gunoi de grajd. în acest scop, în 
fiecare unitate agricolă au fost or
ganizate formații de lucru pentru 
transportul îngrășămintelor și ferti
lizarea terenului. în vederea econo
misirii carburanților, aproape în-) 
treaga cantitate de îngrășăminte este 
transportată cu atelajele, iar la în
cărcarea lor participă un mare nu
măr de oameni. Din datele existente 
la direcția agricolă rezultă că în ac
țiunea de fertilizare a terenurilor 
cele mai bune rezultate s-au obținut, 
pînă acum, în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Hemeiuși, 
Dealul Morii, Traian, Răcăciuni.

Pentru a putea fi fertilizate su
prafețe cît mai mari, sînt identificate 
rezervele de ingrășăminte care există 
în sectoarele zootehnice ale unităților 
agricole, precum și în gospodăriile 
populației. „Cu cele aproape 20 000 
tone gunoi transportat și încorporat 
sub arătura de toamnă se părea că 
întreaga rezervă de ingrășăminte 
organice din unitățile noastre s-a 
epuizat — spunea tovarășul Gheor- 
ghe Căutișan, președintele consiliului 
agroindustrial Hemeiuși. în urma 
căutărilor, am mai depistat o canti
tate aproape tot atît de mare de 
gunoi bine fermentat, tocmai bun 
pentru a fi încorporat în sol. De 
aceea. îl și transportăm la cimp“. 
Spusele președintelui consiliului au 
acoperire in fapte. La Blăgeștț, Bu- 
huși, Racova, Letea Veche și în cele
lalte unități lucrează zilnic la trans
portul îngrășămintelor sute de coo
peratori cu zeci de atelaje. Mijloa
cele de transport ale unităților agri
cole au fost completate cu atelajele 
sătenilor. Ca urmare, într-o singură 
săptămînă a fost dusă la cimp o 
cantitate de aproape 3 500 tone gunoi, 
în scopul popularizării și generali
zării experienței acestui consiliu 
agroindustrial, biroul comitetului ju
dețean de partid a organizat aici, 
marți. 23 februarie, un schimb de 
experiență, la care au participat pre
ședinții celor 12 consilii agroindus-

Investiția de consultanță avea deci 
o rambursare dublă. Cum s-a proce
dat practic 7

Conducerea unității s-a adresat in
stitutului de cercetare de profil si 
i-a solicitat să trimită în întreprin
dere un reputat specialist, spre a se 
consulta cu el în găsirea unei soluții 
eficiente pentru rezolvarea proble
mei cu care se confruntă. Și astfel

fi

Un argument în plus pentru valorificarea 
cunoștințelor de specialitate

s-a găsit — datorită soluției propuse 
de consultantul științific — o rezol
vare extrem de eficientă. Nu intrăm 
în detalii. Vom spune doar că, pe de 
o parte, soluția adoptată a constat,in 
asimilarea respectivelor produse din 
alte materiale decit cele deficitare, 
iar pe de altă parte, pentru ca pro
cesul de fabricație să nu stagneze 
prea mult timp, s-a adoptat metoda 
reproiectării produselor, asistată de 
calculator. Rezultatul 7 în mai puțin 
de o lună de zile, totul a int-at in 
normal. S-a cistigat timp, s-a ciști- 
gat experiență. în prezent, produ
sele respective, obținute prin reasi- 
milare. au o calitate superioară celor 
anterioare si se realizează, datorită 
tehnologiei moderne adoptate, cu 
productivitate aproape triplă.

Metoda prezentată mai sus nu 
este o descoperire. în multe din 
țările dezvoltate din punct de vedere 
economie ea se aplică cu o mare 

reușit o mai bună organizare a în
tregii activități, materialele necesare 
fiind la timp aduse in unități, cu ex
cepția foliei, care la ora actuală a 
fost primită doar în proporție de 35 
la sută din prevederi. Prin măsurile 
adoptate de către trustul horticol, ai 
cărui specialiști au fost repartizați 
pe lingă unitățile cu rezultate slabe, 
s-a trecut la semănatul răsadurilor 
pentru tomate de cîmp și. în curind, 
se va trece și la producerea răsadu
rilor pentru ardeioase șl vinete. Cert 
este că. față de alți ani. activitatea 
de producere a răsadurilor, pe an
samblu. este mult mai bine organi
zată. Dar deficientele existente in 
unități, cum sînt cele din Ciochina, 
Sudiți,. Platonești. Amara, Țăndărei, 
Scînteia, trebuie grabnic înlăturate, 
fiindcă numai în acest mod legumi
cultorii din județul Ialomița vor pu
tea obține o producție mare, așa cum 
s-au angajat să realizeze în aoest an.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii”

triale, primarii tuturor comunelor din 
județ, activiști de partid și de stat 
care lucrează în agricultură.

în perioada care a trecut de la înce
putul anului, în județ au fost trans
portate la cîmp circa 80 000 tone în
grășăminte naturale. Acțiunea de fer
tilizare trebuie intensificată îndeosebi 
în unitățile agricole din consiliile a- 
groindustriale Podu Turcului, Sascut, 
Parincea și Filipești, unde, în ulti
ma vreme, n-au fost transportate 
decit cantități mici, cu mult sub po
sibilități. „Nu mai avem gunoi" — 
motivează conducerile consiliilor 
agroindustriale și ale unităților agri
cole respective. Spuneam că în cele 
mai multe locuri sint identificate 
toate cantitățile de îngrășăminte na
turale în vederea transportării lor la 
cimp. Or, la Sascut, rezervele de în
grășăminte nu trebuie identificate, 
ele se află la vedere, în preajma 
complexelor de creștere a animale
lor. Cu ingrășămintele naturale care 
există aici, apreciază specialiștii, 
s-ar putea fertiliza sute și chiar mii 
de hectare de teren. Faptul că ele 
zac aici abandonate de ani de zile 
se explică prin aceea că încă nu 
s-au găsit cele mai bune soluții 
pentru scoaterea lor din batale. To
varășul Vasile Ghiurcanaș, președin
tele consiliului, ne spune că. în sfîr- 
șit. s-a găsit o soluție pentru rezol
varea problemei. De asemenea, au 
fost organizate formații de mașini, 
autobasculante pentru transport. Nu
mai de n-ar, trece iarna pină să se 
pună în mișcare aceste formații.

Faptul că pînă la această dată n-a 
fost transportată în cîmp decît ju
mătate din cantitatea de îngrășămin
te organice prevăzută în programul 
județean pentru primul trimestru al 
acestui an impune ca organele de 
specialitate și cadrele de conducere 
din unitățile agricole să ia măsuri 
operative pentru ca tot gunoiul de 
grajd existent să fie transportat la 
cîmp, în vederea obținerii unor re
colte sporite. Este bine ca experien
ța fruntașilor să fie larg răspîndită și 
însușită de conducătorii unităților 
agricole în care lucrările de fertili
zare sînt întîrziate.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

frecvență In activitatea de condu
cere. Există chiar firme speciale — 
reunind specialiști de înaltă compe
tență — care au ca profil asigurarea 
de „consultanță in domeniul condu
cerii". Nu mobilurile și scopurile 
pentru care se apelează la această 
soluție în alte țări ne interesează, ci 
faptul că ea poate fi aplicată — ba 
chiar are condiții fundamentate ju

ridic — cu efecte net superioare In 
unitățile socialiste.

Argumente 7 Multe, foarte multe, 
în condițiile legislației noastre, care 
promovează cu consecventă integra
rea invățămintului și cercetării cu 
producția, care stimulează relațiile 
de colaborare și întrajutorare reci
procă intre unitățile productive și 
cele cu preocupări în domeniul op
timizării conducerii, stabilirea unui 
sistem de acordare de consultanță 
științifică și in domeniul conducerii, 
atunci cind întreprinderile se con
fruntă cu probleme deosebite, ar im
prima un conținut nou acestor re
lații.

Pe ce se întemeiază această apre
ciere 7

In primul rînd, s-ar asigura, într-o 
formă superioară, antrenarea mal 
activă a unităților de cercetare și în- 
vățămînt la soluționarea problemelor 
tehnico-economice ale întreprinderi
lor. Actuala posibilitate pe care o au

Muncă intensă 
in vii și livezi 

(Urmare din pag. I)
cit ele au fost efectuate în proporție 
redusă. Astfel, tăierile de formare și 
rodire trebuie intensificate în județe
le Vrancea, Neamț, Brașov și altele. 
De asemenea, al doilea stropit — lu
crare efectuată pe ansamblul țării 
la 65 la sută din numărul pomilor — 
este întîrziat în județele Cluj. Pra
hova, Sibiu și Vaslui. Concomitent 
cu grăbirea tăierilor și stropirilor, 
este necesar să fie intensificate lu
crările solului din livezi — arat și 
săpat in jurul pomilor — lucrări ce 
trebuie efectuate diferențiat, în 
funcție de sistemul de Întreținere 
adoptat, specia și soiul cultivat. Tot
odată, fertilizarea terenurilor cu 
îngrășăminte organice și chimice 
este necesar să se facă cu cantită
țile stabilite pentru fiecare parcelă, 
în funcție de analizele făcute de 
laboratoarele județene de agrochi
mie, starea plantațiilor și sarcinile 
de producție. Numai prin efectuarea 
la timp și corectă a acestor lucrări 
se poate asigura creșterea cantita
tivă și calitativă a producției de 
fructe.

O deosebită atenție trebuie acor
dată îngrijirii plantațiilor de vii. 
Specialiștii recomandă ca în toate 
podgoriile unde vița de vie se cul
tivă în sistem neprotejat să se 
treacă la efectuarea tăierilor și la 
legarea corzilor pe sîrmele spalie
rului. în zonele depresionare și nor
dice, după trecerea pericolului de 
îngheț, să se facă imediat lucrările 
de dezgropare și dezmușuroire, iar 
la tăieri să se aibă în vedere asigu
rarea numărului de ochi, corespun
zător producției care urmează să fie 
obținută în acest an. Pentru conso
lidarea plantațiilor de vii tinere și 
creșterea potențialului de producție 
al viilor pe rod se vor efectua, în 
funcție de situația concretă a fiecă
rei plantații, completarea golurilor, 
afînarea profundă a solului. însoțită 
de o fertilizare organo-minerală 
corespunzătoare, distrugerea vetreior 
de pir, instalarea mijloacelor de sus
ținere. precum și a celor menite să 
asigure condițiile necesare comba
terii eroziunii solului și de exploa
tare rațională, prin amenajarea dru
murilor și rețelelor de alimentare 
cu apă.

în această primăvară, potrivit pre
vederilor din „Programul privind 
cultura viței de vie și a pomilor 
fructiferi in perioada 1986—1990" 
urmează să se planteze 6 500 hec
tare cu vită de vie, 6 000 hec
tare cu pomi, 1 200 hectare cu ar
buști fructiferi și 2 500 hectare cu 
căpșuni. Material săditor pomicol și 
viticol s-a produs din abundență, 
îneît pot fi plantate toate suprafe
țele prevăzute și completate golurile 
care există în plantații. Important 
este să fie grăbite lucrările de pre
gătire a terenului și săparea gropi
lor, astfel incit pe măsura creșterii 
temperaturii să se treacă din plin, 
cu toate forțele la plantat. Din da
tele furnizate de organele de specia
litate rezultă că pînă la 22 februarie 
desfundarea terenului a fost făcută 
în proporție de 58 la sută în pomi
cultură și 75 la sută în viticultură. 
Din aceleași date rezultă diferențe 
apreciabile între județe în ce pri
vește proporția în care a fost efec
tuată această lucrare. Pentru vii
toarele plantații de pomi, cele mai 
mari suprafețe au fost pregătite în 
județele Dolj, Timiș, Iași, Vaslui, 
Sibiu, lucrarea fiind întîrziată în ju
dețele Argeș. Constanța, Bistrița- 
Năsăud, Hunedoara — care au și 
sarcini mari de plantări în această 
primăvară. Desfundarea terenului 
în vederea înființării de noi plan
tații viticole este avansată în jude
țele Timiș, Buzău, Satu Mare, Con
stanța, Vilcea și rămasă in urmă în 
județele Galați, Tulcea, Vrancea și 
Vaslui. Timpul este avansat. Trebuie 
trecut efectiv la lucru pentru a se 
asigura condițiile necesare ca in fie
care unitate agricolă să se îndepli
nească prevederile din program pri
vind înființarea de noi plantații po
micole și viticole.

îngrijirea exemplară a livezilor 
din unitățile agricole, a fiecărui pom 
din gospodăriile populației, a tu
turor plantațiilor de vii. îndepli
nirea prevederilor din program pri
vind înființarea de noi plantații 
pomicole și viticole trebuie să preo
cupe, în aceste zile, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile 
agricole, consiliile populare și orga
nele de specialitate, astfel îneît să 
se pună baze solide obținerii în 
acest an a unei recolte cît mai mari 
de fructe și struguri.

întreprinderile, de a alege în consi
liile oamenilor muncii reprezentanți 
ai unităților de cercetare și invăță- 
mînt. a dat rezultate bune în multe 
locuri. Reprezentanții acestora în 
consiliile oamenilor muncii asigură 
practic o dublă „consultanță" — o 
dată ca specialiști, și o dată ca mem
bri ai organului de conducere colec
tivă. Evident insă, aceste modalități 

de consultantă nu pot fi aplicate 
decit in condițiile în care în raza de 
activitate a întreprinderilor indus
triale există si unități puternice de 
cercetare și învățămint.

în al doilea rind, pe faptul că uni
tățile de învățămint și cercetare, an
gajate intr-o asemenea colaborare, 
ar fi puse în situația de a-și selec
ționa un grup de specialiști care să 
fie capabili, prin calități și pregă
tire, să îndeplinească condiția de 
„consultanți științifici", de oameni 
care oferă soluții pentru optimizarea 
activității de conducere sau tehnice, 
care este. în esență, tot un atribut al 
conducerii. Ceea ce înseamnă, evi
dent, că respectivii specialiști vor fi 
preocupați atît de cunoașterea pro
blemelor majore ale promovării pro
gresului tehnic, cit și de cele ale 
promovării metodelor științifice de 
conducere. Cunoaștere care se va în
temeia în egală măsură atît pe însu-

CUM SPRIJINĂ CERCETAREA ÎNFĂPTUIREA
PROGRAMELOR DE CREȘTERE

A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN INDUSTRIE
Pentru ca anul acesta să devină, Intr-adevăr, un an hotărîtor pentru 

înfăptuirea, la nivelul prevederilor, a programelor de modernizare și 
dezvoltare generală a industriei, cerință subliniată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Geaușescu, unitățile productive trebuie, 
mai mult ca oricînd, să se bucure de sprijinul cercetării științifice, astfel 
îneît noile tehnologii și mijloace de automatizare elaborate de inteligența 
tehnică românească să ducă la creșteri substanțiale ale productivității 
muncii. s

Cum contribuie unitățile cercetării științifice la sporirea concretă a 
eficientei în industria noastră 7 Nu întîmplător. cu prioritate a fost avut 
în vedere I.C.S.I.T. „Titan", respectiv Institutul de cercetare științifică 
șl inginerie tehnologică pentru mașini-unelte. Aceasta deoarece de mo
dul cum se asigură implementarea tehnologiilor avansate, a mijloace
lor de automatizare, a produselor noi in domeniul mașinilor-unelte de
pind nu numai modernizarea si creșterea productivității muncii din in
dustria de profil, ci practic din toate ramurile industriei prelucrătoare. 
Ne-am adresat așadar directorului acestei importante unități de cerce
tare științifică, dr. ing. Sandu Aurel.

— In 1987, In Industria de ma^ 
șini-unelte, creșterea prevăzută de 
12—13 la sută a productivității mun
cii a fost îndeplinită. Considerați că 
produsele, soluțiile oferite de institut, 
ar fi permis depășirea acestui nivel?

— Anul trecut a sporit conside
rabil ponderea mașinilor unicat, 
speciale și la temă, care implică un 
însemnat volum de concepție, de 
pregătire și urmărire a fabricației. 
Nici specialiștii din producție și nici 
noi. cei din cercetare, nu ne putem 
însă declara satisfăcut! de nivelul 
atins de creșterea productivității 
muncii. Comitetul de partid, consi
liul științific al institutului nostru 
au analizat cu spirit critic și auto
critic cauzele care au împiedicat 
depășirea ritmului de creștere plani
ficat anul trecut. In ce ne privește, 
n-am reușit să sprijinim îndeajuns 
adoptarea celor mal judicioase mă
suri de organizare a fluxurilor teh
nologice în industria de profil, prin 
introducerea pe scară largă a celu
lelor și sistemelor flexibile de pre
lucrare. în multe cazuri. în între
prinderi s-a scontat în exclusivitate 
pe performanțele unul utilaj nou 
introdus, fără să se pună la punct 
tehnologia de realizare și de testare 
a produsului, fără să se asigure o 
bună corelare a structurii și pregă
tirii personalului cu noile exigențe 
impuse de nivelul tehnic și calitativ 
superior al profilului actual de fa
bricație, caracterizat printr-un pro
nunțat caracter de mecanizare și 
automatizare.

