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împreună cu 
va efectua o

A

in
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

tovarășa Elena Ceaușescu,
vizită oficială de prietenie 

Republica Liberia
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Li
beria. la invitația președintelui Re

publicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe, în prima parte a lunii mar
tie 1988.
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CONSILIILE POPULARE
— puternic implicate în viața 

economico-socială a țării
Consiliile populare poartă răspunderea pentru întreaga activitate 

ce se desfășoară pe teritoriul lor. Autoqonducerea, autoaproviziona- 
rea, autogestiunea presupun ca fiecare consiliu popular să-și asume 
răspunderea și să acționeze pentru soluționarea corespunzătoare a 
multiplelor probleme care se pun în fiecare comună, în fiecare oraș, 
în fiecare județ.

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
■DE PRIMĂVARĂ

„CAMPANIA

«AGRICOLĂ
■■Mi
|fe

NICOLAE CEAUȘESCU Pentru recolte mari în acest an
Realitatea vieții noastre de

monstrează cu puterea fapte
lor că prin grija partidului, 

a secretarului său • general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in tara 
noastră a fost creat și funcționează 
un larg, cuprinzător și unitar sis
tem al democrației socialiste revo
luționare. care asigură participarea 
conștientă a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, la 
actul de conducere, la continua 
dezvoltare economico-socială a tării, 
sistem ce stimulează angajarea pa
triotică. spiritul gospodăresc și de 
inițiativă al oamenilor muncii in 
rezolvarea complexelor probleme 
pe care le ridică opera de edifi
care socialistă. Iar în acest cadru 
un rol tot mai important revine 
consiliilor populare, ca organe 
profund democratice ale puterii lo
cale de stat.

Activitatea consiliilor populare — ' 
ca de altfel întregul sistem al de
mocrației noastre socialiste — este, 
așa după cum se știe, organic le
gată de exercitarea puterii de că
tre oamenii muncii, din rîndurile 
cărora au fost aleși deputății con
siliilor populare, tn sistemul ac
tiv al democrației noastre so
cialiste. consiliile populare sint 
acele organe democratice meni
te să asigure realizarea exercitării 
puterii pe plan local efectiv de că
tre cetățeni și pentru cetățeni.
.Viața demonstrează că tot ceea 

ce s-a infăptuit in anii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, după reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a tării de a- 
cum două decenii, in aplicarea poli
ticii consecvente a partidului nos
tru de dezvoltare armonioasă și e- 
chilibrată a tuturor județelor, a tu

Preocupare maximă pentru valorificarea 
tuturor resurselor materiale

turor localităților patriei, consiliile 
populare și-au adus o însemnată 
contribuție. Ele au obținut rezulta
te importante si au acumulat o ex
periență valoroasă in mobilizarea 
cetățenilor, a tuturor forțelor loca
le pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare social-economică. 
pentru realizarea planurilor anuale 
și cincinale, pentru aplicarea prin
cipiilor autoconducerii, autogestiu- 
nii și autoaprovizionării in profil 
teritorial.

Necesitatea Îmbunătățirii conti
nue a activității consiliilor popu
lare izvorăște în primul nnd din 
marile sarcini ce revin organelor 
locale ale puterii de stat in lumina 
obiectivelor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, a indicații
lor și orientărilor prețioase ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru realizarea planului de dezvol
tare economico-socială în profil te
ritorial pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal. In al doilea rind. necesi
tatea îmbunătățirii Întregii activi
tăți a consiliilor populare, a stilului 
de muncă al acestora a devenit si 
mai imperioasă in lumina faptului 
că in timpul din urmă, in procesul 
adîncirii continue a principiului 
autoconducerii in profil teritorial, 
organelor locale ale puterii de stat 
le-au revenit si le-au fost încredin
țate răspunderi noi. atribuții tot 
mai largi și toț mai importante 
pentru intreaga activitate economi
că de pe raza lor de activitate, in 
domeniul industriei si agriculturii, 
al investițiilor, al sistematizării și 
modernizării localităților, pentru a- 
sigurarea autofinanțării si autoa- 
provizionării. pentru gospodărirea 
edilitară la un nivel superior.

Iată deci cadrul general ce pune 
în fața consiliilor populare cerința 

unei implicări cu mult mai active 
in toate aceste domenii menite să 
asigure infăptuirea mobilizatoare
lor obiective de dezvoltare multi
laterală economico-socială și înflo
rirea fiecărei localități, pentru pro
gresul întregit țări. In acest sens, 
una din sarcinile principale ale 
consiliilor populare o constituie 
preocuparea pentru asigurarea in- 
deplinirii planului economic in pro
fil teritorial la producția fizică și 
la export, creșterea productivității 
muncii si a calității produselor. în
cadrarea strictă in consumurile 
normate de materii prime și mate
riale. de combustibil și energie e- 
lectrică, aplicarea riguroasă a pro
gramelor de modernizare a organi
zării și producției, de aplicare a me
canismului economico-financiar si 
creșterea eficienței întregii activi
tăți economice. Sarcini importante 
revin consiliilor populare pentru 
dezvoltarea agriculturii. pentru 
creșterea producției vegetale și a- 
nimale. pentru sporirea contribu
ției agriculturii la asigurarea fon
dului de stat și a prevederilor pro
gramului de autoaprovizionare. 
Cum infăptuirea programului de 
sistematizare și modernizare a lo
calităților. a planurilor de inves
tiții. a construcțiilor de locuințe și 
șocial-culturale, a amenajărilor e- 
dilitar-urbanistice sint, de aseme
nea. sarcini importante ce revin 
consiliilor populare.'

Neîndoios, Conferința pe țară 
a președinților consiliilor popu
lare va prilejui un amplu și 
fructuos schimb de experiență în 
toate domeniile de activitate, 
schimb de experiență izvorît nu 
numai din imperativul genera
lizării metodelor celor mai efi

ciente. ci și din prezența în rin- 
dul președinților consiliilor popu
lare a multor cadre la primul lor 
mandat. Este neindoielnic. in a- 
celași timp, că lucrările Conferin
ței pe țară a președinților consi
liilor populare vor evidenția ade
vărul că premisa hotăritoare. con
diția de bază a Îmbunătățirii sti
lului și metodelor de lucru ale 
consiliilor populare o constituie 
nemijlocita conlucrare cu masele 
de cetățeni, atragerea largă a oa
menilor muncii, a cetățenilor la 
dezbaterea tuturor problemelor 
vieții economico-sociale. la adop
tarea deciziilor, dar și la infăptui
rea efectivă a măsurilor stabili
te. cu alte cuvinte participarea lor 
nemijlocită la conducerea treburi
lor obștești, la aplicarea consec
ventă a principiului autocondu
cerii.

Răspunderile mari ce stau în 
fața întregului nostru popor în a- 
ceastă perioadă pentru infăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresu
lui al XlII-leă și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
planului pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru dezvoltarea și 
înflorirea tuturor localităților con
stituie obiective de cea maj mare 
însemnătate pentru intreaga acti
vitate a. consiliilor populare, pen
tru asigurarea participării active, 
patriotice a tuturor cetățenilor 
României socialiste la infăp
tuirea inflăcăratelor. mobilizatoa
relor chemări ale secretarului ge
neral al partidului, președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
marele fiu al națiunii noastre, pri
vind ridicarea pe noi culmi de 
progres și civilizație a scumpei 
noastre patrii.

întreprinderea de mașini-agre- 
gat și mașini-unelte speciale 
lași. Aspect din secția montaj 

general
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ÎNSAMINTARILE
la termenele stabilite și de cea mai bună calitate

Prima zi a lunii martie marchea
ză, din punct de vedere calendaris
tic. începerea primăverii. De alt
fel. cu mult timp inainte de aceas
tă dată. în cea mai mare parte a 
țării mercurul termometrelor a 
urcat cu mult peste zero grade. Nu 
constituie însă un fapt neobișnuit 
pentru această perioadă să se mai 
înregistreze temperaturi scăzute și 
chiar să ningă, cum s-a intimplat 
marți • noaptea. Dar primăvara a 
intrat in drepturile ei. Ca atare, 
trebuie să se treacă pe un front 
larg Ia însărriînțări și la efectuarea 
celorlalte lucrări de sezon. De alt
fel. în unitățile agricole din jude
țele Giurgiu, Timiș. Arad și în 
cele din sectorul agricol Ilfov au 
fost însămînțate primele suprafețe.

Bătălia pentru o recoltă mare in 
acest an înseamnă acum bătălia 
pentru efectuarea însămințărilor 
la termenele stabilite șl de bună 
calitate, corespunzător normelor 
prevăzute in tehnologii. Asa 
cum a indicat secretarul _ ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recenta ple
nară a Consiliului Național al Agri
culturii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor, 
ținîndu-se seama de evoluția 
timpului în această primăvară, tre
buie să se muncească în așa fel 
incit pină lp 10 martie să se în
cheie semănatul culturilor din pri
ma epocă, urgenta I și a Ii-a, și 
să se realizeze mai devreme, în 
mod corespunzător, și celelalte lu
crări agricole. De aceea, sarcina 
cea mai importantă care revine in 
momentul de față organelor si or
ganizațiilor de partid. consiliilor 
populare, organelor agricole este 
aceea de a asigura buna organizare 

și desfășurare a lucrărilor agricole 
de primăvară.

încadrarea însămințărilor si a ce
lorlalte lucrări agricole in limitele 
timpului optim constituie una din 
condițiile hotăritoare pentru obți
nerea de recolte mari. Trebuie ară
tat insă că îndeosebi in sudul și 
sud-vestul țării, deși în a doua 
jumătate a lunii februarie au exis
tat multe zile cu timp frumos, nu 
s-a acționat cu hotărîre in vederea 
folosirii din plin a acestor condi
ții pentru semănatul culturilor din 
prima urgență și executarea celor
lalte lucrări agricole de, primă
vară. Pe baza evoluției vremii de 
pină acum și prognozei meteorolo
gice în continuare, specialiștii din 
Ministerul Agriculturii apreciază 
că in prima decadă a lunii martie 
temperatura in stratul arabil va fi 
în creștere, ajungind pină la 3-5 
grade, deci favorabilă însămințării. 
Prin urmare, așteptarea nu-și are 
nici o justificare, ca și tendința 
unor specialiști din unitățile agri
cole de a amina începerea lucră
rilor în cîmp fie din dorința de a 
se crea condiții ideale de lucru 
pentru întreaga suprafață, fie din 
cauza unei prudențe exagerate față 
de temperatura solului. Or. prac
tica agricolă, cit și rezultatele cer
cetării științifice dovedesc că plan
tele care se însămînțează în aceas
tă perioadă au nevoie pentru a 
germina de o temperatură în sol 
destul de scăzută : la orzoaica și 
grîu de primăvară, lucernă și tri
foi — 1-2 grade, ovăz — 1-4 gra
de. mazăre de cimp — 1-3 grade, 
in pentru fibră — 3-6 grade, in 
pentru ulei și cu întrebuințare 
mixtă — 4-5 grade, gulii furajere 

— 4-5 grade. Or. asemenea tempera
turi se inregistrează acum, la 
început de martie, pe mari supra
fețe, ceea ce impune să se treacă 
din plin la pregătirea terenului și 
semănat.

Grăbirea însămințărilor este im
pusă și de altă cerință, de ordin 
biologic. Pentru a răsări, semințele 
plantelor din urgența întii și a 
doua au nevoie să găsească în sol 
o umiditate ridicată. umiditate 
care există la această dată. Ămî- 
nind semănatul s-ar putea ca. din 
cauza vîntului și altor factori cli
matici, solul să se usuce repede, 
chiar pină la adincimea de ingro- 
pare a semințelor, ceea ce. evident, 
ar putea determina o răsărire 
tirzie și neuniformă a plantelor, cu 
urmări negative asupra densității 
plantelor și deci asupra nivelu
lui recoltei. De fapt, este un lucru 
bine cunoscut că la semănat fie
care zi de întîrziere față de pe
rioada optimă determină scăderea 
simțitoare a recoltei, ceea ce 
nu trebuie admis. Se deta
șează astfel cerința, pentru a 
nu se pierde nici o oră prielni
că, ca specialiștii și mecanizatorii 
să controleze permanent fiecare 
solă in parte, iar acolo unde solul 
permite să se treacă din plin, cu 
toate forțele la pregătirea terenu
lui și efectuarea insămințărilor. 
Unitățile agricole au fost dotate cu 
termometre de sol, ceea ce permi
te cunoașterea temperaturii și sta
bilirea cu exactitate a momentului 
începerii semănatului, diferențiat

Ioan HERTEG
(Continuare in pag. a V-a)

Prețul unui bloc motor pentru un 
anumit tip de autocamion Roman- 
diesel este de 10 572 lei. Costul 
aceleiași piese recondiționate se 
ridică, in medie, la numai 845 
lei. Adică de 12.5 ori mai puțin. 
Și asemenea calcule se not face la un 
arbore cotit pentru motor, la o baie 
de ulei, la o fuzetă. Eficiența valoric 
exprimată a operației de recondițio- 
nare are in spatele ei economii reale 
de metal și in primul rind de oțeluri 
aliate sau neferoase, de manoperă, 
da energie electrică și combustibil. 
Sint avantaje de la care au pornit 
unitățile de profil din cadrul Cen
tralei . industriale de reparații auto 
atunci cind și-au organizat pe baze 
industriale activitatea de recondițio- 
nare a pieselor prin care, la nivelul 
unui an. iși asi
gură peste 70 la 
sută din necesi
tățile de piese de 
schimb.

Dar exemplul 
la care ne-am re
ferit nu este sin
gular. Deosebit 
de utile și efi
ciente experiențe 
in domeniul re- 
condiționării pie
selor de schimb 
s-au afirmat in ultimul timp în 
activitatea din unitățile de repa
rații ale locomotivelor și vagoanelor, 
in trusturile de mecanizare a agricul
turii. in unități miniere și petroliere, 
în combinatele siderurgice, in unită
țile „service" pentru autoturisme. Și 
enumerarea ar putea continua. Im
portant este faptul că in numeroase 
asemenea unități, printr-un remarca
bil efort de concepție, s-a depășit 
stadiul recondiționărilor întimplătoa- 
re. prin mijloace artizanale, apelin- 
du-se la tehnologii moderne, la do
tări tehnice adecvate, care au făcut 
mai productivă această activitate, au 
permis lărgirea sortimentului de pie
se ce pot fi reparate și readuse in 
circuitul economic, au asigurat cali
tatea necesară unei exploatări nor
male a mașinilor și utilajelor in care 
piesele respective sint încorporate.

S-a cîștigat. așa cum s-a arătat, o 
«numită experiență, dar nu este mai 
puțin adevărat că aceasta nu a fost 
preluată în toate unitățile din econo
mie. că mai există încă tendința de a 
recurge cu prioritate la soluția mai 
comodă poate, chiar dacă este mai 
costisitoare, a procurării de piese 
noi. Dar. după cum e normal, ceea 
ce primează sint interesele economiei 
naționale, care în această privință 
convețg fără echivoc spre organi
zarea temeinică a activității de re
ciclare a pieselor și subansamblelor 
în toate ramurile, sectoarele și unită
țile productive, valorificarea tuturor 
rezervelor care există in acest do
meniu, din rațiunea clară a econo
misirii unor Însemnate resurse mate
riale și energetice, în esență a mun
cii sociale.

în acest sens, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze cu toată răspunderea pentru 
îmbunătățirea activității de recupe
rare. recondiționare și refolosire a 
pieselor și subansamblelor. Concret, 
pc această calc urmează să se 
asigure 6(1—70 la sută din necesarul 
de piese și subansamble de schimb. 
Pentru infăptuirea acestor sarcini, 
conducerea partidului a aprobat, 
încă de anul trecut, un cuprin
zător Program pentru intensificarea 
activității de recondiționare a piese
lor de schimb și subansamblelor, care 
oferă cadrul si mijloacele realizării 
unui salt cantitativ și calitativ in 
acest domeniu. Program ce cuprinde

RECONDIȚIONAREA PIESELOR DE SCHIMB 
Șl SUBANSAMBLELOR - ACȚIUNE 

DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE

măsuri de esență, care. înfăptuite în
tocmai. pas cu pas, stăruitor, vpr i'i 
de natură să determine o nouă con
cepție. calitativ superioară nu numai 
in privința întreținerii și reparării 
capacităților de producție, ci și in 
legătură cu modul in care trebuie 
gindite construcția tehnică și tehno
logiile de fabricație ale unui nou 
produs. Ca un prim pas, pentru 
anul 1988 se prevede ca obiectiv 
creșterea cu peste 48 la sută a volu
mului de piese recondiționate pen
tru a se ajunge ca în acest fel să 
fie asigurate 60,4 la sută din nece
sitățile de piese de schimb. Printre 
efectele scontîfte — economisirea a 
peste o jumătate de milion de tone 
de metal, ceea ce, să recunoaștem, 
pentru o primă etapă nu este deloc 
puțin.

Care sint premisele unor aseme
nea sarcini mobilizatoare ? De bună 
seamă. în primul rind faptul că tot 
mai multe unități din economie, 
apreciind utilitatea activității de 
recondiționare sau determinate de 
dificultățile procurării unor piese 
noi. au trecut serios la treabă. în 
anul 1987 pc ansamblul economiei 
sarcinile de recondiționare a piese
lor de schimb fiind realizate și 
chiar depășite. Apoi se cuvine 
subliniat că. in cadrul analize
lor efectuate de organele de specia
litate. au fost identificate o serie de 
posibilități noi. de soluții practice 
pentru : recuperarea și reutilizarea 
unor repere care în prezent nu se re
condiționează deloc sau numai în 
mică măsură ; sporirea volumului de

recondiționări la piesele care și pînă 
acum au fost recuperate prin extin
derea și generalizarea experienței 
bune la toți utilizatorii principali ; 
creșterea numărului de recondițio
nări la unele repere pină la durata 
maximă de folosire.

Cu titlu de exemplu, vom enumera 
citeva repere mai importante la care 
se va intensifica recuperarea con
form cerințelor arătate mai sus : in 
siderurgie — cilindri de laminor. în 
construcțiile de mașini și in energe
tică — arbori pentru morile de căr
bune și ventilatoare pentru grupurile 
energetice, in minerit — subansam
ble pentru agregatul SP-06. cilindri 
de frină pentru excavatoare, capete 
de antrenare pentru transportoarele 
de mare capacitate, in transporturi — 

articulații. ele
mente de Suspen
sie, contactoare 
pentru metrou, 
axe, carcase si 
amortizoare pen
tru locomotive, 
în construcțiile 
industriale — ser
tare. distribui
toare și cămăși 
cilindru pentru 
excavatoare, axe, 
role si căi de 

rulare pentru autobetoniere. in 
industria ușoară — roți dințate, 
cuple și biele, axe si valțuri pentru 
mașini de țesut, cap-platine si culi- 
se-pendulă pentru mașini de tricotat 
ș.a. Cum se poate observa, este vor- 
ba de repere de mare valoare eco
nomică, dar deosebit de pretenți
oase. a căror recondiționare impune 
mare atenție, o calificare înaltă.

Și ca totul să fie în bună regulă, 
au fost stabilite in mod unitar pe 
economie norme de consum pentru 
piesele de schimb noi și recondițio
nate, precum și ciclurile normate de 
recondiționări pentru piese și repere 
de la toate categoriile de mașini, 
utilaje și instalații. Noime care, fi
resc. sint obligatorii.

Fără îndoială, recondiționarea pie
selor de schimb nu reprezintă un 
scop în sine, ea vizează, in mod obiș
nuit. activitatea concretă de ’întreți
nere și reparații a mașinilor și uti
lajelor. Dar nu numai atît. în pro
gramul aprobat de conducerea parti
dului apare consemnat un dome
niu nou. in care recondiționarea și 
reutilizarea pieselor și subansamble
lor vor avea o pondere însemnată, și 
anume rcfabricarea produselor, in 
esență, noțiunea de refabricare vi
zează utilizarea ca atare sau după re
condiționare a unor repere și piese 
rezultate din dezmembrarea produse
lor scoase din uz sau din activitatea 
de reparații, împreună cu piese noi, 
pentru fabricarea de produse noi,

Corneliu CÂRLAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

PATRIOTISM, IMPLICARE, DĂRUIRE
„Eu — spunea inginerul 

Mirel Mogoș din secția de 
cercetare-proiectare a în
treprinderii «Electronica 
industrială» din București 
— lucrez acolo unde sar
cina de producție este să 
gindim și să pregătim ziua 
de mîine a producției. Și 
chiar pe cea de... poimiine. 
Concepem produse noi, 
competitive și, deși in 
electronică acest lucru e 
foarte greu azi. tindem să 
devenim de nivel mondial. 
Ne îndeamnă la acest efort 
conștiința necesității ca 
țara noastră să depășească 
decalajul tehnologic ce o 
desparte de țările cu o 
economie avansată. Pentru 
noi deci, implicarea este, 
in primul rind. determina
tă de conștiința patriotică. 
Și cred că pentru oricare 
dintre oamenii acestei țări 
acest înțeles îl ar. in 
primul rind. implicarea, cu 
trup și suflet, in problema
tica muncii, a vieții sociale, 
a progresului in general. 
Ce ne stimulează, ce anu
me creează atmosfera de 
emulație și efort ? Reușita. 
Am realizat acum, de 
exemplu, un produs — și 
va intra în producția de 
serie, apoi va merge pe

piață — de nivel mondial 
efectiv. Nu vă puteți ima
gina satisfacția ce ne-a în
călzit pe toți".

Deci principalul resort al 
implicării este cel de ordin 
moral-patriotic, este con
știința datoriei de a parti
cipa la implinirea năzuin
țelor de progres și prospe
ritate ale întregii națiuni. 
Astfel privite, sarcinile de 
producție, locul tău de 
muncă sint mijloacele prin 
care te poți înscrie în efor
tul general al societății cj 
o cotă individuală cit mai 
ridicată, pe care o determi
nă efortul propriu, compe
tența profesională, eficien
ța propriei munci.

— Preocuparea aceasta, a 
implicării tuturor in multi
tudinea de sarcini pe care 
le âre de îndeplinit colec
tivul nostru pentru a-și 
atinge obiectivul creșterii 
nivelului tehnic și calita
tiv al producției» al pro
ductivității și eficienței 
muncii, face obiectul acti
vității tuturor organizați
ilor noastre de partid, dar 
și al unor acțiuni, ca să le 
spunem așa. speciale — 
spune ing. Liviu Dumitriu, 
secretarul comitetului de 
partid.

Aflăm astfel că una 
dintre cele mai recente 
acțiuni a pornit de la o 
discuție purtată în comite
tul de partid privind creș
terea cotei individuale de 
implicare în problematica 
activității colectivului. 
Despre participarea la 
actul creației tehnice, la 
procesul de modernizare și 
organizare a producției, la 
actul conducerii colective. 
Concluzia a fost că pentru 
o abordare eficientă se cere 
mai întii o cunoaștere a 
acestei cote. Și s-a decis 
realizarea unui test, la ni
velul întregului colectiv, 
pe bază de formulare. S-au 
conceput întrebări (ele 
cereau subiecților să-și ex
pună păreri și idei privi
toare la orice activități 
susceptibile îmbunătățiri
lor. sondau măsura în care 
oamenii se simt implicați 
în viața colectivității, gîn- 
dind asupra a ceea ce tre
buie făcut pentru a se rea
liza creșterile cerute).

— Răspunsurile. 5 000 — 
spune secretarul — ne-au 
cerut mult timp de studiu 
și încă n-am încheiat amă
nunțita lor cercetare. 
Totuși am desprins de pe 
acum citeva concluzii. Oa

menii se simt efectiv im
plicați in viața colectivu
lui. doresc o participare 
mai eficientă la realizarea 
obiectivelor noastre majo
re. dar nu este încă satis
făcător nivelul general al 
cunoștințelor și gîndirii lor 
economice. Iar asta presu
pune din partea noastră, a 
organizațiilor de partid, o 
îmbunătățire, o structurare 
corespunzătoare a progra
melor de pregătire in in- 
vățămintul politico-ideolo
gic. iar din partea condu
cerii administrative o îm
bogățire a programelor de 
perfecționare prof esi onală. 
Din răspunsurile primite 
am colectat un mare număr 
de propuneri nominalizate 
pentru inovații tehnice și 
tehnologice, raționalizarea 
unor procese de muncă, 
îmbunătățirea unor sisteme 
de relații organizatorice, 
evitarea unor locuri îngus
te și multe altele. Gindind 
asupra lor. examinîndu-le 
și selectîndu-le, distilîn- 
du-le prin examinarea de 
către organismele conduce
rii colective, a comisiilor 
specializate, o mare parte 
dintre ele au îmbogățit 
„banca" noastră de idei și 
acțiuni pentru viitoarele

etape ale programului de 
modernizare și organizare 
a producției.' Unele au și 
fost operativ aplicate. Ne 
gindim să instituționalizăm 
această formă de stimulare 
și receptare a gindirii co
lective.

Am discutat in uzină șl 
cu al ți oameni, încercind 
să descifrăm cu ajutorul 
lor diferitele aspecte ale 
implicării, factorii care o 
generează, o întrețin și o 
stimulează.

„Atelierul nostru — 
spunea maistrul Ștefan Pe- 
rianu — se află într-o fază 
de tranziție cerută de teh
nologia unor noi produse. 
De la lucruri pe care în
vățasem să le facem «pe 
bandă rulantă- trecem 
acum la altele mult mai 
pretențioase. Ni se oere să 
gindim mai mult, mai teh
nic, mai economic. Și sigur 
că intr-un asemenea efort 
proba implicării este mai 
categorică. Cit ești în stare 
și cit ești dispus să inves
tești din propria ființă în 
acest efort ? Nu e doar un 
proces tehnic, ci, poate în

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a IV-a)
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A FORMĂRII ȘI AFIRMĂRII RĂSPUNDERII COMUNISTE
Adunările generale au, după cum 

se știe, un roi deosebit de important 
în viata organizațiilor de bază, ele 
fiind chemate să analizeze modul 
în care comuniștii își onorează în
datoririle lor statutare, să stabi
lească, în funcție de prioritățile uni
tăților economice și sociale în care 
își desfășoară activitatea organiza
țiile de 
sarcini 
Pentru 
afirme 
necesar 
dezbaterile să aibă un puternic ca
racter critic și autocritic, să fie ana
litice. axate pe problemele cu care 
se confruntă locurile de muncă res
pective. să fie finalizate prin măsuri 
eficiente. în acest sens, am consem
nat unele aspecte relevante din via
ta organizațiilor de partid din citeva 
unități economice și sociale din mu
nicipiul Galati.

Asistăm la adunarea generală a or
ganizației de bază nr. 6 de la între
prinderea „Textila". în sală sint țe
sătoare din schimbul C. Se dezbate 
o problemă deosebit de importantă : 
modul în care comuniștii organizației 
și-au îndeplinit normele de pro
ducție. ce atitudine adoptă fată de 
producție. Materialul este scurt, la 
obiect. Situația este prezentată exact, 
fruntașii — numiți, cei care n-au 
reușit să-și facă normele — de ase
menea. Dezbaterile vizează, in mod 
firesc, tema adunării. Cei citiva 
care au creat greutăți, prin propria 
comportare in muncă, la realizarea 
sarcinilor nu zic vorbe într-o doară, 
nici angajamente de paradă: își gă
sesc cu greu cuvintele, in sală e doar 
judecata comuniștilor, frazele trebuie 
bine cîntărite. Desigur, se depistează 
cauzele — mai ales subiective — pla
nul de măsuri al adunării se îmbogă
țește cu acțiuni care dau garanția 
că, foarte curind. aici, toți comuniștii 
își vor face ireproșabil datoria în 
producție.

Asemenea adunări generale — bine 
pregătite, cu puternice efecte educa
tive în determinarea unei comportări 
exemplare a comuniștilor Ia locul de 
muncă, în viata de familie. în socie
tate — sînt multe în municipiul Ga
lați. întreprinderea laminorul de 
tablă. întreprinderea de navigație 
fluvială NAVROM, întreprinderea 
mecanică navală, întreprinderea „11 
iunie** și încă multe alte unități eco
nomice, instituții au organizații de 
partid care știu să folosească adu
narea generală in conformitate cu 
prevederile statutare și cu instrucțiu
nile date, asigurind conducerea opti
mă a activității de partid din orga
nizațiile de bază, implicit rezolvarea 
sarcinilor de producție, incepind cu

partid, planuri de măsuri și 
concrete fiecărui comunist, 
ca adunările generale să-și 
pe deplin menirea lor este 
ca ele să fie bine pregătite,

cele care revin formațiilor pină la 
nivel de unitate.

în documentarea întreprinsă am 
Intilnit insă și situații necorespun
zătoare. organizații a căror activita
te — reflectată in pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale de 
partid — necesită serioase îmbună
tățiri. Iată, bunăoară, un exemplu 
reținut din una dintre cele mai pu
ternice organizații ale municipiului, 
cea de la Șantierul naval. Este vorba 
de organizația de bază de la ate
lierul energetic. Adunarea generală 
de partid din luna ianuarie avea la 
ordinea de zi. alături de informarea 
politică, analiza rezultatelor econo
mice și adoptarea măsurilor ce se 
impun in acest trimestru pentru în
deplinirea în bune condiții a sarci-

tara biroului organizației de bază de 
la întreprinderea de bere, ne-a con
vins că aici se discută o largă arie 
de probleme în adunările generale 
de partid : teme economice, de natu
ră organizatorică, pe linia muncii de 

. propagandă, a activității sociale. La 
fiecare adunare generală de partid se 
adoptă planuri de măsuri. Există și 
o evidentă a acestora. Secretara ne 
arată un caiet special consacrat ur
măririi modului in care aceste mă
suri se realizează. înainte de a ob
serva eficienta lor. să menționăm 
faptul că anul trecut, in această or
ganizație de partid (cu 129 comuniști) 
au fost adoptate aproape 120 de mă
suri, din care vreo 60 cu caracter 
permanent. In registru toate măsu
rile permanente figurează ca inde- 
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VIATĂ DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

nilor de producție, precum și pre
zentarea de rapoarte de către cinci 
comuniști. Asistăm la adunare și 
constatăm că peste informarea poli
tică ..s-a sărit’* la cel de-al doilea 
punct, materialul prezentat și dezba
terile au fost anemice, neconvingă
toare. iar cei cinci comuniști pro
gramați să raporteze n-au făcut-o. 
Treptat, adunarea s-a transformat 
într-o simplă ședință de producție. 
Discutăm cu Gheorghe Mitrofan, 
secretar adjunct cu probleme orga
nizatorice in biroul organizației de 
bază respective, și aflăm că mate
rialul prezentat nu a fost discutat în 
prealabil în biroul organizației de 
bază. Din analiza documentelor de 
la precedentele adunări generale 
mai reiese că unele informări nici 
nu sînt semnate de biroul organiza
ției de partid, ci de cel care le-a 
întocmit. Unele măsuri adoptate au 
caracter general, de genul: ..Prin for
mele muncii politico-educative să se 
asigure cunoașterea sarcinilor de 
producție**, „Desfășurarea și pregăti
rea temeinică a adunărilor genera- 

’ le, creșterea rolului lor in educarea 
comuniștilor** ș.a.m.d. Măsuri formu
late in termeni vagi, valabili oriunde 
și oricînd, au fost 
dunarea generală 
partid din luna 
sacrată activității 
politico-educative desfășurate pentru 
întărirea spiritului de partid, a ordi
nii și disciplinei, a combativității re
voluționare.

Convorbirea cu Marîța Gutu. secre-

adoptate și de a- 
extraordinară de 

* decembrie, con- 
organizatorice și

plinite, iar din rîndul celorlalte, cu 
termene, doar trei n-au fost , realiza
te. Așa stînd lucrurile pe linie de 
partid, ar rezulta că toate treburile 
merg ireproșabil în unitate. Ceea ce 
nu corespunde realității. întreprin
derea mai are indicatori de plan 
nerealizati. probleme de calitate etc. 
Atunci care a'fost contribuția măsu
rilor adoptate pe linie de partid ? 
Desigur, minimă.
deosebi pentru că. la adăpostul mă
surilor cu caracter general și cu ter
men permanent, acțiunea biroului or
ganizației de partid, a comuniștilor 
nu a fost concentrată in direcția 
rezolvării sarcinilor concrete, de pro
ducție ale întreprinderii. De unde 
reiese că numai evidența unor mă
suri generale, fără termene și nomi
nalizări precise, nu soluționează pro
blemele cu care se confruntă uni
tatea, organizația de partid.

Desigur, caracterul superficial al 
măsurilor este determinat chiar de 
informările și rapoartele prezentate, 
de dezbaterile formale pe marginea 
lor. Sînt situații cînd materialele și 
discuțiile se străduiesc să prezinte 
mai ales latura acceptabilă a acti
vității. rezultatele așa-zls pozitive. La 
două adunări de partid (de la Liceul 
nr. 7 și Școala profesionala nr. 19 — 
ambele cu profil de industrie ali
mentară) am auzit formulări de ge
nul : „Rezultatele sînt mulțumitoare, 
cu toate că o mare parte dintre 
elevi sînt Ia pragul dintre promo
vat și corigent** (în cazul celei de-a 
doua școli menționate) sau. pur și

Iar aceasta în-

simplu, din discuții a absentat orice 
nuanță critică și autocritică, luătile 
de cuvînt fiind o continuă laudă la 
adresa propriei activități (in cazul 
unei adunări generale de la Liceul 
industrial nr. 7). in condițiile în care 
în școală se manifestau abateri care 
ar fi trebuit dezvăluite în fața 
muniștilor.