Un serios Impediment l-a con
stituit folosirea necorespunzătoare 
a mașinilor-unelte cu comandă nu
merică din dotarea întreprinderilor. 
Aceeași concluzie se desprinde si 
dintr-un raport întocmit de Consi
liul central de control muncitoresc 
al activității economico-sociale. De 
ce nu sînt folosite mașinile cu co
mandă numerică la performanțele șl 
parametrii pe care-i pot realiza 7 
Atît din cauza unor neajunsuri or
ganizatorice cît și a fiabilității scă
zute a unor componente. Sînt încă 
„floare rară" colectivele de progra
mare a mașinilor cu comandă nume
rică, la fel și colectivele specializate

șirea metodelor în acest domeniu 
promovate de literatura de speciali
tate, inclusiv de știința conducerii, 
cit și pe asigurarea unor contacte de 
profunzime cu realitățile din între
prinderi, cu legislația ce stă la baza 
desfășurării optime a activității a- 
cestora. Angajarea unei „consultanțe 
științifice și în domeniul conducerii" 
de către o Întreprindere va echivala, 
in cele din urmă, cu un examen de 
prestigiu atit pentru persoana sau 
colectivul care acordă consultanta, 
cît și pentru unitatea de învățămint 
sau cercetare pe care o reprezintă.

în al treilea rînd, în felul acesta se 
pot obține rezultate maxime in în
treprinderi. Unui specialist din afa-, 
ră. care nu este legat de interesele 
obiective sau subiective ale condu
cerii unității respective, care are un 
„ochi proaspăt" vizavi de proble
mele cu care aceasta se confruntă, 
ii va fi mai ușor să diagnosticheze 
cauzele unor nereușite și să propună 
..soluții pentru remedierea lor. Soluții 
care, în acest caz, nu mai pot avea 
un caracter benevol, nu mai pot ră- 
mine la latitudinea directorului sau 
a altui cadru de conducere, dacă 
vrea să țină sau nu seama de ele. 
ci reprezintă un instrument de lucru, 
de strategie pentru consiliul oame
nilor muncii. Care, avînd un aseme
nea instrument de optimizare a ac
tivității întreprinderii, va acționa — 
pe baza atribuțiilor cu care este în
vestit ca organ de conducere colec
tivă — pentru aplicarea în practică 
a soluțiilor rezultate în urma „con
sultației științifice".

Acestea ar fi, pe scurt, cîteva din 
argumentele favorabile promovării 
metodei „consultației științifice și 
de conducere", pe care o propunem 
spre studiu, în relațiile dintre între
prinderi șl institutele de învățămint 
și cercetare. Pe baza practicii, a 
unor experimentări și a rezultatelor 
acestora, efectuate și evaluate cu 
grijă, fără exagerări de o parte sau 
de alta, se pot adopta și măsuri or
ganizatorice și juridice menite să 
impună concluzii clare cu privire la 
necesitatea aplicării acestei metoda 
de conducere.

Constantin PRTESCU 

în întreținerea echipamentelor elec
tronice, hidraulice, care asigură fo
losirea cu randamente ridicate a a- 
cestor mașini. Cauza principală a 
folosirii lor sub posibilități o consti
tuie insă pregătirea insuficientă a 
forței de muncă.

— Institutul a elaborat o serie de 
utilaje complexe cu performanțe 
superioare, în stare să asigure

în confruntare 

creatoare cu 
cerințele economiei,

La I.C.S.I.T. „Titan”

dublarea sau chiar triplarea produc
tivității muncii. Partenerii din 
R.D.G., de pildă, se declară pe 
deplin mulțumiți de linia automată 
flexibilă, livrată în urmă cu peste 
un an de zile, perioadă în care a 
funcționat neîntrerupt, al cărei 
proiectant general este I.C.S.I.T. 
„Titan", iar furnizor general între
prinderea de mașini-unelte din 
Bacău. Cîte asemenea linii- s-au 
realizat pentru induștria noastră 7

— Mai întîi. țin să prezint prin
cipalul avantaj al acestei linii com
plexe pentru prelucrarea tamburilor 
de frină. Realizarea aceluiași număr 
de piese pe mașini-unelte standard 
ar necesita pe un singur schimb 89 
de mașini, deservite de 89 muncitori, 
față de numai 5 muncitori, cîți ne
cesită linia automată. Și acum să 
răspund la întrebarea care mi-a fost 
pusă. Deocamdată nu s-a realizat o 
linie de asemenea complexitate pen
tru uz intern, nefiind solicitată. In 
schimb, am realizat o serie de celule 
flexibile de prelucrare pentru repere 
similare.

SATU MARE: Produse 
de mare performanță

Colectivul întreprinderii de utilai 
minier Satu Mare este hotărit să 
ridice De o treaptă calitativ supe
rioară realizările obținute în anul 
1987. cînd toți indicatorii de Plan 
au fost îndepliniți exemplar. O a- 
tentie deosebită se acordă aici mo
dernizării si organizării științifice 
a muncii. Au fost introduse 38 de 
tehnologii noi si modernizate, care 
contribuie la reducerea cu circa 
1 500 tone a consumului de metal 
și cu 75 MWh a consumului de 
energie electrică. De asemenea, au 
fost asimilate noi produse de mare 
performantă. între care transpor
torul T.B. 7 R — 1 200 și locomo
tiva de mină LDMI-32.

în prezent se continuă acțiunea 
de modernizare din cadrul celei 
de-a doua etape a programului a- 
doptat în acest scop, prin extinde
rea procedeelor de matritare a pie
selor la secția forjă si reorganiza
rea proceselor tehnologice în alte 
secții prelucrătoare. în cadrul Fa
bricii de utilai minier se află in 
curs de montare o nouă linie teh
nologică. (Octav Grumeza).

In imaginea de sus. aspect de 
muncă de la întreprinderea de uti
laj minier Satu Mare.

Foto : Sandu Cristian

VASLUI : Recondiționarea 
pieselor de schimb

La S.M.A. Zorleni și-a început 
activitatea un nou și modern ate
lier specializat în recondiționarea 
pieselor de schimb pentru tractoa
re și mașini agricole. Este al șa
selea atelier de acest fel existent 
în județ. Conducerea Trustului de 
mecanizare a agriculturii are pre
văzut să mai înființeze alte două 
ateliere similare, care contribuie 
atît la urgentarea, cît și la dimi
nuarea cheltuielilor de reparații. 
Numai în anul trecut au fost re
condiționate un număr de peste 430 
de repere. Ia 44 la sută din com
bine și tractoare reparațiile 
fiind realizate cu piese recondițio
nate. (Petru Necula).

— Ce trebuie întreprins pentru 
afirmarea mai largă a sistemelor 
flexibile de fabricație și la noi în 
țară, în folosuh creșterii mai accen
tuate a productivității muncii 7

— Mai întîi, ar trebui, firește, ca 
realizările de acest gen să fie mai 
bine cunoscute. Noi le popularizăm 
la întilnirjle organizate de institut 
cu specialiști din diverse ramuri In
dustriale, cu 'prilejul deplasării spe
cialiștilor noștri la beneficiari șl 
centrele de proiectare de investiții, 
precum și prin cataloagele selective 
de tehnologii generalizabile pe care 
le publică periodic Institutul cen
tral pentru industria electrotehnică, 
grefat pe institutul nostru. Nu este 
însă suficient. De aceea, apreciez ca 
deosebit de salutară inițiativa Comi
tetului municipal de partid Bucu
rești de a organiza editarea unul 
catalog cu cele mai valoroase teh
nologii și produse noi, nu numai din 
domeniul mașinilor-unelte. care, 
prin performanțele înregistrate, se 
recomandă a fi extinse și generali
zate în industria Capitalei prin 
acțiunea de modernizare. Popu
larizarea acestora si la nivel îude- 
țean ar putea impulsiona promo
varea mai largă a soluțiilor cu efect 
asupra creșterii productivității mun
cii.

— Este suficient oare ca noile so
luții tehnice și mijloace de automa
tizare să fie bine cunoscute pentru 
a fi si efectiv adoptate 7

— Consider necesară găsirea tinor 
modalități practice de stimulare a 
unităților Industriale de a-și gîndi 
în perspectivă modernizarea, pentru 
realizarea de produse cu adevărat 
competitive, ceea ce ar avea efecte 
bune nu numai asupra productivității 
muncii imediate, ci și a viitorilor ani 
de dezvoltare intensivă a industriei 
românești. De asemenea, ar fi bine 
ca fondurile pentru dotările de mo
dernizare să nu se mai aloce de 
fiecare dată doar pentru anul de 
plan, ci pe doi-trei ani. S-ar crea 
astfel posibilitatea pentru tot mai 
multe întreprinderi să se doteze cu 
celule și linii flexibile, care. în 
multe cazuri, datorită complexității 
lor, nu pot fi realizate și implemen
tate lntr-un singur an. Desigur că, 
o dată aprobate, aceste fonduri s-ar 
eșalona pe fiecare an de către titu
larii de plan șl băncile de investiții.

Din păcate, mal există însă si
tuații cînd beneficiarii așteaptă, 
fără a se implica deloc, să primească 
„la cheie" noile utilaje care să le 
asigure automat creșteri spectacu
loase ale productivității muncii. Or, 
pentru ca noile echipamente să fie 
capabile de asemenea performanțe, 
ele trebuie adaptate la specificul 
proceselor de producție, ceea ce pre
supune luarea unor măsuri de na
tură organizatorică, tehnică, clarifi
cări pe fluxurile tehnologice, pe care 
cel mal în măsură este să le stabi
lească tocmai beneficiarul.

Greutățile în implementarea efi
cientă a noilor echipamente s-au 
datorat în primul rînd faptului că 
n-am acționat corespunzător pentru 
asigurarea la utilizator a cunoaș
terii produselor șl a unei întrețineri 
corecte în cursul exploatării. Ince- 
pînd din acest an insă, institutul 
nostru, ca șl furnizorii de utilaje, 
în contractele de elaborare de docu
mentație sau de execuție de ma
șini-unelte la temă și de sisteme 
flexibile prevăd ca o clauză prin
cipală obligativitatea de școlarizare 
a cadrelor necesare pentru folosirea 
și mai ales întreținerea acestora. Cu 
alte cuvinte, numai după atestarea 
cunoștințelor dobindite de personalul 
beneficiarului (de exploatare și d« 
întreținere) se va expedia respecti
vul produs.

— Ce sprijin v-ațl propus să acor
dați producției în acest an hotărîtoi 
pentru înfăptuirea programelor d« 
mpdernizare 7

— în primul rînd, vom acordi 
asistență tehnică susținută între
prinderilor care vor adopta soluții! 
tipizate elaborate de institut pentn 
automatizarea mașinilor-unelte, ci 
de exemplu la „Semănătoarea" 
„23 August". „Autobuzul" din Capi 
tală, „Balanța" din Sibiu, I.U.C.F 
Rîmnicu Vîlcea și altele. Ne-an 
propus să sprijinim mai intens ș 
acțiunea de modernizare a dotărilo 
existente. „înnobilarea" mașinilor 
unelte convenționale stă. de altfe’ 
în atenția specialiștilor noștri. Șl a 
ceasta lntrucît modernizarea mașini 
lor-unelte din dotarea întreprinderi 
lor este deosebit de convenabilă. Ui 
strung de copiat nou costă de cel pu 
tin trei ori mai mult decit unul mo 
dernizat șl echipat cu toată gam 
prevăzută de dispozitive ale tehnici 
de virf. Prezentind avantajele reci 
dării utilajelor și echipamentelore 
xistente în dotarea întreprinderile! 
țin să subliniez că. atunci cînd exist 
cu adevărat dorința de modernizări 
creșteri însemnate ale productivităț 
muncii se pot obține nu numai pri 
achiziționarea unor foarte costisi 
toare mijloace de automatizai 
Cercetarea și proiectarea au elabors 
și vor mai elabora, in acest sen 
soluții eficiente, în paralel cu dea 
voltarea sistemelor flexibile de prf 
lucrare. Este un angajament pe cai 
ni-1 vom respecta întocmai.

Convorbire realizată d
Ioana DABU

MIERCUREA-CIUC :
Noi capacități de producție

Pe platforma marii întreprinder 
de prelucrare a lemnului din Mier- 
curea-Ciuc s-au încheiat, o dat< 
cu punerea în funcțiune a cen 
tralei termice, lucrările de extin 
dere și modernizare a unor no 
capacități destinate producerii d' 
prefabricate din lemn și mobiliei 
Ele dispun acum de toate condiții! 
pentru încadrarea cit mai grabnic: 
in parametrii proiectați și pentri 
îndeplinirea la termen a tuturo 
contractelor încheiate cu parteneri 
externi. Este de subliniat faptul c: 
întreprinderea din Miercurea-Ciu 
și-a realizat și depășit sarcinile! 
export care i-au revenit de la în 
ceputul anului și pină In prezent 
Prin punerea In funcțiune a noilo 
capacități de producție s-au asigu 
rat peste 1 000 noi locuri de mun 
că. (Nicolaa Șandru).
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PATRIOTISMUL B. P. Hasdeu - creator multilateral,

cerința
9

fundamentală a actului promotor de seamă al culturii românești

educativ
Cu puțin timp în urmă, un grup 

de turiști care vizitau „Muzeul 
primei școli românești" din 

Scheii Brașovului au rămas intru- 
pitva nedumeriți citind pe ușa in
trării in sala de clasă „Anton Pann" 
următorul anunț: „Lecție de isto
rie".

Este vorba de un fapt obișnuit în 
practica unor profesori din șco
lile brașovene : de a-și programa 
vizite sau lecții recapitulative cu e- 
ievii ‘ 
sov.

la muzeele din municipiul Bra-

Multe cadre didactice ale 
din municipiul Brașov, ne

șco- 
spu-lilor .

ne profesoara Rodica-Mariana Nicu- 
lescu. inspector al Inspectoratului 
școlar județean, se străduiesc să va
lorifice cit mai eficient. în scopul 
educației patriotice. în spirit revo
luționar. a elevilor, valorosul fond 
documentar istoric din municipiu și 
județ. Considerăm deosebit de im
portantă îmbinarea armonioasă a cu
noștințelor elevilor despre patrie, 
despre trecutul său cu acelea referi
toare la prezentul construcției socia
liste. cu sentimentele lor morale, 
care să se convertească în convingeri 
patriotice, pentru ca ei să învețe 
să-și iubească țara, s-o slujească cu 
credință încă din copilărie. Ne stră
duim să-i ajutăm pe elevi să înțe
leagă că. indiferent de naționalitate, 
fie român, maghiar sau german, a fi 
bun patriot inseamnă să faci totul 
pentru prestigiul patriei, al scolii în 
care înveți, al orașului și județului 
unde trăiești. Or. către acest punct 
suprem trebuie să se indrepte stră
daniile celor ce se află la catedră. 
Căci indiferent de materia predată, 
profesorului îi revine misiunea de 
mare răspundere de a contribui la 
dezvoltarea in rîndurile elevilor a 
înaltului sentiment al participă
rii la viața întregii țări. Ce poate 
fi mai generos decit să stimulezi în 
mintea și sufletul tinerelor generații 
pasiunea de a învăța, de a se pre
găti pentru a putea contribui cu toa
te puterile la dezvoltarea de miine a 
patriei 1 Ce poate fi mai frumos de
cit să vezi cum tinerele conștiințe, 
ca tot atitea tinere mlădițe, pornesc 
in viată cu ferma convingere că des-

ținui lor se împletește strîns cu des
tinul patriei, că afirmarea lor ca 
cetățeni de nădejde ai tării se for
mează incă de pe băncile sco
lii ? Acestui deziderat i-a răs
puns de fapt și simpozionul cu te
matica subsumată educației patrio
tice. în spirit revoluționar, organi
zat recent în municipiul Brașov.

Răspuns la întrebarea cum anume 
își exercită școala misiunea ei de 
a educa tineretul în spirit patriotic, 
revoluționar, aveam să primim cu 
prilejul investigației întreprinse prin 
cîteva licee din municipiul Brașov.

Prof. Monica Circovschi, secretara 
organizației de partid de la Liceul 
„Unirea", ne spune : „Acordăm o a- 
tenție primordială educației patrio
tice, in spirit revoluționar a elevi
lor. aceasta făcînd parte integrantă 
din activitatea mai largă de forma
re a omului nou, multilateral dez
voltat. cu o concepție înaintată des
pre lume și viață, care să interpre
teze just evenimentele politice și is
torice și care să fie mindru de tre
cutul și prezentul poporului nostru, 
mindru că este cetățean al Romă-. 
niei socialiste. La această acțiune își 
aduc contribuția majoritatea disci
plinelor de învățămînt. dar mai cu 
seamă istoria patriei noastre, limba 
română, orele de dirigenție. la care 
se adaugă expunerile și dezbateri
le tematice din adunările generale 
ale organizației U.T.C.. cercurile li
terare și politice, excursiile temati
ce si alte acțiuni care ii ajută pe 
elevi să descopere trăsăturile de ca
racter. înalt patriotice ale marilor 
eroi ai poporului nostru**. In acest 
scop, arăta prof. Cornelia Bularca, 
am căutat și am reușit să creăm 
un cadru cît mai adecvat predării 
limbii și literaturii române, 
menajarea unui cabinet — 
de „panteon** dominat de 
unor cărturari iluștri, cu
incontestabile în formarea limbii și 
literaturii române, care au avut le
gătură cu Brașovul. De altfel, sala 
poartă titlul : „Cărturari brașoveni" 
și este organizată prin strădania

prin a- 
un fel 
figurile 
merite

neobosită a profesoarei Maria Dui- 
can. Amenajarea acestei săli răs
punde în gradul cel mai înalt ce
rinței de educare patriotică a ele
vilor : trezirea sentimentului de 
mindrie patriotică pentru trecutul și 
tradițiile locale. Pe lingă lecțiile de 
limbă și literatură română, aici își 
țin ședințele cercul literar „Andrei 
Mureșianu" și cenaclul literar „Ni
colae Labiș". Tot aici se organizea
ză anual. între 15 mai și 15 iunie, 
o expoziție de carte eminesciană. în 
cadrul căreia mai au loc audiții de 
poezie din opera marelui poet, lie
duri pe versuri eminesciene. Acest 
climat a dat rod. Mai multi elevi 
(printre care Oană Soficu. Flavius 
Obeadă etc.) s-au situat anul tre
cut pe locurile unu și doi, la diver
se concursuri de creație, cum a fost 
cel al revistei ..Astra" sau „Tinere 
talente", organizat de C.C. al U.T.C.