însă ineficienta unor adunări 
nerale de partid poate fi uneori 
nerată chiar de modul în care 
membri ai biroului organizației 
partid înțeleg importanta acestora, 
rolul pe care îl au. Urmărim temele 
dezbătute in adunările generale ale 
organizației de bază nr. 1 de la Co
operativa meșteșugărească „Pro- 
gresul**. în luna iulie 1987 s-au ana
lizat rezultatele economice obținute 
pe semestrul intii 1987 ; in ianuarie 
anul acesta — rezultatele economice 
pe anul 1987. Confruntăm cele două 
informări și vedem că au pasaje 
identice, copiate dintr-unul în celă- 
lat : identice sînt și planurile de 
măsuri adoptate. Identice sint si re
zultatele nemultumitoare ale unor 
colective de oameni ai muncii, ace
leași nume figurînd. cu nerealizâri, 
în ambele analize prezentate. Vasile 
Capriș. secretarul biroului organiza
ției de bază. încearcă să ne convingă 
de faptul că „uneori, știți, ne trec 
aceleași idei prin minte ; de aceea 
seamănă materialele**, dar procedeul 
n-are nimic comun cu munca de 
partid vie. legată de realitățile unită
ții, Surprinzător este faptul că din 
această organizație de partid face 
parte și Rădita Dubuleac, secretara 
comitetului de partid din coopera
tivă (și vicepreședintă). Chiar să nu-i 
fi atras atenția modul. cu totul su
perficial. formal în care sînt analiza
te aici problemele ?

Concluzionînd asupra aspectelor re
levate, rezultă că există încă mult loc 
pentru perfectionarea activității des
fășurate de birourile organizațiilor 
de partid pe linia bunei pregătiri a 
adunărilor generale, a adoptării celor 
mai potrivite măsuri (cu caracter 
concret, cu termene și responsabili
tăți precise). Desigur, nu spunem 
lucruri noi. Instruirile inițiate de co
mitetul municipal de partid au in
sistat nu o dată asupra acestor im
perative ale muncii de organizație, 
Rămîne doar ca. membrii birourilor 
organizațiilor de bază, unde adunări
le generale nu sint ceea ce trebuie 
să fie. ca și cei care răspund de 
aceste organizații din partea organe
lor locale de partid să manifeste 
mai multă combativitate revoluționa
ră față de lipsuri, mai multă exigen
tă și fermitate.

OCNA ȘUGATAG: O comună pe calea
Dacă în urmă cu 20 de ani comuna Ocna Șugatag 

era căutată numai de locuitorii satelor din jur. o dată 
pe săptămînă, joia, cînd aici era zi de tirg. acum hăr
țile economice și turistice o înscriu printre așezările 
Maramureșului care sint căutate zilnic 
riștii din toată țara. In primul rînd 
comună frumoasă prin așezarea ei. între

de tu- 
este o 

rîurile 
Mara și Cosău. dar ea își oglindește chipul în împli
nirile acestui timp. în centrul ei se ridică blocuri mo
derne de locuințe, cu spatii comerciale la parter, un 
magazin universali școala cu clasele I—X, unități 
prestatoare de servicii, atelierele de timplărie, con-

urbanizării
fectii. tricotaje și altele. Brutăria face piine pentru 
mai multe așezări din împrejurimi. Primărița Victoria 
Stan ne arăta schița pentru împlinirile din anii viitori. 
Semnele urbanizării sînt evidente, dar mai ales sint 
garantate de hărnicia locuitorilor. Se vor înălța, pe 
lingă cele 60 de apartamente existente în acest an. încă 
60 apartamente, se va extinde rețeaua prestărilor de 
servicii și a industriei mici. Prin contribuția în mun
că a locuitorilor se reface și se moderni
zează localitatea. Un punct de atracție pe teritoriul 
comunei este stațiunea de odihnă și tratament, cu
noscută in multe părți ale tării pentru apele sale 
dătătoare de sănătate. (Gheorghe Pârja).

Mîinile indeminatice
ale lucrătoarelor pămîntului

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii

prin concursuri... de împrejurări
Promovarea celor mai buni nu se face

ăl»® ' .. ». " l i -. i H

Părerile sint împărțite. Unii susțin 
că „nu s-a stabilit nicăieri**, că „a 
fost plimbată de colo-colo. intii la 
contabilitate, apoi la secțiile ambar 
lare, barete, preparație...**. Conduce
rea intreprinderii ne-a asigurat că, 
dimpotrivă, a fost folosită „exclu
siv ca operator prelucrare polimeri'* 
și că „s-a dovedit un element valo
ros, care se perfecționează continuu, 
dovadă că s-a înscris și in clasa a 
Xl-a la liceul industrial...“

Este bine cind oamenii învață per
manent. cînd iși completează stu
diile. Faptul că persoana despre care 
scriem aici, la 29 de ani. s-a decis 
să urmeze cursurile unei clase pe 
care ar fi trebuit s-o treacă incă de 
pe la 15 ani este departe de a fi o 
rușine. Dimpotrivă, nu-i rău deloc. 
Cunoaștem — spre cinstea lor — 
muncitori care nu s-au sfiit să se 
așeze seara în băncile școlilor pe 
care, peste zi. le ocupaseră propriii 
copii. A învăța cu pasiune, la orice 
virstă. este o datorie. Asemenea fap
te trebuie încurajate ori de cite ori 
sint semnalate. Este însă nu rău. ci 
foarte rău atunci cind oameni cu 
studii neterminate sint puși s-o facă 
pe educatorii. Ca în cazul de fată.

Pentru că de curind. printr-o de
cizie (nr. 641/27.01.1988 a I.F.F. „Me- 
lana“ Botoșani) „operatoarea prelu
crare fire** si. totodată, eleva în cla
sa a XI-a a fost numită „maistru-in- 
structor** la cea mai mare școală ge
nerală din municipiul și județul în 
care trăiește. Decizia este rezultatul 
unui concurs organizat în aparentă 
după toate regulile. In realitate, con
cursul — desfășurat pe 8 ianuarie — 
n-a respectat nici măcar cerințele 
elementare. întrucit „concurenta** 
n-avea dreptul să participe ! Nu vom 
intra în amănunte — unele sint pito
rești. altele grotești, dar toate frizea
ză absurdul (înțeles ca substituire a 
esenței de către aparență). Fapt pen
tru care nici nu notăm numele îm
pricinatei. Mult mai importante ni se 
par a fi învățăturile impuse de o 
asemenea întimplare. Ele. concluziile, 
decurg din răspunsurile la o între
bare altminteri simplă : care e ros
tul unui concurs pentru ocuparea u- 
nui post 7

Unul fundamental : acela de 
departaja pe concurenți, de a-i se
lecționa pe cei mai buni dintre 
buni. Iar asta nu de dragul întoc
mirii de clasamente, de liste ierar
hice, de tabele valorice. Societatea 
are nu numai dreptul, ci și obliga
ția de a se asigura că. pe anumite 
posturi. în anumite funcții au fost 
numiți tocmai aceia care — prin pre
gătire, atitudine și aptitudini — do
vedesc că merită încrederea acorda
tă. Dar nu sint suficiente atestatele, 
diplomele, certificatele ? — poate că 
se vor întreba unii. Nu. nu sint sufi
ciente. ci doar obligatorii ! Necesare, 
deci. Practica demonstrează că sint 
destule cazurile in care posesori de 
titluri, de ...patalamale** de tot felul 
s-au dovedit mai puțin dotati si pre
gătiți decit alții, care nu le au.

Concursurile sint menite de a-i 
așeza pe oameni exact acolo unde 
pot face dovada capacităților lor 
autentice, unde pot da maximum de 
randament. Un concurs trebuie să 
fie «minutul de adevăr» atit al per
soanei care solicită un anume post, 
o anume funcție, dar și al societății. 
Relația trebuie să fie biunivocă, re-

ciproc avantajoasă. Depistarea sl 
promovarea valorii nu este, nici nu 
trebuie să fie. un hatir. un privilegiu 
acordat valorii unei persoane, ci un 
veritabil premiu pe care societatea 
și-1 acordă sieși. Iar asta deoarece — 
este de presupus pentru că-i logic — 
societatea noastră socialistă va pro
gresa cu atit mai mult și mai repede 
cu cit va ști să-și 
bine valorile, 
mult pe primii 
lele concursuri 
cele veritabile.
țiile de partid și cu legile tării. 
Adică acele concursuri menite să 
departajeze firescul de nefiresc. aPtii 
de inapti, chematul de nechemat, 
inovatorul de rutinier. Un concurs 
trucat este o autoorbire. o frină. o 
pagubă, echivalează cu a-ti fura sin
gur căciula. E ca și cind ai oferi vo
lanul unuia care nici nu știe, nici nu 
poate, dar tine mortis să conducă el 
un autobuz intesat de călători.

folosească mai 
cu cît va miza mai 
clasați nu în forma- 
de împrejurări, ci in 
conforme cu indica-

a-i

cei

Și încă, dar nu în ultimul rind : 
selecționind valorile, implicit, un 
concurs veritabil promovează cin
stea. dreptatea, etica si echitatea so
cialistă. Felul în care sint depistate 
și promovate competentele — in
tr-un loc sau altul. într-o întreprin
dere. instituție sau alta — definește 
însăși starea de sănătate morală a 
oamenilor, a colectivelor de muncă 
din respectivul loc ; dovedește spi
ritul lor revoluționar, atașamentul la 
idealul nostru de muncă și luptă co
munistă; creează și permanentizează 
un climat de muncă demn, corect, 
armonios, propice performantelor de 
care avem atita nevoie.

In cazul de care nd ocupăm, res
pectiva persoană — repetăm : fără 
studii de specialitate, fără să fi ab
solvit măcar liceul — a fost numită 
să indeplinească atribuții de educa
tor. Cei care au numit-o au uitat ori 
n-au știut niciodată adevărul con
form căruia pe un copil, pe un tinăr, 
pe un elev in general nu-1 înveți 
nici ceea ce vrei (dacă vrei !). nici 
ceea ce știi (dacă știi !). ci il înveți 
ceea ce ești. Ești „cineva** in profe
sia ta ? Ai toate șansele să educi ge
nerații întregi de „cineva** in aceeași 
profesie, 
existenți 
au fost 
meșteri
serii. A proceda altfel este 
Pentru că și reciproca-i 
adevărată : „neterminatii** oferă so
cietății tot „neterminati** ; improvi
zația nu naște numai improvizație, 
ti și improvizatori. Pot prolifera — 
și incă la virsta maximei receptivi
tăți ! — mentalități pernicioase :
„iată că te poți descurca și fără 
școală**, ori „las* că merge și așa !** 
(oricum, adică). Or. tocmai aceasta-i 
problema : avem nevoie de compe
tențe ca de aer. însă competentele

Cei mai buni muncitori 
în întreprinderile noastre 
crescuți de profesori și de 

eminent! in propriile me- 
riscant. 

la fel de

nu se nasc decit vegheate si îndru
mate de competente.

în fata claselor de elevi nu pot fi 
lăsati decit oameni întregi — profe
sional și moral. Nu poți să ceri al
tora să se pregătească mai mult și 
mai bine dacă tu însuți te scalzi în 
apele teritoriale ale cvasiignoranței : 
nu poți să ceri elevilor, viitorilor 
muncitori să dea dovadă de atașa
ment față de meseria si de intre- 
prinderea in care vor lucra dacă tu 
insuti ai schimbat — ca in cazul de 
care ne ocupăm — meseriile și locu
rile de muncă precum batistele. Nu 
poți pentru că nu vei fi crezut. Cei 
mai multi dintre elevii școlii au Si 
aflat cine este noul lor „maistru-in- 
structor-*, cum il numește 
Iar consecințele nu-s greu i 
zut...

Iată ce implicații are o 
aprecierea nu ne aparține 
de la disciplina de desfășurare a 
unui concurs. Realitatea este că aba
terea este mare, iar ignorarea legii 
și a indicațiilor de partid este evi
dentă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „întărirea ordinii și res
pectarea legalității socialiste se con
diționează reciproc constituind o ce
rință legică a dezvoltării democrației 
muncitorești revoluționare**, iar de 
curind atrăgea atenția cu deosebită 
claritate asupra necesității promovă
rii cadrelor cu mai multă exigentă și 
răspundere, respectindu-se legea, or- 
ganizindu-se. potrivit acesteia, con
cursurile de rigoare. Aceste orientări 
trebuie să-i facă să mediteze și să 
acționeze în consecință și pe condu
cători de întreprinderi și de centra
le industriale,1 și pe președinți de 
cooperative agricole de producție, 
și pe directori de institute de cer
cetări și de spitale, și din învățâmînt, 
cultură, administrație, de jos pină 
sus... Pentru că peste tot trebuie asi
gurat dezideratul „omul potrivit la 
locul potrivit**.

Orice abdicare de la cadrul juridic 
și moral are in general consecințe 
nefaste, iar in particular, ca, de pil
dă, in organizarea concursurilor, are 
ca rezultat numirea in diferite locuri 
de muncă a unor persoane care, prin 
datele lor fundamentale, n-au ce 
căuta nici prin împrejurimi, cu atit 
mai puțin să obțină titularizarea, 
confirmarea sau atestarea pentru 
respectivele funcții sau posturi. Cît 
de important este ca în atenția or
ganelor colective de conducere să se 
afle permanent deplina legalitate și 
obiectivitate a concursurilor rezultă 
și din exemplul de la care am ple
cat. Din cei 11 membri ai comisiei 
tehnice de încadrare si promovare — 
listă aprobată in adunarea generală 
a oamenilor muncii — au lipsit 6. iar 
in locul unor titulari au fost ridicate 
la rangul de „examinator** persoane 
lipsite de competenta necesară înde
plinirii unui asemenea act. Este ade
vărat că trăim în plin asalt al mate
rialelor înlocuitoare — procesul iși 
are rațiunile sale economice —. dar 
oamenii sint „materiale** cu totul deo
sebite. nu pot fi înlocuiti oricînd si 
oricum. Cu atît mai puțin membrii 
unei comisii de examinare. Și cu atit 
mai puțin incălcînd legea.

Concursurile de promovare nu tre
buie lăsate nici ca excepție — ca în 
cazul de la care am pornit — să de
vină concursuri... de împrejurări.

: decizia, 
de prevă-

„mică** —
— abatere

Mircea BUNEA

Din noua arhitectură □ orașului 
Pa șea ni

Foto : S. Cristian

w ........

De la dealurile din nord 
Si pină la șesurile mănoa
se dinspre Dunăre, in sa
tele județului OLT. timpul 
vorbește despre hărnicia și 
priceperea oamenilor aces
tor locuri de a lucra pă- 
mintul : 
toamnă 
crescute 
rul arat 
rește în 
tei. . ..
este o bună „carte de vi
zită-* pentru agricultura 
unui județ, onorată cu nu
meroase șl inalte. distinc
ții — „Erou al Muncii So
cialiste-*, de două ori „Erou 
al Noii Revoluții Agrare** ; 
42 de cooperative agricole, 
8 întreprinderi agricole de 
stat si o stațiune de me
canizare a agriculturii au 
primit, pentru recoltele a- 
nului 1986, titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare--, 
iar rezultatele din 1987 au 
adus încă 13 asemenea ti
tluri.

Aceste remarcabile suc
cese sint. firește, rodul u- 
nei munci tenace, depusă 
de toti cei ce gospodăresc 
pămintul. de la cooperator 
la mecanizator, de la în
grijitorul de animale la 
specialist, președinte de 
cooperativă sau director de 
întreprindere agricolă de 
stat, toți laolaltă, bărbați 
și femei.

semănăturile de 
verzi, dese, bine 
și viguroase, ogo- 
și măruntit abu- 
așteptarea semin- 

Imaginea timpului

NU ATIT PONDEREA. 
CÎT CONTRIBUȚIA ESTE 
IMPORTANTĂ. Se știe 
că în agricultură, inclusiv 
in aceea a județului Olt. 
lucrează multe femei. Le 
vezi băsmăluțele. vara, 
în grădina de legume, la 
prășit, le vezi în tot cursul 
anului în fermele de ani
male. in sere, in secțiile 
industriale. Sînt prezente 
in aproape toate sectoarele 
de activitate din unitățile 
agricole de stat și coope
ratiste. „Despre calitatea 
muncii lor. ne spunea to
varășa Sofia Ciobanu. pre
ședinta comitetului jude
țean al femeilor, aud nu
mai cuvinte de laudă. 
Soții și 
propria 
ele nu 
ticipe

de laudă, 
mame. avlnd 

lor gospodărie, 
pregetă să par

ticipe la toate lucră
rile din cîmp. din sectorul 
zootehnic, peste tot acolo 
unde priceperea și hărni
cia lor sint necesare. Exis
tă. in același timp, o grijă 
deosebită pentru mamele 
cu copii mici, ca și pentru 
cele care nu mai sint așa 
deținere: jocuri de muncă 
apropiate de casă și care

„Pentru ziarul de azi

de

a-

E simbătă. Dialog la 
tutungeria nr. 21 din 
Calafat:

— Vă rog, un ziar 
de azi, se adresează 
un cumpărător vinză- 
toarei.