— La noi. arăta prof. Ioan Țu- 
țuianu, directorul Liceului 
Șaguna", elevii care 
clasa a IX-a iau un 
tact cu 
valoare 
cărcată 
pleiade 
le ale culturii, artei și științei ro
mânești. care, fie ca elevi, fie ca 
dascăli. își leagă numele de insti
tuția noastră : Octavian Goga. Lu
cian Blaga, Iacob Mureșianu. Șt. O. 
Iosif. Ilie 
Pușcariu, 
Jebeleanu 
mărim 
învață 
menea

Așa
Iulia Hașdeiă. unele din lecțiile de 
limbă română le-a organizat la „Mu
zeul primei scoli românești" din 
Scheii Brașovului, referindu-se. prin
tre altele, la primele tipărituri în 
limba română. începuturile învăță- 
mîntului școlar în limba română. 
Școala Ardeleană etc. — aici. în clă
direa în care și-a desfășurat acti
vitatea Coresi și unde a funcționat 
prima școală în limba română. Mu-

„Andrei 
pășesc în 
prim con- 

trecutul și tradițiile de mare 
ale școlii în sala festivă, în
de portretele unei întregi 

de personalități remarcabi

Cristea, Gh. Dima, Sextil 
Titu Maiorescu. Eugen 
ș.a. în felul acesta, ur- 

trezim la elevi mîndria căsă
într-o instituție cu un ase- 
prestigiu si valoare.
cum ne spunea profesoara

zeul are un material documentar de 
o inestimabilă valoare.

Activități pe linia educării patrio
tice in spirit revoluționar a elevi
lor s-au organizat și la Liceul in
dustrial nr. 7 „Tractorul" : excursii 
documentare la Muzeul de istorie a 
partidului, la Tîrgul internațional 
București. în Muzeul 
Iulia, participarea 
cum ar fi „File din

Desigur, educarea 
spirit revoluționar a elevilor nu este 
și nu poate fi un scop îp sine. Prin
cipala ei menire este aceea de a-i 
ajuta să devină buni cetățeni ai pa
triei noastre, bine pregătiți pentru 
muncă și viață. In perioada vacan
ței mari, elevii celor trei licee au 
muncit voluntar pe șantierul C.E.T. 
și pe șantierul de locuințe „Valea 
Cetății". In același timp, participind 
la faza pe tară a olimpiadelor. Li
ceul „Andrei Șaguna" a obținut 17 
premii și mențiuni, iar Liceul 
„Unirea" 14 mențiuni și premii. Re
zultate bune s-au obținut și în ac
tivitatea practică : Liceul nr. 7. spre 
exemplu, a executat anul trecut lu
crări în atelierele proprii în valoa
re de aproape 3 milioane lei.

Și totuși. în munca de educare pa
triotică a elevilor din licee conti
nuă să se manifeste unele lipsuri, 
o sărăcie de forme și mijloace e- 
ficiente. Unele neimpliniri pot fi 
constatate chiar la liceele 
Șaguna", „Unirea" și Liceul nr. 
Importantă ni se pare însă 
gerea cadrelor didactice că 
trebuie să facă mai mult în 
privință, că există un cîmp 
manifestare a spiritului de inițiativă, 
de organizare a unor acțiuni cît mai 
diverse, că înseși realitățile țării 
noastre, condițiile mereu mai bune 
de muncă și viață asigurate întregu
lui popor trebuie să fie mai bine 
folosite și valorificate de către școa
lă în nobila ei misiune de educare 
patriotică a tineretului.

Unirii din Alba 
la concursuri, 
istoria U.T.C.".

patriotică, în

pot 
„Andrei 

7. 
convin- 

pot și 
această 
larg de

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii1

Școala populară de artă 
și perfecționarea pregătirii 
profesionale a instructorilor

■■

artistici „t.

Istoria culturii române cuprinde o bogată galerie de 
personalități ilustre, animate de pasiunea cercetării 
creației poporului, de adincă dragoste de țară, care 
de-a lungul vremii, inchinindu-și energia, talentul și 
puterea creatoare patriei, viitorului națiunii noastre, au 
ridicat, prin munca lor asiduă și entuziastă, un edificiu 
trainic. Operele lor nemuritoare au relevat înaltele 
virtuți ale poporului, au cultivat sentimentul patrio
tismului, au însuflețit generațiile pentru cauza liber
tății și propășirii patriei. O asemenea creație „suflet 
în sufletul neamului" se bucură astăzi de înaltă cinsti
re, de prețuireo cuvenită înaintașilor. Ea face parte 
indisolubilă din creația prezentului, din tezaurul de 
valori morale și spirituale pe care creatorii de azi sint 
chemați să 
porului, 
sublinia __ .
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o datorie de onoare este 
punerea în valoare a marilor creații

le ducă mai departe, slujind po- 
idealurilor sale. De aceea, așa cum 
secretarul general al partidului nostru,

literar-artistice ale

înaintașilor a căror actualitate nemuritoare se dato
rează geniului cu care s-au inspirat din inepuizabilul 
izvor al vieții, luptei și creației poporului : „Cine nu 
citește sau recitește astăzi cu nespusă incintare opera 
poetică a bardului de la Mircești, lucrările lui Bolinti- 
neanu, capodoperele lirice ale lui Eminescu, bogata 
și vibranta poezie a lui Coșbuc, Vlahuțâ, Hasdeu și a 
atitor plți poeți ce au îmbinat în mod exemplar pro
funzimea ți măiestria neintrecutâ a artei populare cu 
ideile avansate ale veacului lor, cu aspirațiile maselor 
populare in mijlocul cărora trăiau, spre libertate, drep
tate și neatirnare, demonstrind astfel, prin operele lor, 
că literatura, arta trebuie întotdeauna să servească 
poporul, să fie scrise pentru popor". Bogdan-Petriceicu 
Hasdeu, ilustră personalitate a istoriei și culturii româ
nești, este un asemenea creator a cărui vastă operă 
literară și culturală a fost scrisă pentru popor, inspi- 
rindu-se din istoria, datinile, luptele și creația po
porului al cărui fiu este.

Pot școlile populare de artă să se 
Implice și să-și facă efectiv simțită 
strădania într-o măsură mult mai 
mare in viața spiritual-formativă a 
localităților țării ? întrebarea izvo
răște dintr-o necesitate acută deter
minată de exigențele tot mai ridicate 
te stau acum in fața mișcării artis
tice de amatori, ca toți cei ce se 
Jregătesc și absolvă cursurile aces
tei pepiniere a talentelor să devină 
lermenți activi, cu temeinică pregă- 
:ire artistică și capabili nu numai să 
>e afirme prin forța harului, înnobi- 
at acum prin cultivare, ci să îndru- 
ne formațiile artistice din colectivele 
ie muncă în care lucrează sau vor 
ucra. Ințelegînd la adevăratele lor 
iimensiuni aceste cerințe educațio- 
îal-formative, iată, spre exemplu, o 
nițiativă a Centrului județean de 
ndrumare a creației artistice de 
nașă șl a mișcării artistice de ama- 
ori și a Școlii populare de artă din 
iatu Mare. Ea s-a cristalizat, nu de 
nult, sub forma unei acțiuni com- 
>lexe numite „Săptămîna școlii 
>opulare de artă", organizată în fie- 
■are trimestru școlar. Formula orga- 
lizatorică aleasă — o săptămînă 
oarte densă în activități — pe 
lenuri artistice, probleme specifice, 
-a dovedit inspirată, luînd locul cu 
ucces fostelor producții artistice ale 
•levilor. „In treacăt amintesc — 
ipunea Ion Vădan, directorul Cen- 
rului județean de îndrumare a miș- 
ării artistice de amatori și al Școlii 
'opulare de artă — că prima „săp- 
ămînă" am consacrat-o cu prioritate 
rtei populare, valorificării auten- 
iculul în portul specific zonelor et- 
ofolclorice din județ și, implicit, 
ezvoltării atitudinii active și com- 
■etente împotriva fenomenelor de 
'oluare a tradițiilor noastre popu- 
tre. Atitudine nu doar formulată 
rin opinii, ci îmbrăcînd o expresie 
ractică ce se va concretiza în curînd 
rin înființarea unor cercuri etno- 
rafice, de creație de artă populară 
i comunele Bixad. Homorod. Te- 
ebești, Dorolț, Poiana Codrului (țe- 
ături. cusături etc.). In ceea ce 
rivește a doua „săptămînă" recent 
esfășurată, ea a fost concepută în 
i mai mare măsură ca o acțiune cu 
trgă deschidere spre mișcarea ar- 
stică de amatori a județului, cu in- 
rnțla de a contribui la amplificarea 
rezenței și prestanței acesteia, la 
ote superioare de calitate, in cadrul 
estivalului național „Cîntarea 
omâniei". Concret : confruntări ar- 
stice, dezbateri analitice exigente, 
izînd 
levilor, 
>rpului 
1 altor 
ite, a 
tdeț la
lai mari in îndrumarea formațiilor 
e amatori". Tot de la Satu Mare 
tlăm că, în cadrul întîlnirii eon- 
icrate dirijorilor de formații corale 
in județ, aceștia au primit seturi de 
oi partituri de cîntece patriotice șl 
jvoluționare, s-au luat măsuri de 
nbogățire a repertoriilor formați- 
or de muzică ușoară (instructorii 
rimind Înregistrări și partituri ale 
si or mai noi melodii lansate în 
restigioase competiții). In ziua de
testă coregrafiei a fost organizat, 
itre altele, un veritabil „Studio al 
rtistului amator", la care au luat 
arte instructorii formațiilor de dan- 
îri din județ, iar producțiile elevi- 
>r din clasele de muzică s-au trans- 
>rmat intr-o adevărată competiție, 
>ate conjugate cu o altă acțiune

artistică tradițională organizată pe 
plan județean și dedicată rapsozilor 
populari — „Ceteră, lemnuț cu dor", 
cu accent deosebit pe valorificarea 
instrumentelor populare.

Exigențe deosebite deci în etapa 
de masă a festivalului național 
„Cîntarea României**, la care trebuie 
să răspundă și școlile populare de 
artă. Pentru că aici este locul în 
care se pot asigura cursuri intensive 
pentru instructorii artistici, pentru 
toți cei care activează în domeniul 
artei amatoare, pentru cei de care, în 
mare măsură, depinde calitatea aces
tei ample manifestări. Este un obiec
tiv al Școlii populare de artă din 
Satu Mare, după cum am văzut, dar 
și al celor din Tg. Mureș, Miercurea- 
Ciuc ș.a. „Școala populară de artă 
din Tg. Mureș — ne spune directorul 
adjunct, prof. Alexandrina Dinșo- 
rean, este o instituție de învățămînt 
artistic cu caracter de masă, cuprin- 
zind aproape 500 de elevi din întreg 
județul Mureș. Numeroasele discipli
ne de învățămînt artistic (muzicale, 
coregrafice, de artă plastică, teatrală 
etc.) vin în întîmpinarea tineretului 
și a altor categorii de oameni ai 
muncii, înlesnindu-le pătrunderea în 
tainele artei culte sau populare ; 
ulterior, absolvenții pot fi regăsiți în 
cele mai diverse formații artistice, 
dîndu-le acestora necesarul impuls 
de măiestrie artistică și înalt pro
fesionalism. Școala funcționează cu 
secții permanente la sediu și cîteva 
cursuri pentru pregătirea instructo
rilor de formații, scopul final fiind 
de a-i pregăti pe elevi pentru inte
grarea rapidă în mișcarea artistică 
de masă. Și, este firesc, după pre
miile obținute la ediția a Vl-a 
a Festivalului național „Cîntarea 
României**, să ne propunem lărgirea 
ariei de preocupări prin diversifica
rea cursurilor periodice, prin înfiin
țarea mai multor secții permanente 
în județ (colaborînd cu profesorii de 
muzică din localitățile respective), 
prin revitalizarea tradiției. Intr-un 
cuvint, Școala populară de artă din 
Tg. Mureș trebuie să fie un focar 
de artă și cultură, o instituție în 
care cei care i se adresează să 
găsească acel cadru adecvat pregăti
rii lor artistice". Rămine însă des
chisă problema cursurilor pentru 
pregătirea instructorilor de formații 
artistice. O problemă 
încă nici de Școala 
Miercurea-Ciuc, lăcaș 
înscriși peste 400 de 
declara directoarea

pe

perfecționarea pregătirii 
ca și sporirea participării 

profesoral al școlii, dar și 
cadre didactice de speciali- 
instructorilor artistici din 
asumarea unor răspunderi

nesoluționată 
populară din 
în care sînt 

elevi — cum 
școlii, prof.

Partha Elisabeta, și care are secții 
la Odorhei și Cristuru Secuiesc. O 
instituție care a impus în Festivalul 
național „Cintarea României" cîteva 
formații-etalon (spre exemplu, cea 
de muzică veche), dar care se stră- 
duie să programeze lecții pentru 
instrumentele populare, cursuri efi
ciente pentru instructorii artistici... 
Sînt în agenda de lucru notate cîteva 
întîlniri cu regizorii de teatru și 
brigăzi artistice, dar, pentru coregrafi, 
de exemplu, pentru instructorii for
mațiilor corale, pentru cei ce alcă
tuiesc spectacolele legate de diferi
te obiceiuri — încă nu. Pregăti
rea tuturor instructorilor este 
însă o problemă doar parțial 
rezolvată și de aceea trebuie privită 
cu maximă răspundere de comitetele 
de cultură și educație socialistă din 
toate județele și localitățile.

Smaranda OȚEANU 
Octav GRUMEZA 
Gheorghe GIURGIU

Oră practică la liceul industrial „Dimitrie Cantemir" din Capitală

E o veche convingere că legile 
apariției personalităților de intiie 
mărime, a geniilor nu se pot nici 
măcar aproxima. Cu toate acestea, 
de vreme ce „întîmplarea nu e decît 
o necesitate nedescoperită încă" 
(Eminescu), binecuvîntăm — genera
ție după generație — „întîmplarea" 
care a făcut ca acum un secol și 
jumătate să se ivească între români 
un titan al simțirilor patriotice și al 
înfăptuirilor culturale de dimensiu
nile celor ale lui Bogdan-Petriceicu 
Hasdeu.

De ne gindim bine, în discernerea 
lucrurilor de către Hasdeu însuși, 
întîmplarea aceasta benefică era tot
una cu necesitatea înțeleasă și asu
mată. Intr-o privire retrospectivă din 
1901, cu gîndul nu atit la ceea ce 
reprezenta el însuși prin înzestrare 
nativă, cît la imperativele cărora 
intuise de timpuriu că trebuie să li 
se supună, opina astfel: „In adevăr, 
într-o civilizațiune bătrînă toate 
ramurile culturii sunt de mult așeza
te solid pe niște baze definitive, 
astfel că fiecare ramură înfățișează 
o specialitate vastă. suficientă ea 
însăși pentru avîntul unui geniu 
oricît de puternic. Nu așa este la 
începutul unei noi civilizațiuni. cînd 
nimic nu e pregătit de mai înainte, 
toate sunt în așteptare, toate sunt de 
dorit, și iată de ce acolo talentele 
mai energice, unele mai bine, altele 
mai rău, se apucă de toate, dornice 
de a deschide toate ușile viitorului". 
Aceleași convingeri îi erau proprii 
lui Hasdeu încă din vremurile dintîi 
ale activității sale. Acceptînd pre
ședinția unei societăți de tineri, el 
se referise, în contextul pledoariei 
pentru emanciparea națiunii române, 
la acel soi de oameni care pretin
deau că „cestiunea" națională „tre
buie să se piarză în grandioasa con- 
cepțiune a umanității** și avertiza a- 
supra esenței cosmopolitismului de 
oricînd și de oriunde după cum 
urmează : „Nenorociți!, ei nu știu 
sau nu voiesc a ști că adevăratul 
amic al genului omenesc este numai 
acela care-și iubește mai înainte de 
toate propria sa ginte [...] Fiecare 
neârri. reprezintă în concertul total 
o idee diferită, fără care n-ar putdâ 
fi armonie". (Traian, nr. 82, 1869). In 
fine, cu același statornic gînd la ne
cesitatea înțeleasă și asumată de 
orice personalitate veritabilă, Hasdeu 
și-a ilustrat convingerile adinei 
despre propria-i condiție printr-o 
întîmplare plină de haz : „Un X, 
într-o bună dimineață. își închipuieș- 
te că mă va zdrobi dîndu-mi epite
tul de om-fragment. Ei bine, eu 
primesc epitetul. Un fragment este 
și o rază a soarelui, un fragment și 
soarele însuși, un fragment este în
treaga sistemă solară. De ce să nu 
fiu și eu un biet fragment ? Fiecare 
fragment, însă, are o misiune pe 
care o îndeplinește în sfera 
tații".