— Pentru ziarul 
azi veniți miine...

Pornim pe firul
cestui răspuns catego
ric și ce aflăm ? La 
toate cele patru 
chioșcuri de tutun — 
cu excepția unui punct 
special amenajat pen
tru desfacerea presei 
— presa centrală este 
adusă spre vinzare a 
doua zi de la poștă. 
Și, cum o neregulă nu 
se prea manifestă nici
odată singură, mai 
constatăm că la Cala
fat se distribuie pen
tru vinzarea cu bucata 
circa 80 de exemplare 
din ziarul „Scinteia", 
in timp ce in comuna 
Poiana Mare 
peste 300.

„Dacă ziarul 
ge a 
chioșcuri, 
datorează 
că la ora 
noi presa, 
chioșcuri 
dar avem și probleme

ajung

ajun- 
zi la 

se
doua 

aceasta 
si faptului 
cind ducem 
respectivele 

sînt închise.

cer un efort fizic minim. 
Din cele 215 grădinițe de 
copii, cite funcționează la 
sate, multe aparțin coope
rativelor agricole și au un 
program adaptat cerințelor 
campaniilor agricole. Sâ a- 
mintim că in județ există 
nu mai puțin de 21 000 de 
mame cu mai mult de trei 
copii, care primesc, lunar, 
ajutor bănesc de la stat. 
Toate acestea constituie 
un imbold pentru ca mun
ca femeilor de la sate să 
sporească în calitate și e- 
ficiență**.

Prezenta femeii în agri
cultura județului se face 
simțită, desigur. în ferme, 
in grădini și ateliere, a- 
colo unde este nevoie de 
mîinile lor indeminatice.

care le face sînt nu numai 
foarte precise („Părinții 
au vrut să mă facă conta
bil. dar mie nu mi-au plă
cut registrele, ci timpul*), 
dar iți transmit și certitu
dinea reușitei. Ascultind-o 
vorbind, parcă și vezi lă- 
ditele încărcate cu căpșuni 
si le simți mireasma.

Marieta Enache era in
giner stagiar cind a fost 
numită șef la ferma de 
vaci cu lapte-a C.A.P. O- 
birșia. Cu toate acestea, 
oamenii au avut încredere 
în ea. Iar tinerețea nu a 
fost — și nu este — un 
handicap pentru ea. Dim
potrivă. face dovada unei’ 
mari puteri de muncă și a 
unei ambiții cu totul deo
sebite. La ora 5 dimineața

Osica de 
de Jos se 

frumoase si 
covoare oltenești.

însemnări despre prezența 
femeilor în viața satelor

Fiecare din zecile de mii 
de tărănci din satele jude- 
’țtllilî iși are partea sa de 
contribuție la obținerea ti
tlurilor de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare--.

ci REALITATE CE NU 
MAI MIRA PE NIMENI : 
FEMEIA ÎN FUNCȚIE DE 
CONDUCERE. De la o 
vreme, femeile au deprins 
și știința de a conduce tre
burile satului : 24 sint pri
mari. 29 secretari adjuncți 
ai Comitetelor comunale de 
partid. 23 vicepreședinți ai 
consiliilor populare. 11 
președinți și 24 ingineri- 
șefi in cooperativele agri
cole. aproximativ 220 sint 
șefi de fermă.

Am stat de vorbă cu 
citeva dintre aceste femei 
învestite cu importante 
răspunderi in agricultură. 
Sol'ica Creimeneanu este, 
de opt ani. președinta 
C.A.P. Deveselu : aproape 
2 000 de hectare. 450 de 
membri cooperatori, majo
ritatea femei. „Sîntem la 
numai 7 km de Caracal și 
bărbații au fost atrași de 
industrie, ne spune ea. In 
funcții mai importante nu 
avem decit doi : inginerul- 
șef și un șef de fermă. 
Restul sint femei. Cultura 
de bază sînt cerealele. A- 
nul acesta însă am înfi
ințat și o fermă de căp
șuni. Se lucrează intens la 
pregătirea terenului. Vrem 
să scoatem maximum de 
randament de pe aceste 48 
de hectare*-. Calculele pe

este la grajd și nu-i ajun
ge ziua alergind să nu le 
lipsească nimic joienelor. 
A început prin a întineri 
efectivele și a le asigura o 
furajare consistentă. S-a 
îngrijit apoi de repararea 
și igienizarea adăposturi
lor. de întronarea unei 
discipline severe. Ca ur
mare. cantitatea de lapte
muls. în medie, de la o 
vacă a sporit de aproape 
10 ori ! Strădania celor 50 
de inimoși ingrijitori a 
fost răsplătită nu numai de 
cantitățile mari de lapte 
ce iau drumul consumului, 
de numărul mare de vitei 
sănătoși ce se nasc in fer
mă. ci și de retribuții pe 
măsura muncii depuse. 
Floarea Matei și Ioana Ilie, 
mulgătoare. încasează lu
nar circa 2 800 de lei. la 
care se adaugă produsele. 
„E adevărat că și la cul
tura mare se muncește
mult. Dar la noi. in zo
otehnie — spune inginera 
Marieta Enache — e «foc 
continuu». Fără pauza ier- 
nii“. Floarea Stanciu. con
tabilă la C.A.P. Obîrșia și 
președintă 
comunal 
spune că 
perseverentă, dublată de o 
incontestabilă dragoste de 
animale i-au adus Marie- 
tei Enache aprecierea ce
lor cu care muncește. în
deosebi a femeilor.

a comitetului 
al femeilor, ne 
tocmai această

BUNE PĂSTRĂTOARE 
ALE TRADIȚIILOR SATU
LUI. Se spune că la

NOTE CETĂȚENEȘTI
veniți munea;___ ,«

cu mașinile" — ne lă
murește Elena Pirvu- 
lescu, oficianta de pre
să. „Deși presa cen
trală sosește in oraș 
cu trenul la 11,30, la 
chioșcurile noastre se 
aduce a doua zi, după 
ora 9“ — vine replica 
directorului l.C.S.M. 
Calafat, Ion Drincea- 
nu. Situația durează 
de multă vreme. Dar 
de rezolvat nu se re
zolvă, in ciuda dese
lor observații ale citi
torilor. Oficiul poștal 
și Întreprinderea co
mercială preferă să 
dea vina unul pe altul, 
să se acuze reciproc 

practic arătîndu-se 
puțin interesate de 
cele petrecute — in 
timp ce desfacerea 
presei este lăsată la 
voia întâmplării. Să 
vezi și să nu crezi, 
pentru că distanța de 
la oficiul poștal pină 
la cel mai îndepărtat 
punct de desfacere a 
presei este sub 800 me
tri, distanță parcursă 
de firavele colete de 
ziare f 
de ore, 
la 11,30 
trenul)

în aproape... 24 
mai exact de 
(cind sosește 
pină la 9,30 —

,.Dintr-o eroare de 
citire a contorului din 
centrala telefonică —

doua zi, cînd 
ziarele la

10,00 a 
sosesc 
chioșcurile de vinza
re ?! Este, să recu
noaștem, un... record.

Nlcolae 
BABALAU

N.R. După ce am 
dat la tipar aceste rin- 
duri, ni s-a comunicat 
la subredacția din 
Craiova că la Calafat 
s-a pus orditie in acest 
sens. In primul rind 
numărul exemplare
lor ziarului „Scinte
ia" la vinzarea cu bu
cata a sporit cu încă 
200 și ajung în ace
eași zi la vinzare ; 
că toate punctele de 
desfacere a presei 
și-au schimbat pro
gramul in funcție de 
sosirea presei in oraș 
și că, de acum, presa 
centrală se vinde șfin 
punctele de desfacere 
ie pe platforma indus
trială. Desigur, mai 
bine mai tirziu decit 
niciodată. Dar, oare, 
in cite alte localități 
ale județului nu se 
mai fac simțite ne
ajunsurile din orașul 
menționat ?

gust — 10 septembrie 
1987 a taxat postul te
lefonic pe care-1 de
țin cu 5 100 impulsuri 
adiționale. întrucit 
contestația mea a ră
mas fără răspuns, de 
atunci, lună de lună, 
inclusiv în ianuarie 
1988, mi-a venit ca 
sold de plată aceeași 
sumă : 2 562 lei“.

— Din taloanele pre
zentate de reclamant 
rezultă clar : eroare 
de index. Dacă în luna 
august acesta se ter
mină la cifra 28 846, in 
septembrie începe cu 
23 846 (deci o eroare 
de citire : 8 in loc de 
3). în octombrie, ace-

eași poveste, dar inde
xul „sare** la 29 052 ! 
De aici și diferența de 
impulsuri. La sesiza
rea noastră, serviciul 
de scrisori și audiențe 
din cadrul direcției de 
telecomunicații a pre
zentat tot felul de 
„răspunsuri** și „justi
ficări**, vădit nefonda
te, fără grija cuveni
tă față de adevăr, ca 
și față de timpul și 
banii — nu puțini — 
solicitați cetățeanului. 
In final, ni se trimite 
un răspuns din care 
cităm : „In baza veri
ficărilor tehnice efec
tuate la postul amin
tit s-a constatat că în

Cină

adiționale
ne relata Ion Caplea 
din București — 
funcționara care a

introdus pe 
Iator nota 
pe perioada

calcu- 
de plată 

11 au-

Ca un bun gospo
dar. Aurel Ionită din 
București (strada 
Dezrobirii nr. 50) s-a 
gindit încă din vară 
să-și 
blă 
să-și 
trele. 
Sau.
zis și achitat 3 023 de 
lei la I.C.R.A.L. 
răstrău (S.G.L. 
în august 1987 
unde primește 
rarea că în 
vreme, cu mult 
te de sosirea 
lucrarea va fi 
Ceea ce nu s-a 
plat cîtuși de 
După multe aminări, 
tergiversări si rea-.

facă o ușă du- 
la balcon- și 
tripleze feres- 
Zis și făcut, 

mai exact spus,

He-
3) - 
— de 
asigu- 
scurtă 
înain- 
iernii. 

gata, 
intim- 
putin.

Dobrun. 
și Osica 
cele mai 
autentice_____ „_____ ,_
Intr-adevăr, așa este. Sub 
mîinile indeminatice și iuți 
ale femeilor, pe „timpul" 
de culoarea naturală a li
nii „înfloresc** cele mal 
frumoase flori de primă
vară. mai ales creanga de 
măr, macul, nelipsitul spic 
de griu. Paula Smaranda- 
che este meșteră intre 
meșterele renumitelor co
voare. De la ea au învățat 
această adevărată artă Lu- 
creția Bărbușoiu. Ana 
Gață și chiar fiica ei — 
Ana. Ele țes atît in secția 
de covoare a cooperativei 
agricole, cît și acasă, pen
tru nevoile proprii.

Dar țesutul covoarelor 
nu este singura îndeletni
cire transmisă din genera
ție in generație, pe care 
femeile din această comu
nă. ca și cele din satele 
județului, au preluat-o și 
perpetuat-o, atît in gospo
dăriile personale, cit și in 
cooperativa agricolă din 
care fac parte. în primul 
rind — creșterea animale
lor în ograda proprie. In 
cele 1 135 de gospodării, la 
recensămintul abia termi
nat au fost înregistrate 
sporuri însemnate la bovi
ne. ovine, porcine, păsări, 
familii de albine, iepuri de 
casă. Aceasta a permis în
cheierea acțiunii de con
tractare cu statul pe acest 
an. Femeile din Dobrun se 
ocupă, cu aceeași pricepe
re. de prelucrarea legume
lor și fructelor, de împle- 
titul măturilor in secțiile 
cooperativei, de creșterea 
viermilor de mătase. Une-

■ le din produsele realizate 
in atelierele cooperativei 
agricole, datorită 
triei execuției, 
superioare, s-au 
la export.

Din minunatul 
calități pe care, 
lor de zi cu zi, femeile din 
satele județului Olt le de
monstrează, am ales, pre
cum țesătoarele de covoa
re, doar citeva. pe cele 
mai potrivite a ilustra ro
lul tot mai important ce 
le revine în înflorirea sa
tului românesc, in înfăp
tuirea obiectivelor noii re
voluții agrare.

Sus 
țes 

mai

măies- 
calității 

impus și

buchet d» 
in munca

Rodlca ȘERBAN
M. GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"

perioada 11 august — 
10 septembrie 1988 — 
este vorba, firește, de 
anul 1987, dar, se vede 
treaba, la „Telefoane-* 
cifrele nu se notează 
întotdeauna cu atenția 
cuvenită și necesară 
mai ales într-o ase
menea instituție ! —
s-a depistat o eroare 
de calcul și s-a dispus 
scăderea sumei de 2 512 
lei**. Dar, se mai pre
cizează, reglementarea 
contului se va face 
abia cu... factura din 
perioada februarie- 
martie 1988.

Cine, totuși, va sto
pa aceste erori... adi
ționale ?

se pierde măsura...
minări, șeful atelieru
lui de timplărie a in
vocat o cauză „obiec- 

■ tivă“ : s-au pierdut 
măsurătorile (!). Ca 
urmare, se iau altele 
în noiembrie și se fi
xează un nou termen 
de... trei luni. Nemul
țumit pe bună drep
tate. cetățeanul recla
mă cazul și respon
sabila S.G.L.-3 (care 
încasase banii) dă dis
poziție să se ia... toa
te măsurile pentru 
„urgentarea** comen
zii. Și astfel, spre 
sfîrșitul lunii ianua
rie 1988. meseriașii
de la I.C.R.A.L. au 
sosit „prompt** cu to

cul de la 
geamurile 
măsurate...

. tocul geamului — 
pe o parte mai mic, 
pe o parte mai mare, 
fereastra parcă ar 
vrea să cadă, iar ușa 
nu vrea să se închi
dă. „Ce să-i faci, 
fi explicat unul 
meșteri, așa-i i 
pierzi măsurile**.

într-adevăr.
cine va lua totuși mă
surile corespunzătoa- 

, re fată de cei care se 
comportă în acest fel 
fată de cetățeni ?

geam, cu 
și cu ușa 
din ochi:

, ar 
din 

cînd

Dai*

Dumitru 
MANOLE
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Un aliat al lucrului de calitate:
INFORMAȚIA ȘTIINȚIFICĂ LA ZI

-> J
In chipul cel mai firesc, atunci cind 

proiectăm și construim un nou obiec
tiv productiv sau modernizăm prin 
investiții un altul existent, urmărim 
să fie cit mai eficient. Adică să in
cludă in structura sa sisteme tehno
logice moderne și echipamente de 
inalt randament, in sfirșit să reali
zeze produse cu caracteristici teh- 
nico-economice și funcționale supe
rioare. A accepta ideea ca un obiec
tiv care se construiește acum să fie 
identic din punctul de vedere al per
formantelor cu unul similar ca des
tinație. dar realizat cu ani in urmă, 
este un nonsens economic, o Înde
părtare flagrantă de la cerințele 
dezvoltării pe coordonate intensive 
ale economiei naționale.

Așadar, in mod obiectiv, noile in
vestiții trebuie să poarte pregnant, 
așa cum cere in permanentă secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. amprenta noută
ții tehnice și tehnologice. Nu de dra
gul noutății in sine, ci foarte concret 
și aplicat. înlesnind reducerea consu
murilor de materii prime și energe
tice. asigurind prelucrarea lor supe
rioară și — o dată cu creșterea pro
ductivității muncii — un nivel teh- 
nico-calitativ. ridicat al produselor 
fabricate.

Complexitatea acestor multiple exi
gente ridică probleme științifice, 
tehnologice și organizatorice deose
bite. Pentru că. mai mult ca oricind. 
unui nou tip de resursă — cea a 
științei și tehnologiei — îi revine 
..primatul'1 in efortul de a modifica 
dependenta sistemelor de producție 
de resursele naturale, materiale și 
energetice folosite. In acest proces 
de ..dematerializare" a economiei, 
dimensiunea tehnologică a investi
țiilor. asociată permanent progresului 
tehnico-științific. deține rolul motor. 
Fapt ilustrat convingător, de altfel, de 
orientarea hotărîtă de către partidul 
nostru a fondurilor de investiții pen
tru dezvoltarea, modernizarea, reuti- 
larea și reprofilarea unităților pro
ductive existente.