Deosebindu-se firesc, în 
arătat, de cei care nu își 
„misiunea" de parte într-un
anumit, e întru totul de înțeles de
viza adoptată de cărturarul român : 
„iară mie unuia îmi place mai ales 
a mă îndruma pe căi nebătute** (Fi
losofi» portretului lui Țepeș, 1864). 
în strinsa succesiune a marilor mo
mente de cotitură pe oare le străbă- 
tea națiunea noastră în celălalt 
veac, ar fi putut să gîndească alt
fel ? O deslușire indirectă din vre
mea supremelor încordări creatoare, 
însă luminînd și tot ce înfăptuise 
înainte, e aceasta : „Rechemată din 
morți prin suflul lui Tudor Vladimi- 
rescu, renăscută la o nouă viață prin 
avîntul generațiunii de la 48, bo
tezată prin trecerea Dunării și ghiu
lelele de la Grivița, copil a trei mo
mente sublime de entuziasm 
numai entuziasm, națiunea

totali-

chipul 
disting 
întreg

școală și, intrînd

tv
19.20
19,50
20.30

13,00
13,03

Telex
La sfirșit da săptămînă (parțial 
color)
Săptămînă politică 
închiderea programului

14,45
15.00
19,00 Telejurnal

22,20
22,30

Teleenclclopedia (color) 
Farmecul operetei (color)
Film artistic (color). „Bisturiu I". 
Premieră TV. Producție a stu
diourilor din R. S. Cehoslovacă. 
Cu : Miroslav MachâCek, Jana 
Brejchovâ, Barbara Brylskă, Ra
doslav Brzobohaty, ștefan Miso- 
vlc, Emma Cernâ, Jana Pehrovă, 
Daniel Krcho. Regia: Jiri Svoboda 
Telejurnal
închiderea programului

și 
română

a intrat acuma în . 
în școală, ea cere de la pedagogii ei 
să-i dea cărți ca să învețe" (Noi și 
voi, 1892).

Pildă întru a da cărți de învăță
tură poporului nostru Hasdeu fusese 
de mult. în așa măsură și cu ase
menea rezultate incit un alt gigant 
de o statură ca a sa, G. Călinescu, 
— tîrziu, după ce timpul despărțise 
reușitele de nerealizări — a putut 
să conchidă : „Hasdeu a fost un 
geniu universal și se poate afirma 
că a izbutit aproape peste tot". 
(Istoria literaturii române de la 
origini pină in prezent).

Beletristica lui Hasdeu constituie 
o pagină de neconfundat în deveni
rea literaturii române, deși virtuali- 
tățile acesteia el le-a ispitit mai 
mult din mers. Versurile lui justi
țiare, inclemente cu tot ce era ne- 
dr^rtate socială, națională, mai gene
ral umanitară (un prim volum de 
Poesie e din 1873, al doilea, Sarcasm 
și ideal, e din 1897), reprezintă prin 
ceea ce au ele mai împlinit un 
autentic „Sturm-und-Drang" româ
nesc (Tudor Vianu). în proză. 
Duduca Mamuca (1863) „e o poves
tire spumoasă, de o cuceritoare 
vioiciune", „scrisă cu un surprinză
tor «brio»" (Șerban Cioculescu). ves
tind „cariera unui înnăscut roman
cier" (Perpessicius) ; ceea ce autorul 
nu a întirziat să și devină prin 
Ursita (1864), prim episod dintr-un 
amplu „romanț istoric" asupra 
căruia nu a mai stăruit. Insă, prin 
atita cit a dat în arta narativă 
propriu-zisă (alături de operele sale 
științifice, nu mai puțin „artiste" în 
înfățișarea lor), Hasdeu semnifică un 
moment de neignorat in tranziția 
generică a stilului scriptic românesc 
de la romantism înspre realismul 
celuilalt secol. Semnificativă în tot 
atitea privințe e dramaturgia liasde- 
iană. Piesa istorică Răzvan șl Vidra 
(1867) „este o dată importantă în 
evoluția teatrului nostru în' veacul 
trecut" (Pompiliu Constantineșcu). 
iar comedia de moravuri Trei crai 
de la răsărit (1871—1872) are limpezi 
accente precaragialeene. t

Ștîindu-se dintre cei dornici „de 
a deschide toate ușile viitorului" și 
beneficiind încă din tinerețe de o 
erudiție rar egalată în secolul al 
XIX-lea, Hasdeu n-a intirziat să se 
îndrepte spre consolidarea ori înte
meierea unor științe de care cultura 
română modernă nu se putea lipsi. 
E ceea ce — părăsind pentru un 
răstimp literatura — a voit, să în
făptuiască prin Istoria critică a 
românilor (1873—1875), „aruneînd în 
circulație [...] o uriașă cantitate de 
informație nouă" (Nicolae Iorga). al- 
cătuindu-și opera după un „plan 
riguros, de o perfectă economie", 
care păcătuiește, „dacă poate fi vorba 
de un «păcat», numai prin propor
țiile monumentale" 
Cu asemenea studiu 
tele, Hasdeu orienta 
rică în sens global, 
derare instituțiile sociale, obiceiu
rile, conflictele de clasă și substratul 
lor economic, împingînd investigații
le pină In vremea etnogenezei, pu- 
nînd — chiar dacă în mai mică mă
sură și rezolvîndu-le — aproape 
toate problemele ce aveau să-i 
preocupe după aceea pe istoricii 
noștri. Concomitent, fiind vorba nu 
doar de vecinătăți, dar și de multi
ple interferențe, Hasdeu nu a putut 
să evite — tot din mers — strămu
tarea centrului său de preocupări 
spre alte discipline de tradiție încă 
tinără în Europa și de un interes in 
repede creștere. Așa. cu Principiile 
de filologie comparativă ario-europec 
(1875), cu volumele 
bătrîni (1878—1881) 
din Etymologicum 
niae (1886—1898), marele savant în-

(Mircea Eliade). 
și cu atitea al- 
cercetarea isto- 
luînd în consi-

de Cuvinte din 
și cu tomurile 

Magnum Roma-

Muzeele tezaurizează astăzi inesti
mabile valori culturale, iar activita
tea lor are o largă deschidere către 
toate domeniile științei și vieții spi
rituale a omului contemporan; Ele 
contribuie, in forme specifice, la 
difuzarea largă a cunoștințelor din 
domeniile istoric, etnografic, artistic, 
din diferite domenii ale științelor 
naturii și au prin aceasta o impor
tantă funcție de instruire și educare. 
Activitatea desfășurată de muzee 
ca instituții culturale specifice vi
zează. desigur, toate categoriile de 
public, eficiența sa fiind condiționa
tă de modul in care este avută în 
vedere sfera foarte largă de preocu
pări, de interese de cunoaștere și. 
de ce nu, categoriile diferite de 
receptivitate cărora li se adresează 
activitățile educative organizate.

De o atenție deosebită trebuie să 
se bucure în acest cadru generația 
tinără. aflată pe băncile școlii, la a 
cărei formare participă, împreună 
cu școala de diferite grade, toate 
instituțiile de cultură. Contribuția 
educativă a acestora din urmă de
pinde nemijlocit de modul în care 
acțiunile organizate. inițiativele și 
programele propuse tinerilor răspund 
cu adevărat preocupărilor specifice 
și dorinței lor de cunoaștere.

„Din practica de zi cu zi. ne spu
nea în acest sens directorul Muzeu
lui județean Suceava, Octav Mono- 
ranu, am constatat că nu numai va
loarea și bogăția patrimoniului mu
zeal, dar și diversificarea continuă a 
formelor de acțiune condiționează 
realizarea la parametri mai inalți a 
funcției de informare și educare a 
muzeului. Acest lucru este valabil și 
în cazul formelor specifice prin care 
se realizează 
științifică. Am 
mai bine în 
muzeal, în ___ ___ .
educație, pe care le-am diversificat 
mult în ultimul timp. De la expo-

■zițille de bază am 
țiile temporare și 
ganizarea de seri 
rințe, dezbateri, 
rotunde, lecții și filme în muzeu, vi
zite tematice, cercuri cu elevii, se
siuni științifice etc. în tot ceea ce 
facem urmărim să imprimăm un ca
racter sistematic și continuu întregii 
noastre activități**.

Colectivul de la Muzeul județean 
Suceava are în această privință o

trecut la expozi- 
itinerante, la or- 

muzeale, confe- 
simpozioane, mese

se referă la etapele apariției 
luției vieții, originea omului 
subiecte de interes științific 
cativ. Specialiști din cadrul muzeului 
au susținut, de asemenea, expuneri, 
simpozioane și conferințe pe teme 
cum sint : „Religia și știința despre 
lume", „Viața pe Pămînt", „Ocro
tirea naturii-ocrotirea vieții". „Uni
tatea și diversitatea lumii vii". Ele 
s-au desfășurat în școli, întreprin
deri și instituții din municipiul Su-

și evo- 
și alte 

și edu-

cevean au contribuit efectiv la ame
najarea în peste 20 de școli generale 
a cabinetelor de științe biologice in 
care prin intermediul schițelor, 
planșelor, desenelor sînt explicate 
teme privind unitatea și diversitatea 
lumii vii, originea omului ș.a.

De mulți ani. atit la sediu, cit și 
în localitățile județului, lucrătorii de 
la Observatorul astronomic din mu
nicipiul Suceava desfășoară activi
tăți specifice cu un rol deosebit in

activității de educație materialist-stiintifică
9 9 9 9

--------  Însemnări din județul Suceava--------

educația materialist- 
urmărit să punem cit 
valoare patrimoniul 

forme complexe de

experiență bogată, care merită să 
fie cunoscută. Expoziția de bază a 
muzeului județean — la care, din 
1987, se adaugă și expoziția de crea
ție tehnico-științificâ a sucevenilor 
— se bucură constant de un interes 
larg in rindul vizitatorilor. Anul tre
cut peste 115 000 vizitatori i-au tre
cut pragul, iar impresiile consemna
te ilustrează bogăția și valoarea ma
terialelor prezentate, modul în oare 
este realizată. Un plus de atnactivi- 
tate l-au conferit programele de fil
me științifice, organizate la sediul 
muzeului, după cum. de asemenea, 
filme documentar-științifice, prece
date de comentarii ale specialiștilor 
muzeului sau ale cadrelor 
eu fost prezentate și în 
instituțiile culturale din 
calități ale județului, cum ___
Grămești. Dorna Candrenilor, Stulpi- 
cani, Șcheia. Tematica acestor filme

didactice, 
școlile și 

multe lo- 
sînt Șiret,

ceava. în orașele Rădăuți, Șiret, 
Gura Humorului, Solea, Vatra Dor- 
nei sau în cămine culturale din co
munele Ipotești, Dărmănești. Preu- 
tești. Frasin, Brodina, Mălini, Caș- 
vana, Bunești, Marginea etc.

Numărul mare de localități în care 
muzeul sucevean a organizat acțiuni 
educative reflectă nu doar un efort 
organizatoric deosebit, ci și un in
teres sporit în rindul celor care au 
luat parte la aceste forme de activi
tate. Cooperarea dintre școală și 
muzeu a cunoscut și cunoaște în 
acest cadru forme noi, cu un conți
nut tot mai bogat și o eficiență edu
cativă sporită. Diversificarea lor răs
punde, desigur. înainte de toate ce
rinței de a veni în întîmpinarea do
rințelor de cunoaștere, de a stimula 
preocupările specifice ale tinerilor. 
Astfel, specialiștii din cadrul secției 
de științe naturale a muzeului su-

educarea materialist-științifică. „Am 
înființat — ne spunea tovarășa Vio
rica Maxim, responsabila observa
torului astronomic, — cercuri de 
astronomie pentru elevi la Liceul 
„Ștefan cel Mare", la școlile gene
rale nr. 3, 4, și 8 din Suceava, pre
cum și la școlile din comunele Caș- 
vana, Ipotești, Șcheia și Zvoriștea. 
Elevii au aici posibilitatea ca, lu- 
crînd practic, să-și adincească cu
noștințele teoretice, să-și însușească 
convingător tezele privind mate
rialitatea lumii**. După cum aveam 
să aflăm, sint utilizate pe scară lar
gă procedeele experimentale de pro
blematizare, de descoperire dirijată, 
organizarea cu eficiență mai mare a 

cercurilor prin intermediul 
de referate 
al meselor 
științifice șl

activității 
sesiunilor 
științifice, 
dranelor 
nomice. Se impune

și comunicări 
rotunde, ca- 

serilor ast.ro- 
precizarea că

temeia în spațiul nostru cultural 
modern lingvistica, folcloristic^ 
lexicografia de evidentă anvergura. 
Operele acestea s-au putut învechi 
prin parte din ipotezele avansate și 
prin felurite detalii de substanță a 
demonstrației ; nu insă prin esența 
metodei de lucru și prin expunerea 
propriu-zisă. unde Hasdeu avea 
„pină la virtuozitate arta de a ațîța 
curiozitatea, de a irita și de a ami
na. de-a lăsa pe cititor in prada ce
lei mai furioase nevoi de a afla 
imposibilul" (G. Călinescu). Notorii 
învățați străini, ca Gustav Weigand, 
au relevat că „chiar dacă n-ar mai 
fi publicat nimic afară de Cuvinte, 
Hasdeu tot și-ar fi putut crea un 
nume nemuritor în istoria filologiei 
române". Cît despre Etymologicum 
Magnum Romanise, pe care autorul 
l-a voit „o enciclopedie a traiului [.„1 
întreg, trecut și prezent" al poporu
lui român, o „carte de lectură [...] 
atrăgătoare, pentru toți fiii națiunii", 
s-a spus că „nimeni în timpul cînd 
i se încredințase o asemenea lucra
re n-ar fi putut da la noi ceva mai 
bogat ca informațiune, mai impună
tor ca erudiție" (Ovid Densusianu). 
Și ar fi drept să se adauge că, în 
asemenea materie, nimeni n-a mai 
dat de atunci ceva asemănător în 
cuprinderea faptelor, ori de o echi- • 
valență atractivitate a lecturii ; 
nepereche, nu doar în cultura noas
tră, e acest Etymologicum, ca și — 
pe tărîmul ei specific — călinescia- 
na Istorie a literaturii române de la 
origini pină in prezent.

Nu mai puțin interes suscită gaze
tarul Hasdeu, mereu prezent în 
agora, de o mare fervoare patriotica 
și democratică, militînd neobosit 
pentru modernizarea reală a — pe 
atunci — tinărului stat român. Iată 
cum raționa cu un anume prilej : 
„economiștii germani insistă mai cu 
îngrijire asupra referinței agricole- 
manufacturiere, numai și numai 
pentru că lor le lipsește într-un grad 
mai simțit elementul fabricant. Cu 
cît însă și mai tare trebuie să 
strige românii, care nu au nici 
măcar atîta ? Tocmai aceasta o fa
cem și noi, dacă n-au făcUt-o, din 
nefiorocire, predecesorii noștri, or
biți și amețiți prin sălbateca poezie 
a unei stări «curat agricole»** (Traian 
nr. 3, 1870). Dintr-același’ cerc de : 
preocupări Izvora și un îndemn ea 
acesta : „In loc de a ameți pe bietul 
țăran prin * metafizică, oferiți-i un 
exemplu de imitat" — sate moder
nizate în ordinea „condițiunllor in
telectuale", „igienice", „economice", 
prevăzindu-le cu „școală", „locuință 
și îmbrăcăminte", „spitaluri", „căi 
de comunicare", „irigațiune și cana
lizare", ba chiar „și o miniatură de 
muzeu" (Columna lui Traian, nr. 14, 
1871).

Nu e de prisos să ne întrebăm mal 
stăruitor și cu privire la natura, 
funcțiile. rezultatele „enciclope
dismului" hasdeian, venit în conti
nuarea celui al lui Dimitrie Cante
mir și al lui I. Heliade-Rădulescu, 
urmat de acela al lui Eminescu, Ior- 
ga, G. Călinescu. La o națiune ca a 
noastră, situată — după timpuri — 
nu doar „în calea tuturor răutăți
lor", ci îndeosebi în aceea a tuturor 
noutăților, enciclopedismul (conside
rat nu ca „scop in sine") e perspec
tiva firească de informare, de for
mare, de 
lă pentru 
fiecăruia, 
și astăzi,
tățile. unilateralitățile și snobismele, 
complexele de superioritate ori de 
inferioritate in lucrarea culturală de 
orice natură n-au fost — și nu pot 
fi — evitate decît prin asumarea 
unei asemenea perspective.

lucidă deschidere spiritua- 
oricine — și după puterile 
Pe vremea lui Hasdeu, ca 
mefiențele și superficiali-

George MUNTEANU

activitatea cercurilor se desfășoară 
atit în școli, unde se susțin lecții și 
expuneri, cit și la sediul observa
torului astronomic, unde au loc lec
țiile practice de observații astrono
mice și vizionări de filme documen
tar-științifice, și a unor seturi de 
diapozitive pe teme specifice.

Planetariul din Suceava a exerci
tat incă de la înființarea sa un larg 
interes. Aici poate fi urmărit, la 
„scară mică", aspectul general al 
cerului în diferite anotimpuri. Sint 
organizate periodic programe specia
le, întocmite în funcție de vîrșta vi
zitatorilor și chiar de tematica dis
ciplinelor de învățămînt sau în func
ție de temele alese pentru orele de 
dirigenție. Lucrătorii observatorului 
astronomic au organizat în același 
scop expoziții gen cabinet de edu
cație materialist-științifică în 20 de 
comune ale județului. Aici sînt ex
puse fotografii, seturi de planșe, 
texte, pe ciclurile tematice : „Cos
mosul apropiat", „Cosmosul îndepăr
tat", „Date și imagini din Univers". 
Din anul 1987 se organizează și in 
alte localități rurale asemenea ex
poziții itinerante.

In organizarea 
activitate, muzeul 
țiile sale imbină. 
constată, argumentele 
prezentarea unor materiale auxi
liare : planșe, schițe, texte grafice, 
hărți, filme etc., care fac să crească 
gradul de interes, de receptivitate și 
înțelegere al oamenilor. Experiența 
colectivului Muzeului județean Su
ceava a probat că pe această cale 
poate fi imprimat un caracter siste
matic, continuu activității de educa
ție materialist-științifică, se reali
zează o relație directă, mai strînsă 
între cei ce transmit cunoștințe și 
beneficiarii actului educațional.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scînteii*

formelor sale de 
județean și sec- 

după cum se 
teoretice cu 

unor materiale
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BACĂU: In numai două 
decenii — 73 000 
de apartamente

Colectivele din cadrul Trustului 
antrepriză generală construcții- 
montaj Bacău inscriu pe graficul 
întrecerii noi și semnificative fap
te de muncă. Astfel, prin buna or
ganizare a activității pe fiecare 
șantier și folosirea pe scară largă 
a unor materiale de construcții lo
cale, ei au inăltat și dat in folo
sință oamenilor muncii din Bacău 
și Moinești primele blocuri de lo
cuințe din cele 3 200 de apartamen
te prevăzute pentru 1988. Cu aces
tea. numărul apartamentelor con
struite în municipiul Bacău in pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului și pînă 
in prezent se ridică la 55 000. In 
acest an. in municipiul de la con
fluența Bistriței cu Șiretul vor mai 
fi construite încă 1 760 de aparta
mente. Majoritatea acestora se află 
în execuție în noul și modernul an
samblu de locuințe Ștefan cel Mare, 
situat în zona întreprinderii 
pielărie 
nul” — 
turn au 
2 000 de 
prevăzute în final. O dată cu blocu
rile de locuințe, aici se înaltă nu
meroase spatii comerciale, unități 
prestatoare de servicii, unități șco
lare. sanitare și alte obiective edi- 
litar-gospodărești de larg interes.

înnoiri social-edilitare au cunos
cut toate localitățile urbane și ru
rale ale județului Bacău. In cele 
două decenii care au trecut de la 
reorganizarea adminlstrativ-terito- 
rială a țării, în orașele și centrele 
muncitorești de pe văile Bistriței 
și Trotușului au fost înălțate și 
date în folosință 73 000 de aparta
mente, din care peste 1 000 de a- 
partamente pentru specialiștii de la 
sate. La această dată, in orașele 
Buhuși, Comănești. Moinești. Tîr- 
gu Ocna și în celelalte localități 
urbane se află in diferite stadii de 
construcție peste 2 000 de aparta-

mente, ceea ce va face ca numă
rul apartamentelor construite in 
județul Bacău in perioada actua
lului cincinal să se ridi.ce la 15 500. 
(Gheorghe Baltă).

GALAȚI : Noi unități 
prestatoare de servicii 

întreprinderea județeană de pro
ducție industrială și prestări servi
cii Galați dispune de circa 250 
unități prestatoare de servicii. Din 
valoarea totală a prestărilor de 
servicii către populație în 1987, 
circa jumătate s-a realizat în co
mune. în acest an, întreprinderea 
și-a propus extinderea unităților 
prestatoare de servicii și a gamei 
activităților, cu prioritate în me
diul rural, prin înființarea a 30 de 
noi unități, care vor realiza îndeo
sebi lucrări in construcții, repa
rații auto-moto, croitorie la co
mandă, reparații și încărcări de 
acumulatori, reparații de obiecte 
de uz casnic și gospodăresc. (Dan 
Plăeșu).

BUZĂU : Materiale 
refolosibile în circuit 

productiv
Aplicînd valoroasa inițiativă 

„Nimic să nu se piardă, totul să 
fie recirculat și refolosit în eco
nomie", colectivele muncitorești și 
locuitorii județului Buzău au obți- 
rut în perioada care a trecut din 
acest an rezultate remarcabile pri
vind completarea bazei de materii 
prime din resurse și cu forțe pro
prii. Astfel, în municipiul Buzău, 
orașul Rîmnicu Sărat și în cele 83 
de comune au fost colectate și re
introduse în circuitul productiv 
7 437 tone de materiale feroase, 30 
tone cupru. 37 tone alamă, 14 tone 
bronz, 37 tone plumb, 32 tone zinc, 
174 tone hîrtie și cartoane, peste 
23 tone de materiale textile și 
altele. (Stelian Chiper).

In oadrul tnttlnlrllor de lucru, care 
au avut loc la București. între to
varășii Ion Constantinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, și G, G. Ve
dernikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice. au fost convenite. în spiritul 
Programului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnlco-științlfice dintre România și 
Uniunea Sovietică, măsuri și acțiuni 
concrete vizînd dezvoltarea în conti
nuare a colaborării și cooperării in 
domenii de interes comun, adîncirea 
specializării în producție, creșterea 
și diversificarea schimburilor reci
proce de mărfuri.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, E. M. Tiajelnikov, a or
ganizat, vineri, o conferință de pre
să 
ai 
ai 
de
respondenti ai presei străine acredi
tați in tara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul G. G. Ve
dernikov. vicepreședinte al Con-

siliulul de Miniștri al U.R.S.S.. care 
a efectuat o vizită în țara noastră, a 
prezentat hotărîrile recentei plenare 
a C.C. al P.C.U.S. privind dezvolta
rea învățămînțului superior și mediu 
din Uniunea Sovietică.

★
Împlinirii a 110 ani de 
Bulgariei de sub domi-

la care au participat reprezentanți 
Ministerului Afacerilor Externe, 
presei centrale, Agenției române 
presă „Agerpres", precum si co-

de 
și încălțăminte „Partiza- 

ansamblu in care pină a- 
fost date în folosință circa 
apartamente din cele 4 000

SLATINA : „Casa 
de cultură ne aparține"
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Slatina, oamenii muncii de la 
întreprinderea de produse cărbu- 
noase din municipiu au organizat 
un complex de acțiuni politico- 
ideologice și cultural-educative re
unite, sugestiv, sub genericul „Casa 
de cultură ne aparține". Au parti
cipat sute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprinderii. Mani
festarea a cuprins, între altele, vi
zionarea expoziției județene, ame
najată în holul casei de cultură, 
sub genericul „Județul Olt 1968— 
1988“ — imagine elocventă a reali
zărilor economico-sociale ale jude
țului in cele două decenii care au 
trecut de la reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a țării", un bo
gat spectacol cultural-artistic sus
ținut de formațiile proprii, o expo
ziție de artă populară cu obiecte 
confecționate de muncitoarele în
treprinderii. (Mihai Grigoroșcuțâ).

TULCEA : Activitate 
portuară intensă

Ritmuri intense de activitate se 
înregistrează în porturile tulcene, 
ele concretizîndu-se de la începu
tul anului și pină in prezent in 
manipularea suplimentară a unui 
volum de mărfuri de peste 230 000 
de tone. Numai in portul indus
trial. în care se operează nave 
maritime și fluviale ce transportă 
materii prime pentru combinatul 
metalurgic, întreprinderea de alu
mină și alte unități economice de 
pe platforma industrială din ves
tul municipiului, volumul mărfu
rilor manipulate, peste sarcinile de 
plan, depășește 14 000 tone. De la 
începutul 
cene au 
de nave, 
rilor din
trecut. De remarcat că aceste re
zultate au avut la bază creșterea 
productivității muncii și mecani
zarea continuă a operațiunilor de 
încărcare și descărcare a navelor. 
(Adrian Vasile).

Cu prilejul 
la eliberarea _____
nația otomană, la Ambasada Repu
blicii Populare Bulgaria la București 
a avut loc, vineri, o conferință de 
presă.

Semnificațiile evenimentului ani
versat au fost evocate de Liuben 
Gheorghiev, consilier al ambasadei. 
In acest cadru a fost evidențiată 
contribuția poporului român, a ar
matei sale la eliberarea Bulgariei.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a victoriei din februarie 1948 
a oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Jan Papp, a avut o întilnire cu 
cadre didactice și cursanți de Ia 
Academia de studii social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE 
BUCUROASE DE OASPEȚI

O cerință a democrației socialiste

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii• •

anului, în porturile tul- 
fost operate aproape 200 
cifră superioară realiză- 

aceeași perioadă a anului

vremea

Domnului JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

SANTO DOMINGO

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Dominicane, imi face 
plăcere să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului dominican prieten.

Poporul dominican sărbătorește 
împlinirea a 167 de ani de la pro
clamarea independentei. Eveni
mentul. petrecut la 27 februarie 
1821, a pus capăt unei dominații 
coloniale de peste trei secole, des- 
chizînd o nouă perspectivă poporu
lui dominican.

Situată în partea răsăriteană a 
insulei Haiti, din Marea Caraibilor, 
Republica Dominicană are o supra
față de 48 734 kmp și o populație 
de peste cinci milioane locuitori. 
Grație situării sale in zona tropi
cală. ca și particularităților solului, 
această mică tară din Caraibe a de
venit o producătoare importantă 
de trestie de zahăr. Această cultură 
domină și în prezent în economia 
tării, zahărul reprezentind aproape 
jumătate din exporturi. Se mai 
cultivă cafea, tutun și cacao, pro
duse destinate, de asemenea, în cea 
mal mare parte, exportului. Țara 
mai dispune de unele zăcăminte 
minerale, precum și de mici can
tități de petrol.

în ultimii ani au fost depuse

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

eforturi pentru valorificarea supe
rioară a resurselor naționale, crein- 
du-se unele ramuri industriale, 
între care siderurgia, petrochimia, 
industria de prelucrare a lemnu
lui și cea textilă. în același timp, 
autoritățile au adoptat o serie de 
măsuri vizind sporirea producției 
de energie, inclusiv din surse ne
convenționale. In agricultură au cu
noscut extindere culturile cerea
liere.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile poporu
lui dominican în direcția acceleră
rii progresului economic și social, 
în dorința de a dezvolta legăturile 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două popoare. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Dominicană au fost stabilite relații 
diplomatice. Ambele guverne și-au 
exprimat convingerea că aceasta 
va contribui la promovarea pe mul
tiple planuri a raporturilor dintre 
cele două țări și popoare. în inte
resul reciproc, al oauzei păcii. în
țelegerii și colaborării în lume.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Milltie! 

— Direcția circulație

Măsuri pentru 
respectarea 
legalității 
in unitate

în mai multe scri
sori adresate ziarului, 
semnate de diferiți 
oameni ai muncii de 
la Întreprinderea de 
industrializare a căr
nii din Iași, se sem
nala că la această 
unitate și la abatorul 
său din Tomești s-au 
comis unele abuzuri 
și ilegalități patronate 
chiar de directorul -în
treprinderii, Ion 
haria. 
între 
avut 
din 
că o 
de conserve 
preciat din 
nerespectării. 
sului tehnologic 
fabricație.

Faptele sesizate 
fost cercetate la 
locului de un colectiv 
format din activiști 
de partid și cadre de 
specialitate, alcătuit 
la indicația Comitetu
lui județean Iași al 
P.C.R., căruia redac
ția i-a trimis spre so
luționare 
Din referatele i 
cetare reiese 
cea mai mare 
cele semnalate 
firmă. Desigur, 
propunem să ne 
ferim ia toate consta
tările făcute cu prile
jul verificărilor. Re
ținem doar că aces
tea au scos la iveală 
existenta unui stil de 
muncă defectuos în 
activitatea conducerii 
unități}, lipsa de grijă 
și spirit gospodăresc 
în întreținerea și ex
ploatarea centralei 
termice a întreprinde
rii. încălcarea preve
derilor legale în vi
goare la încadrarea 
in muncă a unor per
soane. distribuirea ile
gală, in mod prefe
rențial. direct din de
pozit, a unor prepara
te din carne, negli
jarea perfecționării 
pregătirii profesionale 
a personalului mun
citor.

Pe baza concluziilor 
rezultate, secretaria
tul comitetului jude
țean de partid a a- 
doptat o serie de mă
suri pentru îmbună
tățirea muncii și în
tărirea legalității, a 
ordinii și disciplinei 
in această întreprin
dere. pentru exploa
tarea corespunzătoare 
a mașinilor, utilajelor 
■ 
secții, 
fost 
linie 
„vot 
rectorul 
rii. I. Zaharia, și se
cretara comitetului de 
partid din unitate. 
Elena Bucos. Acestora 
li s-a stabilit și un 
termen de trei luni, 
timp în care să dove
dească încrederea ce 
li s-a acordat pentru 
a ocupa funcțiile res
pective. Au fost, de 
asemenea, sancționați 
cu ..vot de blam” și 

^inlocuiți din funcție

Za- 
Autorii relatau, 
altele, că au 
loc sustrageri 

avutul obștesc, 
cantitate mare 

s-au de- 
cauza 

prece
de

inginerui-șef Samoi- 
lă Bandrabur. conta- 
bila-șefă Maria Nis- 
tor și șeful centralei 
termice, 
delean.
timp, s-a 
nerea în 
ganizației 
din unitate, cu 
mandarea 
sancționați, 
consultului 
Chiba, a 
abatorului 
Constantin 
a inspectorului 
personal Vasile Radu.

Concluziile rezul
tate și măsurile adop
tate au fost dezbătute 
in ședința cu activul 
de partid, la care au 
participat și semna
tarii scrisorilor.

Ovidiu Ar
in același 
hotărit pu- 
discuția or- 

de partid 
reco- 
a fi 
juris- 
Vasile 

directorului 
Tomești, 

Bădiliță. si 
de

de 
a

au 
fata

scrisorile. 
de cer

că. in 
parte, 

se con- 
, nu ne 

re

din 
au 
pe 
cu 
di-

instalațiilor 
Totodată, 

sancționați, 
de partid, 
de blam".

întreprinde-

Timpul 
de funcționare 
a unor utilaje 

poate fi prelungit 
„La întreprinderea 

pentru exploatarea si 
prelucrarea materia
lelor nemetalifere din 
Vălenii de Munte — 
se relata într-o scri
soare — se intimpină 
unele greutăți în în
treținerea si exploa
tarea transportoare
lor cu bandă de cau
ciuc, in aproviziona
rea cu piese de 
schimb, ceea ce afec
tează desfășurarea 
normală a procesului 
de producție".

In răspunsul Comi
tetului 
partid 
Munte, 
ția i-a 
luționare
se arată că întreprin
derea 
pune de un 
important de 
portoare cu 
care. însumate, 
la o lungime de cițiva 
kilometri. Unele din
tre acestea sint mai 
noi, altele au vechime

orășenesc de 
Vălenii de 

căruia redae- 
trimis spre so- 

scrisoarea.

respectivă dis- 
număr 
trans- 
bandă. 
ajung

mai mare. Printr-o 
exploatare si întreți
nere corespunzătoare 
— se precizează in 
răspunsul primit — 
timpul de funcționare 
a acestor transportoa
re a fost prelungit, 
puțind să fie utilizate 
în continuare încă 
3—4 ani. fără a fi ne
voie de alocarea unor 
fonduri de investiții 
pentru înlocuirea lor.

Este adevărat însă 
că. datorită „bâtrine- 
ții" lor, activitatea de 
exploatare si 
nere 
mai 
nind 
mari 
care 
La aceasta 
daugâ si 
greutăți 
in aprovizionarea 
timp cu diferite mate
riale necesare între
ținerii (rulmenți, so
luție pentru vulcani
zarea benzilor de cau
ciuc etc.), precum și 
unele abateri de la 
programele de revizie 
și întreținere. Au fost 
luate măsurile 
punzătoare 
respectarea 
acestor 
pentru : 
rea si 
corectă a transportoa
relor. precum si pen
tru întărirea răspun
derii șefului secției si 
a maiștrilor de schimb. 
De asemenea, perso
nalul de exploatare și 
întreținere a fost re- 
instruit in legătură 
cu sarcinile si atribu
țiile ce îi revin. In 
același t»np. conduce
rea întreprinderii. în 
colaborare cu Centra
la sticlei și ceramicii 
fine București, a luat 
măsuri pentru asigu
rarea cantităților de 
apă necesare spălării 
nisipului, extinderea 
spatiilor de decantare 
a apelor uzate etc., 
urmărindu-se îndea
proape bunul mers al 
producției.

intreți- 
a acestora este 
dificilă, impu- 

eforturi mai 
din partea celor 
le exploatează, 

se mai a- 
an urnite 

întîmpinate 
la

cores- 
pentru 

i strictă a 
programe, 

supraveghe- 
exploa tarea

La semnalele cititorilor
• Remedierile interioare și exterioare la blo

cul F12A de pe bulevardul Republicii Socialiste 
România din Curtea de Argeș — ne-a răspuns 
Trustul antrepriză generală construcții-montaj 
Argeș la sesizarea comitetului asociației locata
rilor din imobilul respectiv — vor fi finalizate 
in luna aprilie a.c. de către antreprizele 2 și 4.

• Mai multă grijă în gestionarea avutului 
obștesc ! Cercetind o sesizare trimisă de redac
ție. Miliția județului Constanta ne-a adus la 
cunoștință că. din gestiunea brigăzii nr. 5 Cer
navodă — unitate ce aparține Antreprizei de 
lucrări speciale și izolații tehnologice Piatra 
Neamț — au fost scoase ilegal diverse materiale 
pentru îmbunătățirea confortului unor aparta
mente din municipiul Constanța. Materialele 
au fost eliberate din dispoziția adjunctului șe
fului de brigadă, ing. Doru Copinceanu. S-a 
dispus efectuarea unei expertize tehnico-conta- 
bile pentru stabilirea prejudiciului, fiind infor
mate și organele locale de partid in legătură cu 
abaterile celui in cauză.