Analizînd condițiile în care se 
desfășoară activitatea de proiectare 
tehnologică, se poate lesne observa 
că „materia primă" pe care o folo
sesc specialiștii in procesul de 
concepere a unor noi tehnologii și 
utilaje sint informațiile sau datele, 
unele acumulate ca rezultat al unei 
experiențe anterioare, altele obținu
te ca noutăți de „ultimă oră". 
Adincirea acțiunii de modernizare 
a proceselor industriale, înlocuirea 
tehnologiilor și utilajelor cu ran
damente scăzute sau concepe
rea altora noi sint insă strict legate 
de existența, stocarea și prelucrarea 
rapidă și corectă a unui impresio
nant volum de informații științifice, 
tehnice și economice. Este larg re
cunoscut faptul că circulația unui 
număr sporit de informații echiva
lează cu circulația unor cantități mai 
reduse de materiale și energie. Iar 
revolutionarea permanentă a mijloa
celor tehnicii de calcul oferă posibi
litatea reală de prelucrare a acestor 
cantități uriașe de date, eliminind 
hazardul, intuiția și subiectivismul 
în adoptarea deciziilor, conferind 
transparentă si claritate opțiunilor 
făcute.

Altfel spus, informatica își confirmă 
din plin forța operațională. Aceea de 
a prelua 6 parte considerabilă din 
sarcinile repetitive și rutiniere ale

specialistului, permitîndu-i în schimb 
să-și consacre forțele activității crea
toare inovării, analizei global-siste- 
mice a obiectivului de investiții pro
iectat.

Activitatea din ce în ce mai com
plexă a institutelor de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică nu 
se mai poate desfășura prin metode 
tradiționale, fără riscul evident de 
a-și vedea serios diminuată eficien
ta. Lipsa, ca si excesul de informații 
sint derutante. Problema reală cu 
care sint confruntate aceste unități 
constă in perfecționarea sistemelor 
informaționale de care dispun, ac
tualizarea acestora sistematică, ra
ționalizarea fluxului informațional și 
stabilirea unor canale de difuzare 
larg accesibile. Cu atit mai mult cu 
cit. nu o dată, s-a putut constata 
că sistemele informaționale pentru a 
căror implementare au fost făcute 
eforturi financiare și materiale

sau în derularea cooperărilor cu alte 
unități. Mai lipsesc insă utilaje, și 
tocmai dintre cele mai importante, 
pentru că nu au fost incă asimilate 
și omologate sau în timpul testărilor 
au prezentat defecțiuni serioase. 
Cert este că. deseori, cercetarea știin
țifică și ingineria tehnologică nu sint 
capabile să se încadreze in orizontul 
de timp necesar realizării unor in
vestiții la termen.

Intîrziere cu implicații deloc ne
glijabile. care aduce in discuție de
vansarea producției de către cer
cetarea științifică. Cerință per
manent formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și condiție esen
țială. in orice economie modernă, 
pentru reducerea perioadei de diver
sificare a producției prin inovare si 
prin înnoirea nomenclatorului de 
produse la intervale din ce în ce mai 
scurte. Desigur, devansarea astfel 
formulată nu este un raport nou in

Exigențe ale modernizării 
activității în investiții ov>

ridicate sint utilizate sub capa
citate. Neajuns detectabil prin so
luțiile lipsite de fundament tehnico- 
economic din unele documentații, e- 
rorile comise în aprecierea unor va
riante tehnologice sau omisiunile in
explicabile dintr-o serie de proiecte.

Ridicarea parametrilor calitativi ai 
muncii de proiectare implică, tot
odată. generalizarea mai rapidă a 
proiectării asistate de calculator, 
capabilă să schimbe practic coordo
natele pe care se derulează acum 
documentarea. încercările, testările și 
corecțiile aduse unor soluții tehnolo
gice și constructive. Se estimează că. 
pentru principalele ramuri indus
triale. folosirea acestui, sistem mo
dern de lucru asigură aproximativ 
80 la sută din economiile de materii 
prime, materiale, energie și resurse 
de muncă. înlesnind definirea com
pletă a problemelor, efectuarea de 
calcule complexe, accesul fără nici 
o dificultate la norme și consumuri, 
la standarde, tehnologii și groiecte-tip, 
automatizarea desenelor de execuție, 
precum și desfășurarea altor activi
tăți. proiectarea asistată de calcula
tor se bazează pe un vast potential 
informational. economisind într-o 
măsură apreciabilă timpul de muncă.

De foarte multe ori. utilajele teh
nologice nu sosesc pe șantiere la ter
menul fixat în contracte sau în grafi
cele de lucrări, perturbînd serios acti
vitatea de montaj. Majoritatea obiec
tivelor productive cu termene de pu
nere in funcțiune expirate acuză 
drept principala cauză a acestui ne
dorit eveniment lipsa mașinilor și 
utilajelor. Unele lipsesc datorită ac
tivității furnizorilor. Aceștia ori nu 
și-au rezervat capacitățile de pro
ducție necesare realizării lor, ori în- 
timpină dificultăți reale și majore 
in aprovizionarea tehnico-materială

sine, dar in ultima perioadă de timp 
el s-a modificat considerabil sub as
pect calitativ, impunindu-se ca o op
țiune strategică a dezvoltării rapide 
Si echilibrate pe termen lung. Nu
mai înțelegerea profundă de către 
specialiștii și cadrele de conducere 
din ministere, organele de sinteză și 
institute a legii devansării ritmului 
de inovație în producție de către rit
mul de inovare in știință va îngădui 
instituirea acelui dialog care să nu 
funcționeze numai pe baza cererii și a 
ofertei cu scadență apropiată, ci pe 
baza nevoii constante a producției de 
a deveni cercetare materializată și 
a nevoii la fel de sistematice a cer
cetării de a se aplica și verifica în 
producția materială. Ceea ce pre
supune existenta în permanentă a 
unei rezerve de soluții avansate, la 
rindul lor dependente atit de gestiu
nea superioară a stocului de cunoș
tințe științifice și tehnologice' exis
tent. de efectuarea unor cheltuieli 
suplimentare, desigur rational di
mensionate. cît și de integrarea 
prognozelor tehnico-știintifice în pro
gramele de dezvoltare a tării.

Indiferent de destinația lor în pro
ducție. orice mașină și orice utilaj 
trebuie să îndeplinească cîteva im
portante condiții. Desigur. în primul 
ririd să funcționeze ireproșabil, la 
parametrii proiectați. La fel de im
portantă este însă realizarea lor cu 
consumuri materiale și energetice 
cît mai scăzute. în condițiile creșterii 
productivității muncii și respectării 
integrale a nivelului tehnic si cali
tativ prevăzut.

In chip firesc. Legea investițiilor 
și Programul privind perfectiona
rea organizării și modernizarea pro
ceselor industriale conțin prevederi 
clare asupra tipizării, standardiză
rii și normării științifice a consumu

rilor — ca fundament al unei activi
tăți de concepție și execuție chibzui
te. De altfel. în permanentă, secre
tarul general al partidului atrage a- 
tentia asupra acestei necesități. Ar 
părea deci superfluu să mai in
sistăm asupra rațiunii profunde a 
acestor prevederi și a obligativității 
specialiștilor de a li se alinia. Ar fi 
superfluu, numai dacă realitatea nu 
ne-ar contrazice, așa cum se intim- 
plă in destule situații. Există insă 
numeroase proiecte, de mașini, insta
lații si. chiar, linii tehnologice, ca
racterizate prin rezolvări artizanale 
și ineficiente, ignorînd principiile ti
pizării și normele de standardizare. 
Ceea ce determină, pe lîngă consu
muri inutile și costisitoare de ma
teriale și energie, si o flagrantă iro
sire a unei bune# părți din forțele 
angajate in munca de concepție și 
execuție. Este o situație care aduce 
din nou în prim-plan cerința perfec
ționării pregătirii profesionale a spe
cialiștilor in acest domeniu esențial 
pentru activitatea lor. Condiție ac
centuată și de natura specifică a pro
cesului de modernizare. Nu trebuie 
uitat că. de multe ori. acesta se des
fășoară in secții si hale de produc
ție cu o structură tehnologică și or
ganizatorică, precum și cu o dotare 
tehnico-materială realizate cu multi 
ani înainte, deci într-un cadru de
terminat. ceea ce face ca incorpo
rarea noutăților știintifico-tehnice să 
ridice firesc probleme suplimentare.

In același timp, obligativitatea 
standardelor nu poate fi desprinsă 
de cerința ca ele să reflecte. în orice 
moment, starea reală din economie. 
Cerință dependentă de revizuirea și 
îmbunătățirea lor permanentă. Este 
o acțiune complexă și continuă, care 
nu poate pierde din vedere unul din 
principiile sale de bază indicatorii 
stabiliți de întreprinderile producă
toare trebuie să asigure realizarea 
cerințelor funcțional-lehnologice pre
tinse de beneficiari, mai precis de 
procesele tehnologice la care sint ra
cordate.

Dar nici calculatoarele, nici, stan
dardele si tipizarea nu pot suplini si 
nu pot ele însele conferi valoare, 
competitivitate și eficientă muncii 
de proiectare, fără atitudinea com
petentă a specialiștilor. Obligați, în 
primul rind ei înșiși, să-și perfec
ționeze activitatea sub aspect orga
nizatoric, să-și restructureze propriul 
stil si metodele de lucru. Or. sub 
acest aspect, aproape in fiecare in
stitut sint multe, foarte multe de 
făcut. De la folosirea completă a ca
pacității de proiectare, a timpului de 
iucru a! fiecărui inginer și proiec
tant. pînă la organizarea unui cadru 
de perfecționare sistematică a pre
gătirii profesionale a- întregului per
sonal muncitor. In consens cu aceste 
exigente, trebuie radical schimbată și 
concepția despre asistenta tehnică 
acordată pe șantiere și in întreprinde
rile furnizoare, privită nu doar ca un 
simplu sprijin acordat celorlalți fac
tori din investiții, ci si ca necesarul 
..feed-back" prin care performanțe
le unor sisteme tehnologice si echi
pamente industriale pot fi substan
țial îmbunătățite. Așa cum o cer cu 
insistentă conducerea partidului, in
teresele economiei naționale.

Incj. Cristian ANTONESCU

Campania agricolă de primăvară

— desfășurată exemplar!

iași: Prioritate

De la inginerul Nicolae Jechilă, 
directorul Fabricii de zahăr din 
Pașcani, aflăm că specialiștii fabricii, 
șefii centrelor de cultură a sfeclei 
de zahăr și indrumătorii se depla
sează cu regularitate in unitățile 
agricole producătoare de sfeclă de 
zahăr pentru a îndruma și controla 
modul de aplicare a lucrărilor de 
sezon : amplasarea culturii în tere
nuri bine pregătite, fără resturi ve
getale. păstrarea in bune condiții a 
seminței, care tocmai se ridică de la 
fabrică și de la centrele intermedia
re zonale, repararea, revizuirea și pu
nerea în stare de funcționare a mași
nilor de semănat, făcîndu-li-se și 
probele la banc pentru a li se încheia 
fișele de probă etc. Un accent deo
sebit se pune pe fertilizarea cu în
grășăminte naturale și chimice pe 
fiecare solă. în funcție de cartarea 
agrochimică. cu indicația de a se 
administra cel puțin 30 tone guhoi 
de grajd la hectar. De fapt, așa s-a

fertilizării terenurilor destinate

sfeclei de zahăr
procedat de mai multi ani în coope
rativele agricole Vatra și Lunca din 
raza orașului Pașcani, ce s-au con
stituit deja în unități etalon în obți
nerea de producții sporite. Chiar și 
in anul trecut, cind condițiile clima
tice au fost mai vitrege, aceste uni
tăți au obținut cite 35.1 tone sfeclă 
de zahăr la hectar. Experiența lor s-a 
extins și in cooperativele agricole 
Heleștieni. Erbiceni. Miroslava. Ciu- 
rea și Plugari, care au obținut re
colte mari de sfeclă de zahăr.

„In luna februarie, specialiștii au 
fost pe teren, in toate unitățile pro
ducătoare de sțeclă de zahăr, pentru 
ca. împreună cu specialiștii unităților 
respective, să impulsioneze efectua
rea lucrărilor de sezon — ne spune 
directorul fabricii. Cu deosebire, se 
urmărește să se. facă fertilizarea cu 
îngrășăminte organice, care este 
factor determinant în sporirea pro
ducțiilor de sfeclă de zahăr".

Intr-adevăr, in unitățile cultivatoa

re ,de sfeclă de zahăr se lucrează cu 
toate forțele mecanice, dar și cu ate
lajele la transportul îngrășămintelor 
organice. De altfel, la cooperativele 
agricole Vatra. Lunca, Stolniceni, 
Prăjescu. Verșeni, Mircești, Mogo- 
șești. Heleștieni, Bălțați și Ruginoa- 
sa, ca să pomenim doar pe cele din 
zonele mari cultivatoare de sfeclă de 
zahăr din județul Iași, fertilizarea 
terenurilor destinate culturii sfeclei 
de zahăr s-a încheiat. De la Heleș
tieni și Ruginoasa a pornit o ini
țiativă nouă : se organizează zilnic 
echipe de tractoriști cu remorcile și 
de cooperatori cu atelajele care 
transportă în cîmp sau în grădinile 
cetățenilor care au contract să cul
tive sfeclă de zahăr și gunoiul aflat 
în gospodăriile cetățenilor, acțiune 
ce a fost preluată și de alte locali
tăți.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

teleorman : Urgentați livrarea semințelor!
La Centrul pentru preluarea, pre

lucrarea și contractarea semințelor 
din județul Teleorman se află în pli
nă desfășurare, conform graficelor 
stabilite, activitatea de expediere că
tre unitățile agricole a semințelor 
de porumb și soia. Semințele de in. 
floarea-soarelui, năut și plante de 
nutreț se află deja în unități. La 
porumb, cultura cu cea mâi mare pon
dere, s-au asigurat, așa cum ne spu
nea ing. Florea Gîțoi, șeful centru
lui. 1 560 tone de sămînță cu hibrizi 
produși în județ. întreaga cantitate 
este analizată. însăcuită și depozi
tată în cele mai bune condiții. Pen
tru alte 948 tone s-au primit repar
tiții, conform mutațiilor stabilite de 
ministerul de profil. în alte județe. 
Pînă la sfirșitul săptămînii trecute au 
sosit doar 601 tone, restul urmînd a 
veni din județele Călărași, Constan
ta. Brăila și Timiș. Este de re

marcat faptul că centrul din Ale
xandria a expediat județelor Argeș. 
Vîlcea, Vrancea, Mehedinți. Alba. 
Cluj, Iași și Vaslui întreaga cantita
te de 1 006 tone de porumb.

în ceea ce priVește soia, datorită 
producției scăzute, a semințelor mai 
mici și neuniforme, s-a apelat la un 
număr mai mare de unități și ferma 
decît cele specializate, prelucrîndu-se 
practic. în centrul de la Alexandria, 
o cantitate dublă față de cea preco
nizată. Deoarece nu s-au asigurat 
din județ decît 1 000 tone semințe 
cu Indici de germinație corespunză
tori. s-au primit repartiții din alte 
județe pentru aproape 2 500 tone. 
Din această cantitate au sosit numai 
1 228 tone, cele mal mari obligații 
rămînînd să fie onorate de județele 
Arad. Galați. Constanța. Giurgiu, 
Mureș și Neamț.

„Ce probleme mai sînt de soluțio
nat in ce privește asigurarea cu se
mințe?" — l-am întrebat pe Gheorghe 
Calapod, directorul întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
Zimnicea. „Avem întreaga cantitate 
de semințe necesară — ne răspunde, 
încă nu am primit substanțele nece
sare pentru a putea efectua trata
mentul împotriva bolilor criptoga- 
rnice".

Dacă la alte culturi — cînepâ, 
bumbac — nu sînt probleme. în ceea 
ce privește asigurarea semințelor, la 
ricin trebuie urgentate analizele de 
laborator pentru stabilirea indicilor 
de germinație. De asemenea, la fa
sole boabe, usturoi, cartofi se aș
teaptă ca ministerul de resort să a- 
sigure repartiții pentru a se acoperi 
întregul necesar de semințe.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sctnteii*

bistrița-năsăud: „Pomul lăudat" se pregătește primăvara

Multe dintre măsurile cuprinse in programele de organizare și mo
dernizare a unităților industriale aplicate pină în prezent au condus la 
importante efecte economice, determinind creșteri ale producției și cali
tății produselor, diminuări ale consumurilor energetice și materiale.