• în vederea asigurării transportului de căli* 
tori spre Balotești, unde își are sediul Consiliul 
popular al Sectorului agricol 
municat întreprinderea de 
București în urma analizării 
cititori — s-a stabilit să se 
mental, pe o perioadă de două luni, o pereche 
de curse de autobuze pe traseul București — 
Periș, cu plecare din autogara Băneasa la ora 16 
și din Periș — la ora 5.

Ilfov — ne-a co- 
transporturi auto 
propunerii unor 

introducă experi-

Gheorqhe PÎRVAN

Institutul de meteorologie șt hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 februarie, ora 20 — 1 mar
tie, ora 20. In țară 4 Vremea va fi pre
dominant închisă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Iar cerul mai mult 
noros. Precipitații temporare sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare vor 
cădea în toate regiunile, îndeosebi în 
prima parte a Intervalului, cînd pe 
alocuri cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metru pătrat, în 24 de ore. 
Vîntul va mal prezenta intensificări 
predominant din nord și nord-est, la 
începutul intervalului, In regiunile din 
estul și nordul țării, precum șl în zona 
de munte, unde va viscoli zăpada. 
Temperaturile minime,-în generai, vșr 
oscila între minus 8 șf plus 2 grade, 
iar maximele, în general, între minus 
2 și plus 3 grade. Local, ceață, iar 
izolat condiții de polei. In București : 
Vremea va fl în general închisă, iar 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare sub formă de 
ploaie și lapoviță, cu transformare 
trecătoare în ninsoare, la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 2 
grade, iair maximele între plus 2 și 
plus 6 grade. In a doua parte a Inter
valului. dimineața, condiții de ceață.

Efectuarea unei cure balneare ca 
ți petrecerea concediului într-una 
din stațiunile tarii sînt binevenite 
în orice anotimp al anului. Iată 
cîteva din stațiunile bucuroase de 
oaspeți :

Borșa : Stațiune balneoclimateri
că mărginită de munții Rodnei și 
ai Maramureșului, situată Ia alti
tudinea de 850 m și la circa 157 
km depărtare de Baia Mare (82 km 
de Vatra Dornei).

Bușteni: Așezată la poalele mun- 
tiW Caraiman, Jepii Mari și Jepii ; 
Mici, stațiunea Bușteni se află la 
o altitudine de 800—900 m. la 31s-‘ 
tanța de 135 km de București'și 37 
km de Brașov.

Cheia : Stațiune situată pe cursul 
superior al Teleajenului, la poa
lele munților Ciucaș și Zăganul. 
Depărtare fată de Ploiești — 60 
km. față de Brașov — 49 km și 
fată de Vălenii de Munte — 36 km, 
altitudine 870 m.

Durău : Situată Intr-o zonă de 
atrăgătoare frumuseți turistice, la 
poalele legendarului Ceahlău, la 8 
km depărtare de lacul de acumula
re Izvorul Muntelui și la 89 km 
Piatra Neamț. Altitudine medie 
800 m.

Izvoarele : Stațiunea se află la 
km depărtare de Baia Mare și

de

25 
__ ___ ,_____ ___ _____ la 
altitudinea de 910 m. In imediata 
apropiere, munții Gutin.

Păltiniș : 
nului, este

; mai mare
1 400—1 450

. , -=lJ12 km. _ , _ __
Scipțnic : Altitudine 1 400 m. 

Stfîțiwiea este situată pte lat-gul 
platou al masivului Semenic. la 
33 km de Reșița.

Biletele pentru cură balneară șl 
odihnă în aceste stațiuni se pot 
obține de Ia toate agențiile ofici
ilor județene de turism, ale I.T.H.R. 
București, precum și de Ia comite
tele sindicatelor din întreprinderi.

Aflată în munții Cibi- 
stațiunea situată la cea 
altitudine din tară— 
m. Depărtare; de Sibiu

în această perioadă, nopțile sînt 
mai întunecoase, cerul fiind deseori 
acoperit Este firesc ca, mai ales 
după lăsarea serii, să se ia măsuri 
da prevedere în cursul deplasărilor 
pe drumurile publice atît în calitate 
de conducători auto, cît și ca pietoni. 
Majoritatea automobiliștilor știu că 
în zonele aglomerate din localități 
frecvența traversărilor pietonilor 
este mai mare, astfel că reduc sub
stanțial viteza. Mai sînt însă unii 
care ignoră prezența pietonilor pe 
carosabil, în preajma localităților 
rurale sau chiar în interiorul aces
tora. Dacă bicicletele și căruțele pot 
fi observate de la o distantă sufi
cient de mare, cînd sint echipate co
respunzător cu surse de lumină și 
elemente reflectorizante, nu același 
lucru se întimplă cu pietonii care 
se deplasează pe carosabil și care 
nu pot fi sesizați de către șoferi de- 
cît la mică distantă, uneori prea 
tîrziu. Pericolul sporește în condi
țiile în care din sens opus circulă 
alte autovehicule ale căror faruri 
incomodează. In aceste situații, re
ducerea substanțială a vitezei si 
chiar oprirea mașinii devin cele mai 
sigure măsuri de precauție pentru 
cei aflați la volan. De aceeași aten
ție trebuie să dea dovadă și pietQr 
nii. Ei trebuie să circule numai De 
trotuare ori pe acostamentele Jațe-j, 
rale ale drumurilor, pe partea stingă

!n direcția de mers, pentru a obser
va cu ușurință dacă se apropie auto
vehicule. Atunci cînd deplasarea în 
afara drumului nu este posibilă — 
și in sezonul rece sau după ploi acest 
lucru se întîmplă frecvent — circu
lația autovehiculelor trebuie urmări
tă cu mare atenție, iar la apropie
rea acestora, retragerea de pe caro
sabil este cea mai sigură modalitate 
de protecție. Nu este o noutate fap
tul că și pietonii sînt obligați să cu
noască și să respecte regulile de cir
culație și normele de conduită pre
ventivă.

O prudentă maximă reclamă con
ducerea autovehiculelor în intersec
ții. In această situație, siguranța cir
culației este condiționată, în primul 
rînd. de respectarea regulilor de 
prioritate. Ignorarea ori tratarea cu 
superficialitate de către conducăto
rii de vehicule a regulilor privind 
prioritatea de trecere poate avea 
urmări deosebit de grave. Este ne
cesar ca toți conducătorii auto să 
dea dovadă de atitudine preventivă, 
îndeosebi în intersecții. Chiar dacă 
se circulă pe o arteră cu prioritate, 
cînd culoarea semafoarelor permite 
trecerea, reducerea vitezei în aseme
nea locurî va conferi celui de la 
•talan certitudinea că va putea opri 
la timp, pentru a se putea evita un 
rtedorft 'eveniment rutier.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Oameni pentru care creativitatea este a doua profesie
(Urmare din pag. I)

vă
cu-

cerea noului. Am să 
ofer un exemplu. De 
rind. pe linia de fabricație 
a unui produs pentru ex
port apăruse o strangula
re : montajul nu avea ca
pacitatea să asambleze re
perele in ritmul pe care-1 
impuneau secțiile prelu
crătoare. Consiliul oameni
lor muncii a organizat un 
concurs 
2 000 si 
tru cel 
lizează 
bil să monteze piesele in 
ritmul cerut. Rezultatul ? 
După foarte puțin timp, au- 
tom atul respectiv lucra...".

Ne-am interesat din ce 
alte „elemente" se mai 
compune prodigiosul climat 
capabil, iată, la maximum 
trei zile, să nască o in
venție. ori măcar o inova
ție... Și așa am aflat că 
un rol deloc neglijabil în 
cultivarea relațiilor de 
muncă il are și... umorul. 
La „Electrocontact“-Boto- 
șani am văzut oameni pe 
care, chiar in împrejurări 
dificile, nu-i părăsește buna 
dispoziție. Fete destinse, 
zimbitoare. inteligente. Și 
răspunsuri așijderea.

Discutînd cu inginerul 
Iftimie ne-am reamintit 
una dintre maximele favo
rite ale unuia dintre ma
rii specialiști europeni in 
organizarea muncii : „oa
menii fără umor sint fie de 
compătimit, fie de ocolit 
(uneori și una și alta...)".

La „serile culturale" con
siliul de conducere invită 
— totdeauna in intreprin-

cu premii (5 000, 
1 000 de lei) pen- 
(sau cei) care rea- 
un automat capa-

dere. niciodată dincolo de 
gardul ei— scriitori și ac
tori de renume, pictori, 
formații de estradă, filme 
premiate, teatre și chiar 
filarmonica botosăneană. 
Astfel de „seri" nu sint de
loc rare și ele se împle
tesc armonios cu învătă- 
mîntul politico-ideologic, 
cu însușirea limbilor străi
ne. cu prelegerile susținu
te de cadre universitare 
invitate special la cursurile 
de perfecționare. Și aceas
ta explică formarea clima
tului deosebit de creativ 
existent la „Electrecon- 
tact".

Dar ce ni s-a părut mai 
Important am păstrat pen
tru la urmă : grupele de... 
suflet. Nici unuia dintre 
tinerii absolvenți de facul
tăți nu 1 se impune un loc 
de muncă. Timp de (to
tuși 1) sase luni sint lâsați 
să se uite, să vorbească cu 
cine doresc prin secții, 
prin ateliere, prin birouri
le de proiectare... Chiar 
dacă sînt sicii tori, nimeni 
nu-i repede, nu-i ironizea
ză. nu le spune „măi țîcâ, 
pe vremea, mea...", nu-i 
expediază cu „las’ c-am 
mai văzut noi zmei de hir- 
tie. importante sînt sarci
nile de plan...". Sînt lăsați 
să privească, să critice... 
Dar nu la întîmplare. In 
fiecare săptămînă 1' 
chemați la conducere, 
organizațiile de partid 
de sindicat, la U.T.C. 
puși să răspundă doar 
două întrebări : 1. Ce 
place ? 2. Ce nu vă pla
ce ? Iar apoi sînt invitați : 
propuneți schimbarea pe

sînt 
, la 
l Si 

si 
■ la 

vă

care o considerați necesa
ră in condițiile date. Și iar 
sint lăsati să circule prin 
întreprindere, să se „li
pească" de oamenii cu care 
s-ar părea că se înțeleg cel 
mai bine... Și așa. uneori 
numai după o lună și ju
mătate. apar chiar si in
venții. Alt exemplu (din 
multe 1). tot cu tineri in
gineri din promoția lui 
’87 4 Radu Valentin. 24 de 
ani. 9,87 media de absolvi
re la T.C.M. Iași, și Ava- 
silichioaiei Cornel, 24 de 
ani. media 9.20. Ambii sînt 
comuniști încă din studen
ție. Au mîncat Ia aceeași 
cantină. Au locuit la cămin 
în aceeași cameră. îm
preună au frecventat 
cursurile de inventică ale 
profesorului Belousov. La 
„Electrocontact“-Botoșani — 
firește că-s... de-ai locu
lui — au sosit în aceeași 
zi, pe 31 august 1987. îm
preună s-au „plimbat" prin 
întreprindere.
scenariului. Acum 
nosc : „Patru luni 
produs nimic...".

— După asta,?
— . Ne-am oprit la 

lierul de unicate al secției 
montai. Operațiile de gău
riră cu bormașina ale unor 
dulapuri pentru automate 
ni s-au părut neeconomi- 
coase. Ne-am adresat in
ginerilor Mihai Adăscăli- 
tei și Constantin Palaghia 
din conducerea secției. Au 
răspuns că n-avem decit 
să propunem altă soluție. 
Noi am zis că ideea ar fi 
asta și asta, iar ei... ne-au 
ajutat să fadem planurile. 
Și a ieșit un „dispozitiv

conform... 
recu- 
n-am

ate-

pentru decupări interioa
re". Habar n-aveam că e 
invenție. Ei ne-au spus-o. 
Tot ei au umblat după hîr- 
tii. după tot felul de a- 
probări și de confirmări.

— V-au propus să-l 
luati... coautori ?

— Noi le-am zis. dar... 
doar că nu ne-au înjurat. 
Ei sînt inventatori cu ve
chime. Realitatea e că la 
„Electrocontact" atmosfera 
este deosebit de favorabi
lă oamenilor care au idei. 
Acum ne-am fixat la 
A.C.P.T.-2 (este un atelier 
de autoutilare) și lucrăm 
împreună la realizarea unui 
automat. E o treabă mult 
mai serioasă decit prima...

La „prototipuri” discu
tăm cu șeful de atelier, 
ing. Horst Walter Zimmer
mann. 44 de ani. autorul a 
peste 50 de invenții. Spu
ne : „Am aici 50 de mun
citori și 7 ingineri foarte 
tineri și foarte capabili. 
Unuia dintre ei. lui Con
stantin Poenaru. dacă ar 
vrea, i-as ceda ««scaunul» 
imediat, deși abia a ieșit 
din stagiatură...".

Ceea ce nu ne spune ing. 
Zimmermann este că „cei 
șapte magnifici" au rămas 
la prototipuri pentru că — 
din cei douăzeci de ingi
neri care au trecut pe la 
el în ultimii trei ani — 
doar ei sînt asemănători... 
inginerește. dar mai ales 
sufletește !

...Priviti-vă calendarele. 
Ce zi e azi ? Dacă-i marți 
ori vineri, să știti că la 
„Electrocontact" Botoșani 
s-a și înregistrat o nouă 
propunere de invenție 1

cinema
0 Extemporal la dirlgenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11: 13; 13: 17,13; 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
0 Program de desene animate — 11; 
Cînd pleacă bunica — 9; 13, Totul 
se plătește — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
0 Unde ești, copilărie : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13
0 Mesagerul invincibil : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19
0 Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
— 9: 11; 13: 15; 17; 19, CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: 13: 15; 17; 19
0 Taina reginei piraților : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
0 Drumuri neumblate : TIMPURI 
noi (15 6110) — 9; li; 13; 15; 17: 19 
0 Biciul fermecat ; LIRA (31 71 71) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19

• Misiune epeelalft 1 AURORA
(35 04 66) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) 9: 11; 13; 15;
17; 19
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,36; 14; 16,30; 19

teatre
• Teatrul National
mare) : Titanic vals , .
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood
— 18 ; (sala Atelier) : 
ochi (A) — 13
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 88 75. Ateneul Român) 1 „Inte
grale camerale". Cvartetul „FORUM"
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) 1 
Paganini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) t Menajeria de sti
clă — II

(14 71 71. Sala 
— ÎS ; (sala

Intre patru

• Teatrul Mic (14 70 It) : Ivona, prin
cipesa Burgundiel — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i 
Noapte bună, mamă — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bal — 18 ; 
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Simple coincidente — 18: 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Medalionul 
de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Spectacol de jaz — ia
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 1 3 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) t 
Un tînăr printre alții — 9 ; Pistruia
tul — 15
• Teatrul „Țăndărică” (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Cartea cu jucării
— 15
• Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 15.30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară
— 18.30

SUB GENERICUL „DACIADEI"

AZI SE REIA „CUPA ROMÂNIEI” LA FOTBAL
Steaua — Voința, Ia București

șl F. C. Maramureș — Politehnica Timișoara, Ia Baia Mare
Noul an competițional la fotbal va 

fi marcat de meciurile din șaispreze- 
clmile de finală ale „Cupei Româ
niei". competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". In această 
fază a tradiționalei întreceri fotbalis
tice intră, după cum se știe, și echi
pele divizionare A. Astăzi, pe cel 
mai mare stadion al țării (stadionul 
„23 August" din Capitală) se va des
fășura, cu începere de la ora 15, 
meciul dintre Steaua București șl 
Voința București, iar la Baia Mare 
este programat, de la ora 14, meciul 
dintre F.C. Maramureș și Politehnica 
Timișoara.

Celelalte partide din această fază 
■ marii competiții fotbalistice (cu

★
Jocurile Olimpice de iarnă de Ia 

Calgary. Proba masculină de slalom 
uriaș a fost cîștigată de unul dintre 
favoriti, italianul Alberto Tomba, 
înregistrat în două manșe cu timpul 
de 2‘06”37/100. Pe locurile următoare 
s-au situat austriacul Hubert Strolz 
(2’07”41/100) și elvețianul Pirmin 
Zurbriggen (2'08”39/100). Concursul 
de schi-fond a programat proba fe
minină de 20 km, in cere victoria a 
revenit sovieticei Tamara Tihonova, 
cu timpul de 55’53”6/10. urmată de 
coechipierele sale Anfisa Rezțova 
(56’12”8 10) și Ralsa Smetanina 
(57’22”l/10). In turneul de hochei pe 
gheață, s-a disputat un meci pentru 
clasament (locurile 7—8). S.U.A. — 
Elveția 8—4 (2—1, 3—0, 3—3) pentru 
hocheiștai americani.

★
BOX. In turneul internațional de 

box „Cupa Strandjata", de la Sofia, 
Daniel Dumitrescu (categ. pană), 
l-a întrecut la puncte (decizie 5—0) 
pe campionul cehoslovac Jiri Vîrba, 
La aceeași categorie, polonezul To
mas Novak a ciștigat în fața lui Kir
korov (Bulgaria), iar cubanezul Sua- 
res și-a adjudecat victoria în meciul 
cu Kezebir (R.D.G.).