Important este că multe din aceste măsuri au o mare arie de apli
cabilitate. ele puțind fi preluate și generalizate și de către alte între
prinderi, crescindu-le. astfel, și mai mult eficienta economică. Iată, mai 
jos, citeva dintre soluțiile tehnice și organizatorice verificate deja in 
practică, care iși așteaptă noi beneficiari.

Realizări 
în domeniul
automatizării

marile progrese făcute 
de tehnică de calcul ro- 
calculatorul Felix-5 000

DISPECER 
ENERGETIC 
INDUSTRIAL

La sfirșitul anului trecut, la între
prinderea „Autobuzul" din Bucu
rești a fost pus în funcțiune un dis
pecer energetic complex, asistat de 
calculator. Această instalație este 
rodul cooperării specialiștilor din 
această unitate industrială cu cei de 
la „Tehnoton“-Iași și Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru electrotehnică din 
București, reprezentind un nou tip 
de soluție tehnică pentru instalații 
dispecer energetic in industrie. In
stalația este constituită dintr-un nu
măr de obiective speciale de luat 
vederi cu mare putere de rezoluție, 
care transmit automat imaginile pa
rametrilor măsurati (electrici și ne
electrici) caracteristici întreprinde
rii. Imaginile sint baleiate din 5 in 5 
secunde. permitind urmărirea in 
timp real atit a consumurilor, cit și 
a siguranței in funcționare a insta
lațiilor energetice' centrale.

Datele sint introduse de operator 
într-un microsistem de calcul care 
posedă programele necesare calcu
lării consumurilor pe secții, variații
lor de presiune a agenților energe
tici și, corespunzător, producției ele. 
Un circuit special transmite imediat 
informațiile culese și prelucrate pe 
monitoarele montate la conducerea 
întreprinderii, cit și unele informa
ții de sinteză, cum ar fi consumul 
zilnic și cumulat, starea energetică 
generală a platformei. întreruperi 
sau deranjamente energetice. zona 
de finalizare a producției de 
port ș. a.

Eficiența economică a acestui dis
pecer energetic complex se concreti
zează in economii de 220—401) tcc pe 
an și 380—600 MWh/an, ceea ce re
prezintă o reducere cu 2—4 la sută 
a consumului energetic total al în
treprinderii. Durata de recuperare a 
investiției este intre 2.5 și 3.5 ani.

Instalația este generalizabilă pe 
toate platformele industriale ale 
tării.

REORGANIZAREA 
FLUXULUI 

TEHNOLOGIC
Un spor de productie-marfă

peste 13 milioane lei pe an a fost

ex-

obținut la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din București, 
prin aplicarea doar a unei singure 
măsuri cuprinse in programul de 
organizare și modernizare a între
prinderii. Concret, este vorba de or
ganizarea. după criterii moderne, a 
noii linii de prelucrare a pieselor de 
tip arbore și tip flanșe, aceasta 
constind în gruparea în aceeași 
secție a tuturor mașinilor-unel- 
te cu comandă numerică și sec
vențială și a tuturor dispozitivelor 
de copiat electronic. Avantajele sînt 
multiple. în primul rind. printr-o 
utilizare mai eficientă a timpului de 
lucru al mașinilor, inclusiv cel al 
muncitorilor care primesc acum 
direct la locul de muncă sculele, dis
pozitivele. semifabricatele și 
mentația de execuție, crește 
tivitatea muncii cu aproape 
sută. Totodată, ca urmare a 
că se diminuează adaosurile 
lucrare, consumul de scule și dispo
zitive, cit și rebuturile, se înregis
trează o economie de metal de circa 
20 tone/an și o economie de com
bustibil de circa 6 000 kWh. care pro
vine din faptul că funcționarea a 59 
de mașini-unelte convenționale a 
fost înlocuită cu doar 10 mașini- 
unelte cu comandă numerică și sec
vențială. In același timp, o ase
menea organizare a fluxului de pro
ducție dă posibilitatea schimbării o- 
perative a tipului de piesă supusă 
prelucrării, fapt ce-i conferă eficien
tă economică și în cazul în care se 
execută piese cu o producție de serie 
mică.

Acest sistem de organizare, reali
zat practic fără investiții sau chel
tuieli suplimentare, poate fi gene
ralizat în toate întreprinderile de 
profil, cit și in multe altele cu spe
cific de construcții de mașini.

docu- 
produc- 
30 Ia 

faptului 
de pre-

citate dublă față de F-âl2 — și care 
poate ajunge in viitor de 5 ori mai 
mare — are o fiabilitate mult spo
rită și o viteză de lucru superioară, 
atingînd trei sute_ de mii de operații 
pe sucundă.

Reflectind 
de industria 
mânească,
înglobează o serie de soluții tehnice 
moderne, dintre care se disting rea
lizarea unității centrale cu 20 de 
plăci logice, față de cele aproape 
2 500 de plachete cu componente cit 
avea F-512, și faptul că noul panou 
de comandă și diagnosticare a de
fecțiunilor a fost înlocuit printr-o 
consolă „inteligentă", care asigură o 
exploatare mai ușoară și mai sigură 
a întregului sistem de calcul. El are 
un volum de trei ori mai mic decît 
F-512, ceea ce a determinat diminua
rea in aceeași măsuță a manoperei 
de fabricație, a cantităților de me
tal utilizate și reducerea consumului 
de energie electrică în exploatare eu 
75—80 la sută.

Felix-5 000 este instrumentul de 
lucru cel mai modern, sigur și ra
pid, cel mai eficient sprijin al spe
cialiștilor în acțiunea de organizare 
și modernizare a unităților produc
tive.

La Flotatia centrală din Baia 
Sprie se poate vorbi la ora actua
lă despre o serie de realizări in 
domeniul automatizării. Una din 
aceste realizări este și sala-dispe- 
cer care cuprinde instalațiile de 
comandă și reglare automată a 
principalilor parametri tehnologici 
de măcinare și flotare. cum ar fi: 
menținerea constantă a debitului 
de minereu la alimentare, regla
rea debitului de apă în moara pri
mară și in restul circuitului de 
măcinare proporțional cu debitul 
de minereu măsurat- de cîntarul 
electronic de bandă, dozarea bulgă
rilor de minereu la treapta a doua 
de măcinare autogenă. Tot de aici 
se face controlul și reglarea dilu- 
ției la alimentarea flotației. pre
cum și reglarea automată a pH-ului 
la faza de 
subinginerul 
pupitrul de 
Pârja).

Referitor la desfășurarea lucrări
lor de sezon in pomicultură, tova
rășul Nicolae Drăgan. directorul Sta
țiunii de cercetare si producție po
micolă Bistrița, unitate care coordo
nează întreaga activitate din acest 
sector, apreciază că rezultatele glo
bale sint bune. Totuși, pornind de 
la faptul că în anul trecut produc
ția de fructe Pe ansamblul județu
lui a fost cu mult sub posibilități, 
trebuie acționat, mai energic pentru x 
efectuarea arăturilor in livezi, săpa
tul in jurul pomilor, fertilizarea., a- 
sigurarea tuturor condițiilor pentru 
înființarea de noi plantații si a lu
crărilor dă modernizare’ a unor li
vezi clasice cu potential mai scă
zut.

Din controalele efectuate a rezul
tat că nu peste tot au fost respec
tate măsurile stabilite de comanda
mentul agricol județean, ceea ce a 
făcut să intirzie in special adminis
trarea îngrășămintelor si efectuarea 
tăierilor de fructificare. în unitățile 
agricole in care activitatea din po
micultură este bine organizată, re

zultatele sînt pe măsură. La coope
rativa agricolă Viișoara. tehnicianul 
Ana Rodilă ne spune că la tăieri lu
crează trei echipe formate din 20 de 
oameni, iar in trei zile această acti
vitate ar putea fi finalizată. Au mai 
rămas de executat tăieri de fructifi
care doar la pruni si peri. Aici ar 
trebui intensificat transportul în
grășămintelor naturale, lucrare efec
tuată pe mai puțin de jumătate din 
suprafața planificată. Aflăm că in 
această direcție nu s-a întreprins 
nimic, după cum nu s-a acționat cu 
destulă energie nici la stropit, lu
crare realizată doar pe 48 de hecta
re din cele 174 cuprinse in program. 
La cooperativa agricolă Lechința. în 
aceeași zi. 20 de oameni efectuau 
tăierile de fructificare, iar cu patru 
atelaje se transportau îngrăsămin- 
tele naturale. Magler Gheza. ingine- 
rul-sef al unității, ne-a confirmat că 
există rămineri în urmă la săpatul 
in jurul pomilor, la stropirile de iar
nă. la completarea golurilor in li
vezi.

La cooperativa agricolă Satu Nou 
am fost informați că din cauza în
ghețului lucrările de săpat și arat 
în jurul pomilor se desfășoară greu. 
In schimb, la C.A.P. Reteag. unde 
suprafețele de livezi intensive sînt 
mai mari, această lucrare a întîrziat 
datorită lipsei de motorină. Este mo
mentul să fie urgentate toate lucră
rile din pomicultură, pentru că si 
aici, in județul Bistrita-Năsăud. pri
măvara iși anunță sosirea cu mult 
mai devreme decît în alti ani. In a- 
ceastă situație este cit se poate de 
limpede că rămine decisivă buna 
organizare a muncii pentru recupe
rarea unor restante. în special în
tr-o serie de unitâti din consiliile a- 
groindustriale Beclean. Reteag. Or- 
heiu Bistriței si Sinmihaiu de Cîm- 
pie. unde realizările la principalele 
lucrări în livezi se situează sub me
diile înregistrate pe iudet.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii”

de

FELIX-5 000
Marea familie a calculatoarelor 

românești are un nou membru — 
Felix-5 000, conceput și realizat de 
un colectiv de specialiști de la în
treprinderea de calculatoare din 
București. Noul calculator are o 
largă arie de utilizare in operațiile 
de gestiune, in domeniul cercetării 
știintifico-tehnice. precum și in pro
iectarea asistată de calculator. Fiind 
compatibil cu toate celelalte sisteme 
de calcul din gama Felix, este do
tat cu o memorie internă cu o capa-

Vlaicu RADU

flotare. In imagine :
Gheorghe 
comandă.

Miclăuș. la
(Gheorghe

Foto : S. Cristian

Preocupare maximă pentru
(Urmare din pag. 1)
cu parametri tehnico-funcționali 
egali sau chiar superiori produselor 
vechi, casate. Firește, pentru refa- 
bricare vor fi refolosite numai re
pere recuperate care, prin natura și 
funcția lor, nu au suferit degradări 
în procesul de exploatare a mașinii 
sau a subansamblului scoase din uz, 
garantînd calitatea necesară noului 
produs. Așa cum apreciază specialiș
tii, în unele cazuri — ca, de exem
plu, la batiuri de mașini-unelte, 
corpuri de pompe, carcase, cartere — 
calitatea piesei recuperate poate fi 
superioară celei noi datorită deten- 
sionării complete a materialului din 
care sint realizate.

Tn program se prevede ca, de re
gulă, activitatea de refabricare să fie 
organizată de către producătorul ini
țial, care dispune de tehnologiile și 
componentele noi necesare și poate să 
asigure, in conlucrare cu proiectan
tul, realizarea unor produse moderne 
în condițiile folosirii anumitor repere 
de la tipuri mai vechi de produse. 
Care sînt produsele care, în această 
etapă, sînt avute în vedere pentru 
refabricare 7 Gama este destul de 
vastă ; de la aparataj electric (sigu
ranțe, contactoare, întrerupătoare,

fișe), aparatură de măsură și con
trol și aparatură hidropneumatică 
pînă la tuburi cinescop și alte com
ponente ale televizoarelor sau apara
telor de radio, de la părți de insta
lații și utilaje tehnologice (compre- 
soare, filtre, reductoare, concasoare, 
pompe, mori, ventilatoare, părți de 
cazane, prăjini grele de foraj, armă
turi industriale) pină la mașini-unel
te sau subansamble de vagoane 
locomotive 
transmisii), 
prevede ca 
fabricate să 
lei, imaginea eficienței acestei acti
vități fiind întregită și de economi
sirea a peste 55 1190 tone de metal.

Pentru îndeplinirea riguroasă, în 
cele mai bune condiții, a sarcinilor 
în domeniul recondiționării pieselor 
și refabricării produselor, programul 
aprobat de conducerea partidului 
are în vedere o serie de măsuri 
de ordin organizatoric. Astfel, prin 
plan, pe baza normelor de consum, 
se stabilesc atit cantitățile maxime 
de piese de schimb noi pe care fie
care unitate socialistă are dreptul 
să le consume, cit și volumele de 
piese de schimb recondiționate ce 
urmează să se realizeze. De aseme
nea, se prevede că unitățile producă-

Și 
(boghiuri, reductoare, 
Pentru anul 1988 se 

volumul produselor re- 
depășească 1,8 miliarde

valorificarea tuturor resurselor materiale
toare au obligația de a fabrica și 
livra, conform sarcinilor de plan, 
toate cantitățile necesare de repere 
și piese de uz curent pentru asigu
rarea completă a consumului in acti
vitatea de întreținere, reparații, 
recondiționări și refabricare.

Se cuvine remarcat că își capătă 
o rezolvare practică din punct de 
vedere organizatoric o prevedere 
legală din Decretul Consiliului de 
Stat nr. 465/1979, potrivit căreia 
furnizorii nu au dreptul să elibereze 
piese, aparataj și subansamble noi 
decit in măsura in care beneficiarii 
fac dovada că au predat unităților 
care le valorifică piesele, aparatajul 
și subansamblelc care și-au îndepli
nit ciclurile normate de folosire, 
inclusiv ciclurile de recondiționare. 
în acest mod se creează premise ca 
nici o piesă recondiționabilă să nu 
se trimită la retopit, asigurîndu-se 
„materia primă", adică piesele vechi 
necesare desfășurării corespunză
toare a activităților de recondițio
nate și refabricare.

De menționat că și bunurile elec
trotehnice și mecanice de larg con
sum, de folosință îndelungată, atit 
din gospodăriile populației, cît și de 
la unitățile socialiste, adică radio
receptoare, aspiratoare de praf,

biciclete, frigidere, mașini de spălat, 
mașini de cusut ș.a., vor fi recupe
rate prin unitățile cooperației mește
șugărești de profil care, după caz, 
vor asigura valorificarea pieselor 
bune, refabricarea unor produse sau 
livrarea la producătorii specializați 
a pieselor sau componentelor prevă
zute în nomenclatoarele acestora. Un 
regim asemănător vor avea și auto
turismele scoase din uz.

Ce este important de reținut 7 Se 
interzice cu desăvîrșire predarea la 
fier vechi de utilaje care nu au fost 
in prealabil dezmembrate și la care 
nu s-a făcut verificarea tehnică de 
specialitate a fiecărui reper și piesă 
în vederea stabilirii posibilităților de 
refolosire sau recondiționare.

Firește, dincolo de aceste măsuri 
de ordin general, pentru ca sarcinile 
stabilite în acest domeniu să fie în
deplinite, este necesar ca fiecare 
unitate socialistă să-și organizeze 
corespunzător activitatea, potrivit 
îndatoririlor care-i revin din progra
mul stabilit. incepind cu dezmem
brarea judicioasă a fondurilor fixe 
casate și colectarea pieselor rezultate 
de la reparații și continuînd cu re- 
condiționarea sau predarea pieselor 
la unitățile specializate pentru recon- 
diționare și refabricare. Va fi ne

voie. desigur, de realizarea unei 
dotări tehnice corespunzătoare a 
atelierelor sau secțiilor in care se 
fac recondiționări, de asigurarea 
personalului calificat. După cum, 
deosebit de important este ca orga
nele de planificare și normare a 
muncii să stabilească in mod corect 
indicatorii de plan, inclusiv cel de 
productivitate a muncii, pentru acti
vitatea de recondiționare a pieselor 
de schimb, ținindu-se seama de con
sumul real de manoperă, care diferă 
destul de mult de cel necesar pentru 
fabricarea de piese noi. Trebuie 
procedat astfel pentru ca nici un 
obstacol să nu stea în calea mobili
zării depline a colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderi în 
vederea îndeplinirii sarcinilor in do
meniul recondiționării pieselor de 
schimb și refabricării produselor — 
sarcini de cea mai mare însemnă
tate economică.