FOTBAL. @ Disputat Ia Malaga, 
meciul amical de fotbal dintre selec
ționatele Spaniei și Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) în 
favoarea jucătorilor cehoslovaci 9 La 
Murcia (Spania), in meci pentru 
sferturile de finală ale campionatu
lui european de fotbal rezervat echi
pelor de tineret, selecționata Olan
dei a invins cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația .Spaniei.

TENIS DE MASA. In meci con- 
tînd pentru „Cupa ligii europene" la 
tenis de masă, selecționata Poloniei 
a întrecut pe teren propriu, cu 4—3, 
formația Cehoslovaciei. In partida 
decisivă, Andrzej Grubba l-a învins 
cu 2—0 (21—16, 21—14) pe Toma» 
Jancz.

BASCHET. Turneul final al „Cu
pei campionilor europeni” la baschet 
masculin a programat alte două me
ciuri, încheiate cu victoria echipelor 
oaspete. Partizan Belgrad a între
cut cu scorul de 73—70 (34—33) for
mația franceză E. B. Orthez. iar 
Tracer Milano a dispus cu 85—80 
(39—38) de echipa olandeză Den 
Bosch • Rezultate Înregistrate în 
turneul final al „Cupei campionilor 
europeni” la baschet feminin: S. F. 
Versailles — Primigi Vicenza 72—76

excepția celui dintre Carpațl Agnita
— Sportul studențesc — aminat) sint 
programate mîine : Olimpia I.M.U.N. 
Satu Mare — Universitatea Cluj- 
Napoca, Oțelul Oraș Dr. Petru Groza
— Universitatea Craiova, C.S.M. 
Reșița — F.C.M. Brașov, Unirea 
Urziceni — Corvinul Hunedoara, 
Gloria Pandurii Tg. Jiu — S.C. 
Bacău, Gloria Bistrița — Victoria 
București, Montana Sinaia — Dinamo 
București. C.F.R. Pașcani — Flacăra 
Moreni. Rapid București — A.S.A. 
Tg. Mureș. Granitul Babadag —' F.C. 
Argeș, Petrolul Ploiești — Oțelul 
Galați, Partizanul Bacău — F.C. Olt, 
F.C.M. Progresul Brăila — C.S.M. 
Suceava.

★
(37—40); Dinamo Novosibirsk — Je- 
dinstvo Tuzla 117—90 (63—56); Agon 
Dusseldorf — Sparta Praga 76—91 
(30—59). In clasament conduc echi
pele Dinamo Novosibirsk și Primigi 
Vicenza, cu cite 17 puncte.

CLUBUL DE AUTOMOBILISM ȘI 
KAKTING AL CAPITALEI a stabi
lit la ultima sa plenară o serie de 
acțiuni vizînd diversificarea și îm
bunătățirea activității sportive și 
prestării de servicii pentru membrii 
F.A.K.R. în calendarul competițional 
de masă pe acest an figurează, pen
tru automobiliști, concursul republi
can de autocros, campionatele muni
cipale de îndemînare (4 etape), de 
raliuri tehnico-aplicative (4 etape), 
de raliuri pentru automobile de epo
că (între care tradiționalul raliu 
București — Sinaia, la 17 septem
brie), alte întreceri cu caracter teh- 
nico-aplicativ, raliuri combinate tu- 
ristico-aplicative etc. Pentru amato
rii de karting sînt prevăzute. între 
altele, „Cupa primăverii” și con
cursuri cu caracter demonstrativ și 
de selecție. De asemenea. clubul 
municipal de automobilism și karting 
asigură membrilor săi servicii teh
nice (in baza cupoanelor din car
netul de asistență), servicii turistice, 
materiale și informații specifice 
(prin comisiile de specialitate), acti

vități instructiv-educative la sediul 
clubului — Piața Bucur-Obor nr. 1.

ATLETISM. Cu prilejul unul con
curs internațional desfășurat la 
Senftenberg (R.D. Germană), Anke 
Behmer (R.D.G.) a stabilit cea mal 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit la pentatlon : 4 955 puncte.

SCHI © Campionatele republicane 
de schi fond au continuat Pe Valea 
Rișnoavei. din apropiere de Predeal, 
cu proba de 15 km, dominată de 
sportivii de la A.S.A. Brașov, cla
sați Pe primele două locuri ' Gavrilă 
Voitiș (cronometrat în 50'45”), ur
mat de Viorel Șotropa (51’5”). In 
proba similară rezervată juniorilor 
a ciștigat Viorel Șotropa (51’51”). 
Astăzi este programată proba de șta
fetă. iar mîine. ultima cursă a com
petiției, cea de 50 km. O Competi
ția de biatlon „Cupa Rîșnov” a pro
gramat Ia Predeal o probă de 10 km, 
în care primul loc a fost ocupat de 
Imre Lestyen (A.S.A. Brașov) — 
38’03”; locurile următoare : Iancu 
Diaconescu (Dinamo Brașov) — 38' 
40” si Sorin Popa (Dinamo Brașov
— 38’58”.



ÎNCHEIEREA REUNIUNII MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE
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Schimb de mesaie 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu

Schimb de mesaie •. 
la nivel înalt româno-tunisian

BELGRAD 26. — Trimisul Ager-
pres, Vasile Crișu, transmite : In 
capitala Iugoslaviei au luat sfir- 
șit. vineri, lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe din Al
bania. Bulgaria. Grecia, lugosîavia, 
România și Turcia. în cadrul ședin
ței finale, participant» au adoptat 
un comunicat comun. Luind cuvintul,

COMUNICAT COMUN
în perioada 24—26 februarie 1988 a 

avut loc, la Belgrad, reuniunea mi
niștrilor afacerilor externe ai tarilor 
balcanice, la inițiativa Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia a luat cuvintul la reuniune.

S-au primit mesaie din partea șe
filor de stat sau de guvern ai ță
rilor balcanice si a secretarului ge
neral al O.N.U.

La reuniune au participat : mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Socialiste Alba
nia — Reis Malile ; ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria — Petăr Mla- 
denov ; ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Elene — Ka- 
rolos Papoulias : ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România — loan Totu : ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Tur
cia — Mesut Yilmaz ; secretarul 
federal pentru afacerile externe ai 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia — Budimir Loncear, care a 
fost ales președinte al reuniunii.

într-o atmosferă constructivă, mi
niștrii au efectuat un schimb de pă
reri cu privire la ideile, căile si po
sibilitățile 'pentru dezvoltarea coo
perării multilaterale în Balcani. în 
toate domeniile in care interesele 
țărilor balcanice coincid si necesită
țile sînt comune, tinînd seama de di
mensiunile . politice. economice, cul
turale. umanitare si de altă natură.

Pornind de la interesele si nevoile 
obiective ale țărilor balcanice de a 
întări cooperarea multilaterală largă 
in regiune. în spiritul promovării 
respectului reciproc. înțelegerii si 
încrederii, miniștrii au subliniat in
teresul si disponibilitatea țărilor lor 
de a contribui la creșterea co
operării intre țările balcanice. 
Miniștrii au menționat că această 
reuniune constituie o contribuție 
importantă la diminuarea tensiunilor 
și la crearea urlei atmosfere de 
prietenie și dialog in Balcani, care 
servește, in același timp, cauzei pă
cii și securității in regiune, în Eu
ropa și în lume.

Avind in vedere principiile respec
tării stricte a sistemelor politice, so
ciale și economice diferite ale țări
lor balcanice, a independentei, su
veranității, integrității teritoriale, 
inviolabilității frontierelor, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și intereselor reciproce 
miniștrii au căzut de acord să se 
depună noi eforturi in direcția pro
movării unei largi cooperări multi
laterale și a relațiilor reciproce ni
tre țările balcanice. Ei au exprimat 
convingerea că progrese în dezvol
tarea cooperării multilaterale și in 
promovarea relațiilor bilaterale ar 
putea fi realizate numai prin acțiuni

Pentru reducerea
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager- 

pres). — Confederația Oamenilor 
Muncii din Mexic (C.T.M.) — cea
mai mare centrală sindicală, avind 
cinci milioane de membri — s-a pro
nunțat pentru limitarea serviciului 
datoriei externe a tării la 10 la sută 
din veniturile obținute din exportu
rile nepetroliere — informează agen
ția Prensa Latina. Cererea a fost fă-

si tovarășul
secretarul federal ' pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei a subliniat că 
lucrările reuniunii s-au încheiat cu 
succes, fiecare participant adueîn- 
du-și. in acest sens, contribuția sa 
importantă.

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, Branko

perseverente, prin eforturi continue 
și o abordare graduală și realistă 
din partea tuturor țărilor balcanice, 
ținind seama de faptul că îmbunătă
țirea relațiilor bilaterale va avea o 
influentă pozitivă asupra cooperării 
interbalcanice.

în acest cadru ei au luat notă cu 
satisfacție deosebită de recentele în
țelegeri pozitive in relațiile bilate
rale dintre unele țări balcanice, care 
au contribuit, totodată, la atmosfera 
pozitivă a actualei reuniuni.

Miniștrii au exprimat disponibili
tatea țărilor lor de a întări în conti
nuare pacea și securitatea în Balcani.

La reuniune s-a acordat atenție 
propunerilor privind transformarea 
Balcanilor intr-o zonă liberă de arme 
nucleare și chimice. Tinînd seama de 
abordările diferite in legătură cu 
aceste probleme, ș-a considerat .că 
este necesar ca aceste propuneri să 
fie examinate în continuare.

Propunerea privind organizarea u- 
nei întilniri a șefilor de stat sau gu
vern ai țărilor balcanice a fost ana
lizată și va fi studiată in continua
re in vederea creării condițiilor co
respunzătoare pentru realizarea ei.

Miniștrii au acordat o atenție deo
sebită problemelor cooperării eco
nomice intre țările balcanice. El au 
constatat că există interese comune 
în lărgirea cooperării economice.

Miniștrii au subliniat în mod deo
sebit necesitatea folosirii în mai 
mare măsură a posibilităților de dez
voltare a cooperării reciproce în do
meniile comerțului. inclusiv al 
schimbului de mărfuri si servicii, 
comerțului in zonele de graniță, 
transporturilor, industriei, turismu
lui, bancar, energiei, științei și teh
nologiei. agriculturii si resurselor de' 
apă. telecomunicațiilor, mediului în
conjurător. sănătății, culturii, spor
tului si informației.

A fost subliniată importanta as
pectului umanitar al cooperării in 
cadrul regiunii balcanice.

A fost exprimată părerea că mi
noritățile naționale în țările balca
nice. pe teritoriile cărora acestea 
există, trebuie să fie un factor de 
coeziune, stabilitate, relații priete
nești și cooperare.

A fost subliniată necesitatea coope
rării în combaterea terorismului si a 
comerțului ilegal cu narcotice și 
arme.

S-au exprimat doripta și disponi
bilitatea generală de a urmări trans
punerea în practică a inițiativelor 
luate la această reuniune.

în acest scop, miniștrii au conve
nit, în principiu.' ca reuniunile miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
balcanice să aibă Ioc periodic.

Miniștrii au subliniat necesitatea 
organizării unor intilniri periodice

dobînzilor bancare
cută în prezenta președintelui Mi
guel de la Madrid, care a inaugu
rat lucrările adunării generale a 
C.T.M. Reprezentanții sindicatului 
au subliniat necesitatea reducerii 
dobînzilor. in contul cărora Mexicul 
a plătit anul trecut 7,437 miliarde de 
dolari. Datoria externă a tării se ri
dică la aproximativ 105 miliarde de 
dolari. • 

Miculici. a primit, vineri, pe miniș
trii de externe ai statelor partici
pante la reuniunea de la Belgrad, 

în cursul aceleiași zile, ministrul 
afacerilor externe al tării noastre, 
loan Totu. a avut o întrevedere cu 
secretarul federal iugoslav pentru a- 
facerile externe, Budimir 'Loncear.

ale funcționarilor superiori ai minis
terelor lor. desemnați in acest scop, 
prima urmind a avea loc. dacă este 
posibil, oină in a' doua parte a anu
lui 1988, la Sofia, avind ca sarcină 
studierea tuturor propunerilor și pre
gătirea activităților viitoare in toate 
domeniile, inclusiv posibilitatea or
ganizării următoarei reuniuni a mi
niștrilor afacerilor externe.

Miniștrii au recomandat convo
carea. in Turcia, a unei întilniri a 
miniștrilor afacerilor economice sau 
comerțului exterior.

Ei au recomandat, de asemenea, 
convocarea unei întilniri a miniștri
lor transporturilor, în Iugoslavia, 
pină la sfîrșitul anului 1988.

Miniștrii au recomandat convo
carea unei reuniuni în România pen
tru examinarea posibilităților de 
cooperare în domeniul producției in
dustriale. inclusiv al transferului de 
tehnologie.

Ei au propus, totodată, organizarea 
unei a doua întilniri a experțilOr gu
vernamentali, la nivel corespunză
tor, asupra protecției mediului 
înconjurător în Balcani, în cursul 
anului 1988, în Bulgaria.

Miniștrii au apreciat utilitatea 
creării la Atena a unui institut de 
cercetări pentru cooperarea economi
că în Balcani. Această idee va fi 
examinată în continuare la prima 
reuniune a funcționarilor superiori, 
în vederea începerii activității insti
tutului. dacă este posibil, pină la 
jumătatea anului 1989.

Exprimînd sprijinul pentru coope
rarea balcanică pe plan neguverna
mental, miniștrii au recomandat să 
fie încurajate contactele între oa
meni din toate sferele de activitate, 
cum ar fi : parlamentari, academi
cieni. ziariști etc., prin intermediul 
comitetelor de înțelegere balcanică 
existente, acolo unde acestea func
ționează, sau pe alte căi corespun
zătoare.

Miniștrii au convenit să mențină 
contactele între ei pentru a contribui 
împreună la dezvoltarea cooperării 
multilaterale între țările balcanice, 
în folosul fiecăreia, precum și la 
întărirea încrederii reciproce, bunei 
vecinătăți și relațiilor prietenești 
între țările lor. pe o bază realistă 
și de perspectivă.

Reuniunea a împuternicit Iugo
slavia să informeze Organizația 
Națiunilor Unite cu privire la rezul
tatele reuniunii. ■

Miniștrii au exprimat felicitări 
pentru modul în care s-au desfă
șurat lucrările reuniunii și au adre
sat mulțumiri Guvernului R.S.F. Iu
goslavia pentru calda ospitalitate 
rezervată delegațiilor participante la 
reuniune.

„America Latină nu este curtea din dos 
a nici unei puteri"

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Washing
ton, scriitorul mexican Carlos Fuen
tes, laureat al Premiului Cervantes 
— premiu considerat un Nobel al 
literaturii spaniole — a menționat că 
„America Latină nu este curtea din 
spate a nici unei puteri“ — transmi
te agenția Prensa Latina. Sosit Ia 
Washington pentru a primi Medalia 
de aur a Clubului Național al Arte-

BELGRAD 26 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Lazar Moisov, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de sănătate si succes, de prosperita
te pentru popoarele Iugoslaviei.

Mulțumind, tovarășul Lazar Moi
sov a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în numele Prezi-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acțiuni diplomatice în ve
derea soluționării negociate a 
problemelor din zonă • Con
tinuă manifestațiile de pro
test ale populației palesti
niene în teritoriile ocupate

DAMASC 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei Hafez al Assad, l-a 
primit pe ministrul de externe al 
Italiei, Giulio Andreotti, aflat in vi
zită oficială la Damasc. în centrul 
întrevederii s-au situat problemele 
legate de situația din Orientul Mij
lociu, ministrul italian prezentînd 
poziția tării sale privind evenimen
tele in curs de desfășurare în zonă, 
menționează agenția siriană de presă 
SANA.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, care a sosit in Israel, prima 
etapă a turneului său în regiune, 
și-a început convorbirile cu oficiali
tățile țării-gazdă. El a fost primit 
de președintele Israelului, Chaim 
Herzog, de primul-ministru Yitzhak 
Shamir, și a conferit cu ministrul 
afacerilor externe. Shimon Peres.

BONN 26 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi, 
aflat în vizită oficială la Bonn, s-a 
intilnit cu Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministru de externe 
al R.F.G. întrevederea s-a axat pe 
problematica Orientului Mijlociu, o 
atenție deosebită acordindu-se mo
dalităților de convocare a unei con
ferințe internaționale privind pacea 
în regiune, sub auspiciile Națiunilor 
Unite.

★
în teritoriul de pe malul de vest al 

Iordanului si Gaza s-au produs, vi
neri. noi manifestații ale populației 
palestiniene. în orașul Hebron, unde 
forțele israeliene au deschis focul 
împotriva participanților la demon
strații, s-au înregistrat victime — 
transmite agenția F.A.N.A.

Totodată, autoritățile de ocupație 
au instituit interdicții de circulație 
în taberele de refugiati Shaboura și 
Deir Al Balah din teritoriul Gaza, 
în urma continuării acțiunilor de 
protest ale populației palestiniene, 

(Agerpres) 

lor din S.U.A., el a ținut să preci
zeze că „problemele din 1988 nu pot 
fi soluționate cu politici din 1908". 
„Țările latino-americane doresc un 
dialog onest cu S.U.A., dar li se opu
ne o politică de forță" — a spus el. 
„Schimbul de idei este înlocuit cu 
amenințări, arogantă și nostalgie 
după vechile relații de putere" — a 
arătat Carlos Fuentes.

Lazar Moisov
diului R.S.F. Iugoslavia și al său 
personal, un călduros salut, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate, de deplin succes în activitatea 
pe care o desfășoară, de progres și 
bunăstare poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Prezidiului R.S.F.I. a tovarășu
lui loan Totu. ministrul afacerilor 
externe al tării noastre, și a celor- 
lati miniștri care au participat la 
reuniunea de la Belgrad.

Convorbiri româno-algeriene
ALGER 26 (Agerpres). — în cursul 

vizitei efectuate in Algeria, delegația 
parlamentară română condusă de 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Nicolae Giosan. a avut convorbiri 
cu Rabah Bitat. președintele Adună
rii Populare Naționale din Algeria, 
cu alti deputati. A fost relevată, im
portanta sporirii eforturilor, la ni-

BONN

Luări de poziție în favoarea 
tuturor armelor de distrugere

lichidării 
în masă

BONN 26 (Agerpres). — Cancela
rul R.F. Germania. Helmut Kohl, a 
prezentat în Bundestag o declarație 
guvernamentală în care s-a referit 
la rezultatele reuniunii la nivel înalt 
a C.E.E., desfășurată la Bruxelles, si 
la principalele probleme abordate în 
cadrul recentei vizite efectuate în 
S.U.A. Potrivit agenției D.P.A.. can
celarul vest-german și-a exprimat 
satisfacția fată de intenția S.U.A. de 
a-și retrage o serie de arme chimi
ce din R.F.G. Helmut Kohl a rele
vat că a abordat cu oficialitățile de 
la Washington aspecte referitoare la 
dezarmarea în domeniul rachetelor 
cu rază scurtă de acțiune, precum si

Fermă condamnare a măsurilor represive ale regimului 
de la Pretoria față de mișcarea antiapartheid

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres).
— Organizația Unității Africane 
(O.U.A.) a condamnat regimul rasist 
sud-african pentru interzicerea și 
impunerea de restricții activității 
mișcărilor antiapartheid din R.S.A. 
Secretarul adjunct al O.U.A.. Sylves
ter Nsanzimsana. a arătat la o con
ferință de presă că o declarație în 
acest sens a fost adoptată de Con
siliul ministerial al organizației, la 
reuniunea ce se desfășoară la Addis 
Abeba.

NAȚIUNILE UNITE’26 (Agerpres).
— Misiunea de observator perma-

Noi acțiuni agresive ale
LUANDA 26 (Agerpres). — Forțele 

armate populare de eliberare ale 
Angolei (F.A.P.L.) au doborit. în 
perioada 21—24 februarie. în zona 
orașului Cuvelai din provincia Cua- 
navale, trei avioane militare sud- 
africane de tip „Mirage" — se arată 
intr-un comunicat al Ministerului 
Apărării al Angolei. Forțele armate 
sud-africane intervenționiste — re
levă. de asemenea, comunicatul —

TUNIS 26 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președin
telui Republicii Tunisiene. Zine El 
Abidine Ben Aii. un cordial mesaj 
de salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de progres si prosperitate po
porului tunisian prieten.

Exprimind calde mulțumiri, șeful 
statului tunisian a transmis tova
rășului Nicolae Ceausescu un salut 
de prietenie si cele mai bune urări 
de sănătate si fericire personală, de 
noi și însemnate succese poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Tunisiene a tovară-

velul celor două foruri legislative 
supreme, pentru impulsionarea coo
perării româno-algeriene in toate 
domeniile de interes comun.

La Alger, delegația Marii Adunări 
Naționale a avut, de asemenea. în
trevederi cu primul-ministru Abdel
hamid Brahimi, cu alti membri ai 
guvernului algerian.

la elaborarea unei noi strategii po
litice a N.A.T.O.

Președintele fracțiunii Partidului 
Social-Democrat, principala forma
țiune de opoziție în Bundestag. 
Hans-Jochen Vogel, a criticat fap
tul că în declarația guvernamentală 
nu se ia o poziție clară împotriva 
modernizării rachetelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune. Totodată, 
vorbitorul a arătat că partidul său 
se pronunță pentru „opțiuni zero" și 
în domeniul armelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune, precum si al 
asa-numitelor arme nucleare pen
tru teatrul de operațiuni.

nent al Congresului Național Afri
can la Națiunile Unite a difuzat un 
document prin'care se condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de la 
Pretoria de a interzice activitatea 
organizațiilor politice ce se opun sis
temului de apartheid din R.S.A. în 
document se subliniază că o astfel 
de decizie dovedește, o dată mai 
mult, că guvernanții de la Pretoria 
nu sint dispuși .să renunțe la poziția 
lor de reprimare a oricăror încercări 
de a se pune capăt sistemului de 
discriminare rasială.

R.S.A. împotriva Angolei
au bombardat cu artileria grea pozi
țiile F.A.P.L. din perimetrul orașu
lui Cuito-Cuanavale. provocind vic
time în rindurile populației civile.

Potrivit comunicatului, armata re
gimului sud-african a lansat in ulti
mele zile o nouă operațiune in scopul 
de a distruge obiective economice si 
strategice din provinciile Cuando- 
Cubango și Cunene, pătrunzind 300 
de km în interiorul Angolei. 

șului Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, care con
duce o delegație parlamentară româ
nă aflată în vizită în Tunisia.

In timpul convorbirii care a avut 
loc. au fost evocate relațiile de prie
tenie si colaborare existente între 
cele două țări si popoare, fiind ex
primată dorința amplificării. în con
tinuare, a cooperării româno-tuni- 
siene.

Președintele Republicii Tunisiene 
a dat o înaltă apreciere politicii con
secvente de pace. înțelegere si dezar
mare promovate de România, pro
punerilor și inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind solu
ționarea justă si durabilă a situa
ției din Orientul Mijlociu.

I “I
j AGENȚIILE DE PRESĂ. 

| TRANSMIT: |
NEGOCIERI. în cursul acestei

Isăptămîni, în cadrul negocierilor I 
sovieto-americane de la Geneva au | 
avut loc intilniri ale grupurilor care

I se ocupă de problematica arma- | 
mentelor strategice ofensive și cos- I 
țnice. S-au dezbătut probleme le- 1 

Igate de dinamizarea negocierilor . 
pentru încheierea în termenele sta- I 
bilite a pregătirii tratatului privind • 
reducerea cu 50 Ia sută a arma
mentelor strategice ofensive. in I

I condițiile respectării tratatului pri- | 
vind apărarea antirachetă.

I SATISFACȚIE. în declarația co- I 
I mună referitoare la rezultatele intîl- | 

nirii de la Vientiane, dintre delega-,

Ițiile militare ale Laosului și Thai- . 
landei privind reglementarea pro- I 
blemelor de graniță, părțile și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu .

I succesele înregistrate in aplicarea I 
I hotărârilor privind Încetarea focului I 

și retragerea trupelor din zona con-

Iflictului, precum și în legătură cu I 
activitatea comisiei militare comu- I 
ne. Primul-ministru al Thailandei. * 
Prem Tinsulanonda, a adresat omo- .

Ilogului său laoțian, Kaysone I 
Phomvihane. o scrisoare prin care I 
invită o delegație guvernamentală

I a R.D.P. Laos la Bangkok pentru I 
convorbiri vizînd reglementarea |

1 conflictului prin mijloace pașnice.
I O DECLARAȚIE a Ministerului I
I Afacerilor Externe al Afganistanu- I 

lui, dată publicității înaintea noii 1

I runde de convorbiri indirecte af- . 
gano-pakistaneze, care se va des- I 
fășura la Geneva, prin intermediul I 
reprezentantului special al secreta-

Irului general al O.N.U.. Diego Cor- I 
dovez, arată : Partea afgană va de- | 
pune toate eforturile pentru nor-

Imalizarea situației din Afganistan i 
și din jurul lui, acționînd în strictă I 
conformitate cu declarația pre- * 
ședintelui Republicii Afganistan

Idln 8 februarie a.c.
CONSULTĂRI. în Încercarea de I

Ia identifica posibilități de aplicare 
a rezoluției 598 a Consiliului de I 
Securitate vizind încetarea ostilită- | 
ților și solutionarea pașnică a con-

Iflictului dintre Iran și Irak, secre- i 
tarul general al O.N.U., Javier Pe- I 
rez de Cuellar, a avut consultări ■

I separate cu reprezentanții celor 
două țări la Națiunile Unite.

CONGRESUL EXTRAORDINAR <

Ial Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe — Frontul Patriotic I 
(Z.A.N.U.—.F.P.). partid de guver- | 
nămînt din Zimbabwe, va avea loc

Iîn aprilie 1988, s-a anunțat Ia Ha- | 
rare in urma ședinței Comitetului I 
Central al Z.A.N.U.—F.P. Congre-

Isul va trebui să aprobe acordul cu . 
privire la unificarea Z.A.N.U.— 
F.P. și Z.A.P.U.—F.P. (Uniunea I
Poporului African din Zimbabwe-

I Frontul Patriotic, a doua mare I
I formațiune politică din țară), do- |. 

cument semnat la 22 decembrie
I anul trecut. >

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Realități dramatice ale societății bazate pe exploatare, inechitate, discriminări

Publicațiile americane „Wall Street Journal" 
și „Time" recunosc:

Cînd „drepturile omului” înseamnă 
„dreptul la arme”, nu la sănătate...
Menținerea cheltuielilor militare 

la un nivel foarte înalt, in condi
țiile existenței unor dificultăți e- 
conomice și sociale, determină Ad
ministrația S.U.A. să opereze re
duceri in sectoarele civile. Și — 
cșa cum arată ziarul ..WALL 
STREET JOURNAL- — un capitol 
bugetar foarte afectat este acela al 
ocrotirii sănătății, Intr-un articol 
pe această temă, semnat de David 
Welles si Joe Davidson, ziarul a- 
merican scrie :

Casa Albă a cerut Departamen
tului Sănătății și Serviciilor Uma
ne să găsească căile necesare pen
tru reducerea suplimentară, pe 
anul fiscal 1989. a bugetului pen
tru ocrotirea sănătății, cu 1.2 mi
liarde de dolari, in afara ampută
rilor deja aprobate de Congres.

Reducerile, in cazul in care vor 
fi incluse in propunerile bugetare 
ale președintelui Reagan, vor a- 
trage probabil numeroase critici 
din partea Congresului. Liderii fo
rului legislativ american declară că

au redus suficient din bugetul pen
tru ocrotirea sănătății, „incă o re
ducere de un miliard de dolari ar 
fi. intr-adevăr, gravă" — a decla
rat un senator. Programul respec
tiv se referă in special la persoa
nele in virstă.

Disputa in legătură cu această 
problemă ar putea înrăutăți rela
țiile dintre Casa Albă și Co greș 
in legătură cu bugetul, tocmai in
tr-un moment, cînd oficia u Admi
nistrației doresc să creeze în Con
gres un climat favorabil viitoru
lui buget. Congresul și Casa Albă 
au stabilit deja sumele ce urmează 
să fie cheltuite pentru înarmări și 
pentru programele civile in urmă
torul an fiscal, ce va începe la 1 
octombrie, eliminînd astfel disputa 
tradițională ..tunuri în loc de unt".

In continuare. ..Wall Street 
Journal" menționează că reducerile 
preconizate „vor afecta serios su
mele alocate administrării spitale
lor si laboratoarelor, salariilor doc
torilor" etc.

ce. de asemenea, prin 
'„serioase greutăți".

Este o perioadă de 
scădere accentuată a 
vinzărilor — scrie re
vista ..TIME", In ulti
mii doi ani au avut loc 
multe concedieri. A- 
nul trecut a fost greu 
pentru toți producă
torii americani de 
automobile, dar pen
tru General Motors a 
fost si mai greu. Ast
fel. vinzările de ma
șini în S.U.A. au scă
zut cu 21 la sută 
(de la 4,7 milioane in 
1986 la 3.7 milioane in 
1987). Intr-un singur 
an partea companiei 
General Motors din 
piața americană s-a 
redus de la 41 la sută 
la 37 la sută. Din 
1986 — continuă re
vista — compania a 
concediat aproape 
30 000 de salariați, 
respectiv 4 la sută din 
întreaga forță de 
muncă, si a început să 
oprească operațiile de 
producție la 16 între
prinderi ale sale.

Desigur, concedieri 
au avut loc si în alte 
ramuri ale economiei 
americane, dar faptul 
că un număr atit de

mare de oameni ai 
muncii au rămas fără 
lucru datorită „greu
tăților întîmpinate de 
General Motors" este 
deosebit de semnifica
tiv. După cum arată 
presa, aceasta ridică 
din nou problema nu
mărului real al șome
rilor din Statele Unite 
Si mai ales a modului 
in care se prezintă ci
frele „oficiale". Astfel, 
oficial, se arată că 
numărul persoanelor 
fără lucru în S.U.A. 
ar reprezenta doar 5,8 
la sută din totalul for
ței de muncă. Recent 
însă, intr-un raport 
al organizației „The 
New York Council for 
International and Pu
blic Affairs", se arăta 
că cele cîteva milioa
ne de americani, care 
au renunțat să mai 
găsească un loc de 
muncă, nu mai sint 
trecuți in statistici. Ca 
atare, potrivit organi
zației menționate, in 
Statele Unite numărul 
celor fără lucru ar re
prezenta de fapt 15.8 
la. sută din populația 
activă.

In „efortul de a-si 
lustrui imaginea sa

șifonată" — arată 
„TIME" — General 
Motors a declanșat 
o amplă campanie 
publicitară făcind o 
puternică reclamă 
noilor tipuri de au
tomobile. In acest 
context, 'a fost inclusă 
și expoziția prezenta
tă în saloanele super- 
luxosului hotel Wal
dorf-Astoria din New 
York, însoțită de o re
cepție la care au fost 
invitate circa 16 000 
persoane.

Modelele prezen
tate, scrie „Time", au 
fost bine primite de 
cei prezență, dar ade
văratul test pentru 
General Motors nu 
va fi constituit de 
reacția participanți- 
lor la asemenea re
cepții somptuoase, ci 
de reacția publicului 
cumpărător. Or, deo
camdată. pe piața 
automobilelor nu se 
constată o înviorare, 
ci din contră. Se vor 
adăuga celor 30 000 
salariați concediați 
pină acum alți oa
meni ai muncii? O în
trebare hamletiană la 
care „Time" preferă 
să nu răspundă.

...ori înseamnă „dreptul” la șomaj!
Revista britanică „New Statesman" despre:

In perioada de 
„boom" a economiei 
americane de după 
primul război mon
dial se ajunsese să se 
spună că ..ceea ce este 
bine pentru compania 
constructoare de auto

mobile General Mo
tors este bine și pen
tru America" — in- 
tr-atit de mari erau 
rolul si ponderea con
cernului în ansamblul 
economiei americane. 
In prezent insă, în

contextul în care eco
nomia americană este 
confruntată cu o serie 
de dificultăți (zilele 
„negre" de la bursa 
din Neiv York fiind o 
expresie elocventă), 
General Motors tre

Dreptul la locuință în „orașul cutiilor 
de carton ”

Revista britanică „NEW STA
TESMAN" publică, sub titlul „Bine 
ati venit în orașul cutiilor de car
ton", un amplu articol despre

soarta disperată a celor fără lo
cuință care s-au aciuat într-unul 
din cartierele centrale ale... Lon
drei. (N.R. : mărturisim că nu am

fi conceput să atribuim Londrei un 
asemenea apelativ: cea care o face 
este revista britanică).

Revista scrie : „Sub cerul liber, 
pe lingă zidurile de beton de 
pe South Bank din Londra, 
vintul bate continuu, făcind ca fri
gul să fie și mai pătrunzător ; frige 
ca acidul pus pe piele. Nu departe 
de Royal Festival Hali și Lyttleton 
Theatre, zeci de persoane se stre
coară în întuneric — siluete înve
lite în pături, acoperite cu foi de 
plastic ca să se apere de ploaie și 
frig. Aici, nu departe de străzile 
strălucitoare, pe un perete cenușiu 
stă scris : Bine ați venit în orașul 
cutiilor de carton. Ocupanții nu sînt 
clini, nici alte animale, ci oameni. 
Unii din acești locuitori ai cutiilor 
încearcă să doarmă, dar nu le este 
ușor din cauza frigului și a zgo
motului străzilor. Totul pare îm
pietrit. Dar scena capătă viață cînd 
sosește cazanul cu supa pentru să
raci. Din cutii ies toți ocupanții, 
care se înghesuie in jurul cazanu
lui. Vin și alții, de nu se știe unde. 
Cu totii sînt înfometați. Supa este 
așteptată cu nerăbdare. Paharul de 
supă încălzește mîinile, bruma de 
hrană ii face mai vorbăreți. Sînt 
tot felul de oameni. Tom Maher, 
de 49 de ani, a absolvit Urtiversi- 
tatea londoneză. „Mi-am pierdut 
slujba acum un an" — spune el.

în continuare, „New Statesman" 
scrie : „Sînt programe, care se ri
dică la milioane de lire, ce prevăd 
dezvoltarea zonei South Bank. 
Aceasta înseamnă că, în cîțiva ani, 
orașul cutiilor de carton va dis
părea. Sau poate că nu. în orice 
caz, oamenii vor fi nevoiți să-și ia 
de acolo cutiile lor de carton și 
să-și găsească loc în altă parte".

Prognozele relevă:

La birourile de plasare, numărul 
solicitanților va deveni tot mai mare

Imagini elocvente la New York sau Nurnberg, la Paris, Liverpool, 
Madrid, Roma sau în alte mari orașe ale lumii occidentale : la bi
rourile de plasare se înghesuie zilnic tot mai muiți șomeri, în cău
tarea unui loc de muncă. Și, de obicei, primesc de fiecare dată cam 
același răspuns : „Regretăm, azi nu avem nimic. Mai încercați !".
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