Ziarul „Scinteia" își propune ca 
intr-un ciclu de articole să reflecte 
modul în care se acționează pentru 
înfăptuirea programului stabilit, pro
blemele care se ridică, să prezinte 
experiențe și soluții valoroase in ve
derea extinderii și generalizării.
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Poezia sentimentului pa
triotic, a iubirii de țară ră- 
mine o constantă funda
mentală pe care o exprimă, 
cu intensități și tonalități 
diferite, cea mai mare par
te a poeților contemporani. 
Departe de a fi circum
stanțială sau, cum pe ne
drept i se mai spune, „oca
zională", aceasta trece din
colo de eveniment într-o 
stare permanentă și atot
cuprinzătoare, echivalentă 
cu putința poeziei de a se 
instala în interiorul unei 
mari realități sinonime 
ethosului. Vechimea, deve
nită tradiție, i-a suprimat 
aproape virstă, iar întin
derea a dus-o la o nemăr
ginire terpatică și mai ales 
expresivă, făcind-o să a- 
pară unor cercetători ac
tuali aproape de nedefinit, 
confundindu-se cu întreaga 
poezie bună. în sine, o a- 
semenea 
te decît 
elogiu i 
poeziei 
acela de 
creații, operei de excepție, 
de a-i conferi o cuprin
dere „fără țărmuri" în 
substanță și realizare ?

O experiență seculară 
susține acest tonus opti
mist, justificat teoretic cu 
multe decenii in urmă prin 
observațiile critice ale lui 
Titu Maiorescu, după care 
„patriotismul este, in ini
mile sincere (...), un senti
ment adevărat și adine, și 
intrucit este astfel, poate 
fi, în orice împrejurare, 
născător de poezie". în ac
cepția mentorului junimist 
patriotismul poate susține 
și justifica creația lirică 
prin substanța lui intrinse
că plină de nobile semni
ficații. Se recunoștea ast
fel drept de cetățenie ar
tistică unui sentiment pe
ren, intru totul specific isto
riei noastre moderne, care 
a fost ajutat să se afirme 
cel mai mult chiar de crea
ția literară. La conjuncția 
dintre știința istoriei și 
arta literaturii, a poeziei 
cu deosebire, sentimentul 
patriotic și-a putut etala 
deplinătatea virtuților, de
venind mesagerul unor as
pirații esențiale, al unor 
împliniri triumfale, 
teria" purtătoare a 
simțăminte intime revărsa
te și amplificate în marele 
receptacol al patriei, care 
le conferă o altă motivație, 
alte dimensiuni. Cînd arăta 
că acesta poate fi „în ori
ce împrejurări născător de 
poezie", Maiorescu se spri
jinea pe opere nemuritoare 
datorate lui Alecsandri, 
Eminescu, Coșbuc, Mace- 
donski și. mai aproape, lui 
Goga, cu poezia căruia des-

apreciere nu poa- 
să bucure. Ce alt 
se poate aduce 
patriotice decit 

a o asimila marii

„ma- 
unor

coperea și necesitatea de
plină a trăirii sentimentu
lui patriotic, și apariția unei 
dimensiuni noi în lamen- 
to-ul poetului transilvan, 
expresie a unui popor a- 
menințat in ființa sa.

De-a lungul timpului, 
pînă la noi, poezia iubirii 
de țară și-a lărgit registre
le necontenit prin contri
buția de o mare individua
litate a lui Arghezi, Blaga, 
Adrian Manlu, Ion Pillat, 
V. Voiculescu, O. Cotruș, 
Zaharia Stancu, Virgil Ca- 
rianopol, Mihai Beniuc, 
Eugen Jebeleanu. Geo Du
mitrescu. A.E. Baconski. a 
unor poeți din generații 
mai tinere — Ion Horea, 
Al. Andritoiu. Ion Brad, N.

personalității creatoare, se 
integrează desăvirșit intr-o 
structură intimă unitară cu 
neputință de dislocat fără 
a sfărîma însăși acea struc
tură. Altfel spus, poezia 
patriotică este latură orga
nică a unei creații, se cu
prinde în ea și se revendi
că din aceasta. Noțiunea 
de „ocazional'' ii este străi
nă pentru că sentimentul 
patriotic in ipostazele lui 
cele mai diverse află in 
eveniment ocazia declanșa
toare. stimulul care-1 po
tențează liric. Nu spunem 
prin aceasta că fondul, con
ținutul sentimentului pa
triotic și cuprinderea lui în 
poezie sînt date imuabile, 
o dată pentru totdeauna.

Poezia patriotică s-a Im
pus. în primul rind. prin 
faptul că a fost poezie și 
abia de aici încolo 
discuta aspecte ce 
materialul vehiculat 
formele specifice de 
mare. Oricum, aceasta este, 
mai mult decit alte expre
sii lirice, influențată de sti
muli exteriori, de fapte și 
evenimente cu rezonanță 
puternică in timp, către 
care acuitatea creatoare a 
multor poeți lasă deschise 
permanente canale de co
municare. Poeți ai unui 
timp de reale metamorfoze 
în viața țării, poeții actuali 
surprind adeșea în vers a- 
ceastă realitate ce se for
mează și se schimbă sub

se pot 
tin de 
și de 
expri-

POEZIA PATRIOTICĂ
aleasă expresie

a unui mare sentiment
Labiș, Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, Marin Sores- 
cu, Ion Gheorghe, Adrian 
Păunescu, Niculae Stoian, 
G. Tomozei, Gheorghe Pi- 
tuț, Anghel Dumbrăveanu. 
Constanța Buzea, Ana 
Blandiana, Nicolae Dragoș, 
A.I. Zăinescu, Dan Verona, 
Adrian Popescu, Corneliu 
Sturzu, Horia Bădescu, Lu
cian Avramescu, Mircea 
Florin Șandru, Corneliu 
Vadim Tudor și a atitor 
altor poeți ce bat la porțile 
consacrării, incit numai 
simpla lor enumerare spu
ne destul despre pătrunde
rea în profunzimile cele 
mai secrete ale sentimen
tului patriotic ipostaziat 
într-o infinitate de forme 
lirice. Asupra acestei poe
zii. devenită populară prin 
larga îmbrățișare și difu
ziune. și-au pus sigiliul 
inconfundabil generalul is
toric. semnificația faptelor, 
chemarea momentului, re- 
modelate în tipare indivi
duale de personalitatea 
creatorului. Fiecare gene
rație de poeți, martoră a 
acelorași evenimente, i-a 
descoperit însă alte laturi, 
motivații diverse, ca să nu 
mai amintim de varietatea 
expresivă. în operele poe
ților reprezentativi, lirica 
patriotică poartă sunetul 
distinct, inconfundabil al

Acesta se cultivă prin par
ticipare la viața socială, 
prin arderea continuă in 
focul evenimentelor, prin 
cunoașterea și retrăirea 
marilor fapte ale trecutu
lui. Dialogul realizat de 
Eminescu in „Scrisoarea a 
III-a" intre Mircea Voievod 
și Baiazid rămine, in acest 
sens, un model de integra
re a imaginarului în spațiul 
etern al unei istorii de 
lupte, cu mari rezonanțe in 
actualitatea poetului. Blaga 
meditează in preajma măr
turiilor în piatră de la Sar- 
mizegetusa pentru a da 
evenimentelor o 
cosmică, dar nu 
versul tăios, 
într-un ciclu 
evenimentele tragice

' " trupului

pentru a 
„ordin e“ 
ocolește 

protestatar 
inspirat de 

ale 
amputării trupului țării 
prin Dictatul de la Viena. 
Un fapt de acută actualita
te i-a smuls lui Eugen 
Jebeleanu în „Surîsul Hi- 
roshimei“ patetice îndem
nuri la rațiune, după cum 
ja Nichita Stănescu imagi
nea patriei se alcătuiește 
din idei disparate, ce revin 
aproape obsesiv în cele mai 
diferite prilejuri. Poeții a- 
devărați își eternizează 
timpul prin capacitatea de 
a lăsa mărturie despre fap
tele trăite sau regîndite în- 
tr-o viziune personală, in
tegratoare.

ochii lor. Caracteristică a- 
cestei poezii rămine uni
versul șantierelor, al mari
lor citadele muncitorești, a! 
celor ce sporesc roadele 
pămintului, al marilor in
venții. Prin aceasta, sub
stanța tradițională a poe
ziei patriotice primește pe
cetea unui timp de muncă 
încordată, eroică. în aceas
tă dimensiune îi 
esența patriotică, 
activ, mobilizator de ener
gii pentru schimbarea 
chipului țării. Alături de 
celelalte teme specifice a- 
cestei poezii, lirica dedica
tă edificării noii societăți 
are suportul său patriotic 
real, inedit, care se impu
ne în cele mai izbutite 
creații ale poeților actuali

Asimilarea în spațiul larg 
al poeziei patriotice a noi 
tărimuri ale realității ac
tuale modifică și relațiile 
poetului cu peisajpl încon
jurător. Ceea ce 
putea să apară ca 
pastel devin în 
izbutite meditații 
condiției umane, a 
rilor dintre individ și o- 
biectul muncii sale, un epos 
al creației eterne. Tentația 
de a asocia cugetarea filo
zofică acestei poezii este 
reală și uneori benefică. De 
multe ori însă rezultatele 
sînt îndoielnice, dacă nu

regăsim 
spiritul

înainte 
imn sau 
lucrările 

asupra 
raportu-

chiar contrare simțului 
poetic. Cuprinderea noului, 
cel puțin in poezie, nu poa
te ti sinonimă cu accepta
rea noutății tehnice. Mo
mentul cind se aduceau 
ode simpliste la combină, 
la strung sau tractor nu a 
lăsat semne durabile in 
poezie și reeditarea lui ar 
fi un nonsens. Altceva tre
buie însă să ne rețină a- 
tenția in această perma
nentă tentativă de a innoi 
poezia, și, in interiorul a- 
cesteia, poezia patriotică, 
anume că multe fapte, eve
nimente. date ale realului 
au latențe lirice, dar nu 
devin poezie decit sub 
pana inspirată a poetului, 
înțelegerea acestui fapt 
i-ar face să ezite pe multi 
din cei ce bat la porțile 
revistelor sau. editurilor cu 
vrafuri de așa-zisă poezie 
patriotică, din care, uneori, 
spre surprinderea cititori
lor. se formează coloane în
tregi de revistă sau cniar 
coli editoriale. Exemplifi
cările Sînt de prisos, dar se 

.poate ușor observa că. mai 
ales in paginile revistelor, 
este mare numărul velei
tarilor. autorilor fără operă, 
care iși elaborează versurile 
uneori curat, lipsite insă de 
fior, in spații ce ar trebui 
rezervate marii poezii, ver
sului in straie de gală, a- 
devărat imn al creației. 
Mai mult, dintr-o înțelege
re cantitațiv-tematică a 
poeziei patriotice, se așază 
la începutul unor volume 
citeva, puține de regulă, 
poezii tangențial patriotice, 
după care urmează orice 
altceva. In acest fel Se 
crede, probabil, că s-ar pu
tea justifica tipărirea unor 
opuri cu o substanță necon
vingătoare.

Poezia iubirii de țară — 
a cîntecului înălțat frumu
seților ei, a eroismului in 
luptă sau pașnic — este 
prea generoasă in substan
ță, mereu actuală în mesaj, 
deplin realizată prin con
tribuția celor mai de sea
mă poeți ai tuturor timpu
rilor pentru a nu se ve
ghea continuu asupra valo
rii ei, lăsind să ajungă la 
cititor numai acele creații 
demne de acest nume. Re
cunoașterea prețuirii ce 1 
se acordă de publicul larg, 
necesitatea de a duce mai 
departe, în ipostaze noi, o 
tradiție glorioasă înseam
nă. concomitent cu comba
terea mentalităților canti
tative, a acelor producții 
care compromit și devalo
rizează acest mare senti
ment, trimiterea spre ti
par a acelor poezii demne 
de acest nume și. indiscu
tabil. de binemeritatul re
nume.

Emil VASILESCU

Liceul de matemoticâ-fizicâ „Nicolae Bâlcescu" din Rimnicu Vîlcea. Aspect din cabinetul de fizică, unde elevi 
ai clasei a Xl-a B își însușesc cunoștințe teoretice și practice (Foto : E. Dichiseanu)

Noi spectacole 
pe scenele teatrelor 

populare și muncitorești
Teatrele populare și muncitorești 

— ai căror număr s-a triplat pe 
parcursul edițiilor de pină acum 
ale Festivalului național „Cintarea 
României", ajun'gind in prezent la 
peste 90 — prezintă în actuala eta
pă de masă a marii întreceri artis
tice noi spectacole — piese inspi
rate din actualitatea României so
cialiste. din lupta eroică a poporu
lui și partidului nostru, lucrări dra
matice care evocă trecutul istoric al 
patriei. Creația contemporană consti
tuie în prezent, și pentru teatrele 
de amatori, o dominantă repertoria
lă. Astfel, Teatrul popular al între
prinderii de construcții metalice din 
Bocșa, județul Caraș-Severin.' a pus 
de curind în scenă piesa lui Ion 
Băieșu „Autorul este în sală". Unul 
dintre colectivele de amatori cu o 
veche și susținută activitate artis
tică^— cel al Teatrului popular din 
Buzău — a pregătit pentru noua 
ediție a festivalului spectacolul „Mi
niaturi", pe texte de Tudor Po
pescu.

Teatrul muncitoresc din Medgidia, 
laureat la fiecare din edițiile trecu
te ale festivalului, a montat o pie
să aparținind dramaturgului Virgil 
Stoenescu — „Coliba îndrăgostiți- 
lor" —. evocare plină de tensiune 
dramatică a unui moment decisiv 
din istoria țării — pregătirea și des
fășurarea, sub conducerea P.C.R.. a 
actului revoluționar de la 23 Au
gust 1944. De menționat că. din cele 
șase piese ale.teatrului aflate in pre
zent în repertoriu, patru sînt din 
dramaturgia românească, clasică și 
contemporană.

Activitatea teatrelor populare și 
muncitorești face in prezent obiec
tul unor consfătuiri interjudețene 
organizate Ia Rimnicu Vîlcea, Tirgu 
Mureș, București. Buzău și Arad.

*

Clubul muncitoresc față în față
cu problemele întreprinderii

instituțiilor culturale, 
educației revoluționare, 
personalității oamenilor

TINERETUL UNIVERSITAR
factor activ în perfecționarea

învățămintului superiorA

Atribuțiile 
ea spațiu al 
ai modelării 
muncii in spiritul patriotismului, al 
răspunderii comuniste față de efi
ciența activității productive, față de 
lărgirea orizontului lor de cunoștințe 
politice, tehnico-științifice. cultural- 
artistice. au fost reliefate incă'odată 
cu exemplară limpezime la Confe
rința Națională a partidului. „Să 
facem astfel, cerea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, incit casele 
de cultură, cluburile, teatrele și alte 
unități de cultură să aibă un rol tot 
mai activ in întreaga dezvoltare a 
conștiinței revoluționare a oameni
lor muncii. Să asigurăm ca Festiva
lul național -Cintarea României» — 
care reprezintă un puternic cadru 
de manifestare a spiritului creator 
din toate domeniile — să cuprindă 
toate laturile activității, punind in 
valoare creația științifică, tehnică și 
culturală, geniul creator 
porului".

Am inițiat recent un raid 
cluburi muncitorești din 
Ne-au preocupat, mai ales. . 
cursul investigațiilor noastre, modali
tățile in care afișul clubului între
prinderii reflectă problemele și pre
ocupările reale ale colectivelor de 
oameni ai muncii, felul in care acti
vitățile organizate sub egida lui 
răspund solicitărilor lor multiple, 
atit de natură instructiv-educativă, 
cît și celor distractiv-recreative.

al po-

in cîteva 
Capitală, 
pe par

Obiectiv prioritar — efi
ciența economică. »Griv,*a 
Roșie", 
rească, 
unitate 
utilaje 
lența manifestărilor 
ve desfășurate în
Afluxul neîntrerupt al oamenilor, 
freamătul unor activități Intense sînt 
evidente pretutindeni. Sînt contac
tați specialiști prestigioși (din uni
tate și din afara ei), sînt invitați 
oameni de cultură și artă, concomi
tent cu folosirea mai bună 
tențialului propriilor formații, 
timizată formula unor acțiuni 
elaborate — prin gonsultare 
tivă — planuri de activități 
plexe. Un numitor comun, un fac
tor ordonator al acestei animații iese 
imediat la iveală : dorința de a sub
suma fiecare acțiune sporirii eficien
ței economice.

Spicuind din agenda acestui în
ceput de an. se poate observa di
namizarea activităților consacrate 
discutării aspectelor de producție, 
aflării unor soluții de creștere a 
productivității muncii. Iată cîteva 
argumente edificatoare. Rezultate, 
căi și mijloace ale accelerării mo
dernizării activității economico-so- 
cfale in etapa actuală a fost titlul 
unei sesiuni de 
prin antrenarea unor specialiști din 
întreprindere, a stîrnit un *viu in
teres. Tot astfel, masa rotundă, or
ganizată cu participarea reprezen
tanților tuturor grupelor sindicale. 
Necesitatea reducerii consumului de 
materii prime, materiale, combustibili 
și energie electrică, schimbul de ex
periență privind recondiționarea și 
refolosirea pieselor și subansamble- 
lor. consfătuirea referitoare la rolul 
maistrului in promovarea progresu
lui tehnic, simpozionul Invățămin- 
tul — factor hotăritor al ridicării ni
velului pregătirii profesionale și ști
ințifice s-au constituit în tot atîtea 
modalități de dezbatere aprofunda
tă. in spirit muncitoresc, a obiecti
velor de mare pondere și actualitate 
ale întreprinderii.

tradițională citatelă muncito- 
care se prezintă astăzi ca o 
modernă a 
chimice, se

construcției de 
remarcă poliva- 
cultural-educati- 
incinta clubului.

a po- 
e op- 
și sînt 
colec- 
com-

comunicări care.

Remarcabilă tn acest evantai de 
acțiuni este contribuția adusă de spe
cialiștii. de toți oamenii muncii din 
cunoscuta unitate economică bucu- 
reșteană la rezolvarea operativă, efi
cientă a aspectelor impuse de soli
citările producției ; eficientă care ar 
fi, nu ne indoim, sensibil sporită dacă 
la manifestările clubului ar participa 
și cadrele de conducere ale întreprin
derii.

Concomitent cu acțiunile în spri
jinul producției, pe agenda institu
ției se află in permanență o boga
tă și variată gamă de activități poli
tico-educative și cultural-distractive. 
Chiar in ziua documentării noastre, 
aceiași oameni ai muncii s-au ară
tat deosebit de interesați de mesa
jul peren al unei creații atașate me
diului muncitoresc. Opera și viața lui 
Alexandru Sahia, evocate în cadrul 
medalionului literar consacrat aces
tui scriitor revoluționar, cu lucrări 
Inspirate de tumultul luptelor mun-

Raid-anchetă în cluburi 
din Capitală

citorești din februarie 1933, au fost 
receptate cu sentimentul unei de
pline prețuiri și coeziuni morale.

Conștiințe în acțiune. în 
noua fizionomie edilitară a cartieru
lui Militari, modernul club al între
prinderii de confecții și tricotaje 
constituie o prezență distinctă. Atit 
prin linia arhitectonică modernă, do
tările materiale deosebite, cît și prin 
varietatea acțiunilor organizate aici. 
Ne-am fi îndoit totuși de adevărul 
acestor constatări mai vechi dacă 
ne-am fi luat după afișul, elegant ca
ligrafiat, din holul clubului. După 
acesta, activitățile rămăseseră cu o 
lună in urmă. Aveam însă să obser
văm că nu e vorba decit de un fri
son de formalism regretabil și, spe
răm. trecător, deoarece, in realitate, 
calendarul acțiunilor marca ener
gic intrarea într-un nou inter
val de activitate. într-una din 
încăperile clubului se desfășura 
ultima repetiție pentru noua pre
mieră, de la ora 16. a teatrului mun
citoresc din întreprindere, formație 
multiplu laureată in Festivalul 
„Cintarea României". Emoția imi
nentei premiere transpare din cu
vintele și gesturile tinerei operatoa
re Iancu Leona, interpreta dificilu
lui rol feminin din piesa lui O'Neill, 
„E lung drumul spre casă" : „Emoții 
am întotdeauna, mai ales cînd joc 
pentru colegi. Rolul, de compoziție, 
e frumos și greu. Dar eu aș pune 
accentul nu pe dificultățile, ci pe 
frumusețea teatrului, ca important 
mijloft de educație, de îmbogățire su
fletească. Teatrul e o formă de con
știință". Lingă interpretă se afla, 
pentru a vedea ultimul „șnur", și 
Diana Gheorghian, tinăra și talenta
ta studentă de la I.A.T.C., care, prin 
roluri din filme și piese, și-a con
struit deja un frumos început de 
notorietate artistică. între foștii și 
actualii colegi de pasiune și dialo
gul se înfiripează firesc.

Nu numai teatrul muncitoresc, ci 
și alte formații ale clubului sint in
tens folosite ca factor de construc
ție spirituală. Tribuna gindirii teh- 
nico-economice a devenit un mijloc 
operativ de dezbatere a unor aspec
te de mare actualitate din viața în
treprinderii. Cum una din priorită
țile actuale ale unității este crește
rea și diversificarea exportului, ac
centul pus pe organizarea unor sim-

pozioane, dezbateri, mese rotunde, 
schimburi de experiență cu acest 
subiect este firesc. Numai de la în
ceputul anului această problemă a 
fost analizată. într-o formă sau alta, 
de patru ori. Sînt de remarcat, de 
asemenea, acțiunile privind perfec
ționarea activității productive și ri
dicarea nivelului profesional, aflate 
permanent în programul de activi
tăți. Alte modalități converg, la rîn- 
du-le, spre realizarea unor manifes
tări cu puternic ecou în planul con
științei comuniste. Cadranul politic 
Creșterea rolului și eficientei muncii 
ideologice și politico-educative în 
afirmarea conștiinței socialiste, re
voluționare, in spiritul documen
telor Conferinței Naționale a parti
dului a fost un prilej de relie
fare, din perspectiva fiecărui Ioc de 
muncă din marea întreprindere, a 
implicațiilor economice ale mobili
zatorului program de muncă contu
rat de lucrările forumului comuniș
tilor români. Acestor manifestări li 
se alătură, intr-o simbolică îngemă
nare, și alte activități educative (rea
lizate cu sprijinul bibliotecii sau al 
studioului artistului amator), cu par
ticiparea unor oameni de cultură și 
știință, ziariști. Trebuie însă să re-, 
petăm că și aici, ca și la ..Grivița 
Roșie“. prezența cadrelor de condu
cere ale întreprinderii este sporadi
că. Bunăvoința cu care tovarășa Ga- 
lupa Anghelina, inginerul-șef al . 
unității, răspunde solicitărilor clu
bului nu este, desigur, suficien
tă. Mai rămîne ca acest exemplu să 
fie generalizat.

Premise pentru succese 
viitoare drumul sPre. redacție 
am urmat o vreme noul curs al Dîm
boviței. La Semănătoarea, întreprin
dere veche și prestigioasă, am fă
cut un ultim popas. Clubul din in
cintă ni s-a prezentat mult schim
bat în bine. Prin autodotare, ape- 
lind la eforturile propriilor munci
tori, la investiția lor de pasiune, in
teligență și gust, vechiul club s-a 
transformat radical. Actualmente, 
sala lambrisată, dotată cu instalații 
moderne, cu mobilier confortabil, e 
în așteptarea viitorilor oaspeți : nu 
alții decit cei care astăzi participă 
nemijlocit la efortul de reamenaja- 
re. Dar. chiar în aceste condiții de 
șantier, clubul și-a realizat și depă
șit indicatorii economici, desigur și 
cu aportul celor 40 000 de oameni ai 
muncii care i-au trecut pragul, față 

planificați. Depășire 
un argument al 
al viitoarei au-

de cei J6 000 
care se înscrie ca 
viitoarelor succese, 
diențe a clubului.

Firește, aflăm și 
și date revelatoare 
tivitatea de ansamblu a 
Multe din 
într-un fel sau altul, și in alte clu
buri. Am nota totuși • citeva, care 
constituie diferența specifică. între 
ele. Culese din secții, rubrica de 
mare popularitate a stației de ra
dioamplificare 
plină emisie), 
bit al muncii 
ca. în același 
creț al dezbaterilor, legate nemijlo
cit de preocupările cotidiene ale co
lectivului. precum Modernizarea pro
ceselor de producție, Construcția de 
mașini și energia. Tehnologii necon- 
venționale ce pot fi aplicate in în
treprindere etc. Sint tot atîtea punc
te de plecare pentru noua fază a ac
tivității ce va demara in acest 
început de martie.

aici amărfunte 
cu privire la ac- 

clubului. 
acestea pot fi regăsite.

(aflată Ia ora 15 în 
adevărat jurnal vor- 
cotidiene. Am remar- 
timp, caracterul con-

I. ADAM
V. EMIL

în cuprinsul conlucrării dintre tn- 
vățărnintul superior, cercetarea știin
țifică și producție, Ia nivelul fie
căruia dintre centrele noastre uni
versitare se 
turi pentru 
coordonarea 
specifice să 
Rezultate pozitive pot fi localizate 
astăzi pretutindeni. Dar pe lingă ele 
iși fac simțită prezența și unele ne-' 
împliniri ori dificultăți provenite, 
între altele, din reacții adeseori în
cetinite, la solicitări de maximă ne
cesitate sau pur și simplu din unele 
prevederi departamentale insuficient 
corelate și chiar Învechite. Așa se 
face că mijloacele de depășire a 
unor asemenea dificultăți sînt căuta
te de multe ori în acest domeniu. 
Dar conlucrarea dintre învățămintul 
superior, cercetare și producție poate 
înregistra rezultate superioare și pe 
calea valorificării posibilităților in
terne, la care pînă acum s-a apelat 
mai puțin.

Folosirea cu curaj fi cu rezultate 
bune a uneia dintre aceste posibi
lități se definește ca o notă speci
fică în activitatea centrului 
sitar Cluj-Napoca. Despre 
vorba 1 Cupa bine se știe, in 
urmă învățămintul superior 
înregistrat o remarcabilă 
indeosebi în s 
Anual, un procent însemnat din cifra 
de școlarizare pe întreaga țară este 
repartizat învățămintului superior 
seral. în același timp, schimbări în
semnate se fac simțite și in reparti
zarea stiîdențilof seraliști pe cate
gorii de virstă : spre deosebire de 
structura existentă cu ani în urmă, 
studenții admiși acum in învățămîn- 
tul superior seral sînt. cam de ace
eași virstă cu cei ai cursurilor de zi, 
mulți sînt absolvenți ai acelorași li
cee. uneori sini exponenți ai acelo
rași promoții. între ei există deci 
afinități statornice. Studenții sera
liști fac parte din organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, cei de la 
zi — din asociațiile studenților comu
niști. Cum toți aceștia vin deseori 
in legătură nemijlocită, datorită mul
tor manifestări comune, profesional- 
științifice Și politico-educative, or
ganizate fie in facultăți, fie în halele 
de producție, intre ei, firesc, s-au 
statornicit relații multiple. Tocmai 
aceste legături multilaterale și-au 
propus U.T.C.-ul și A.S.C.-ul din 
centrul universitar Cluj-Napoca, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
să le fructifice in folosul adincirii 
pregătirii teoretice a studenților de 
la seral, al lărgirii competenței prac
tice a celor de la zi. Așadar, și 
intr-un caz, și in celălalt, s-a avut 
in vedere sporirea indicatorilor de 
calitate specifici întregului invăță- 
mint superior. ’Prin această mai bună 
complinire a eforturilor, nu numai 
că pregătirea de ansamblu a tuturor- 
studenților are de ciștigat, dar și o 
seamă de praguri și dificultăți or
ganizatorice existente anterior în 
conlucrarea dintre unitățile de învă- 
țămint, de cercetare și de produc
ție se diminuează într-o bună mă
sură și, in orice caz, nu mai repre
zintă obstacole de netrecut.

De pe urma surmontării acestor 
praguri, cel mai mult se resimte, 
cum aminteam, ansamblul pregătirii 
profesional-științifice și politico-edu
cative a tuturor studenților. După 
cum ne relata loan Rus,, președin
tele consiliului U.A.S.C. din centrul 
universitar Cluj-Napoca, strînsa con
lucrare dintre studenții cursurilor de 
zi și cei ai cursurilor serale se răs-

desfășoară Intense efor- 
ca, prin stimularea și 
inițiativelor, problemele 
fie soluționate optim.

univer- 
ce este 
anii din 
seral a 

extensie 
sectorul politehnic, 
■nt însemnat din cifr

Patriotism, implicare, dăruire
(Urmare din pag. I)

ea

mai mare măsură, o bătălie 
morală. Au fost cazuri cînd 
oameni socotiți pină atunci 
ca foarte buni pentru că 
își făceau Ireproșabil mun- 

— aceeași in fiecare zi
— au devenit, dintr-odată, 
“probleme». Făcuseră oda
tă efortul de a fi profesio
nal corespunzători. Și nu 
înțelegeau i ' 
să repete 
trebuit să 
răbdare și 
vingere, că 
condițiile noastre, ale creș
terilor calitative ce ni se 
cer. înseamnă strădania de 
a te ridica la noile exigen
țe tehnice prin care pro
ducția noastră poate deveni 
competitivă. Că, in ultimă 
instanță, asta și înseamnă 
să ții la colectivul tău. să 
te implici In viata lui".

Prin urmare, perpetua 
adaptare la mobilitatea 
profesională cerută de pro
gresul tehnic și tehnologic 
presupune, din partea celor 
integrați în acest proces, 
permanenta disponibilitate 
morală a efortului perfec-

că acum trebuie 
acel efort. A 

le explicăm, cu 
putere de con- 

i a fi bun. în

ționării și ruperii de ruti
nă. Nu-i deloc ușor, firește. 
Poți trece uneori prin ade
vărate 
răscruce, 
faci față, 
in acest 
Constantin Samoilă de la 
mecanicul-șef :

„Cînd am venit eu aici, 
adolescent, uzina era sim
plă. utilajele simple. între 
timp am evoluat spre teh
nici r 
mașini 
foarte 
dintre 
riași care lucrăm la între
ținerea utilajelor, s-au tre
zit. pe nesimțite, depășiți. 
Au venit tineri absolvenți 
de licee tehnice care au 
început să se descurce mult 
mai bine Ia aoeste mașini 
decît cel „vechi". Dar 
acești „cei vechi" erau 
legați sufletește de uzină, 
aici au crescut, și nu s-au 
putut împăca cu gîndul că 
nu mai sînt la fel de utili, 
la fel de adine implicați în 
mersul uzinei". A fost un 
moment greu, după cum 
istorisește maistrul Samoi
lă. Au apărut unele păreri

m omen te de
Și trebuie să le 
Iată ce povesteai 

sens, maistrul

de vîrf. au apărut 
moderne. unele 

complicate, și unii 
noi. vechii mese-

nelalocul lor. între ele. la 
cîțiva. o anume rezervă 
față de noii veniți. Ca și 
cum ei ar fi fost vinovați 
pentru situația creată, ei 
care, in fond, răspundeau 
exact la cerințele din acel 
moment ale uzinei. In cele 
din urmă, cei in cauză au 
sfirșit prin a înțelege că 
singura modalitate de ieșire 
din ..criza" în care se 
aflau era efortul unei noi 
pregătiri profesionale. Și 
au cerut să fie ajutați. 
S-au făcut cursuri speciale 
pentru ei : incepînd de la 
cunoștințe generale pină la 
tehnică de vîrf... S-au am
biționat atit de tare incit, 
după cîtva timp, au devenit 
apți și pentru cursuri de 
maiștri.

Ca să te 
devii piesă 
angrenajul 
progresului
pentru implicare) se cere 
deci efortul constant al 
pregătirii, al creșterii com
petentei. Iar atunci cînd 
te-ai văzut rămas tn urmă, 
implicare înseamnă ambiția 
de ă recupera, de a te ri-

faci util, ca să 
de nelipsit din 
producției și al 

(alți termeni

dica din nou la nivelui 
cerințelor. O dată cu spu
sele maistrului Samoilă 
s-a mai introdus în ecuația 
implicării un factor : parti
ciparea afectivă. Multi alții 
dintre cei cu care am 
vorbit la „Electronica in
dustrială" spuneau că ceea 
ce îi determină să se 
implice cu tot ce au mai 
bun și cu tot ce pot in re
zolvarea tuturor treburilor 
uzinei — și cînd se naște 
un moment greu la locul 
de muncă, si cind punc
tul lor de vedere este ne
cesar în buna funcționare 
a organismelor democratice 
ale conducerii colective, și 
atunci cînd fată de neajun
suri e necesară o interven
ție — este faptul că se 
simt legați de uzină ca 
față de propria lor casă, 
iar colectivul le-a devenit 
ca o a doua familie. Față 
de oare nu poți fi indife
rent, ale cărei probleme 
sînt. In mod direct, și ale 
tale, și pentru a cărei dez
voltare faci totul, cu depli
nă participare, cu dăruire 
Patriotică.

fringe favorabil asupra armonizării 
pregătirii tuturor și, implicit, a făcut 
ca manifestările specifice asociațiilor 
studențești să ciștige in conținut, în 
substanță. Raportată astfel unui 
evantai mai larg de obiective, unele 
cu bătaie mai lungă, Întrecerea „Fie
care asociație a studenților comu
niști — colectiv de educare prin 
muncă și pentru muncă" și-a lărgit 
sfera de cuprindere și, totodată, ac
țiunile purtind această emblemă au 
condus la creșterea responsabilității 
studenților pentru propriile lor forme 
de pregătire : cursuri, seminarii, lu
crări de laborator, studiu individual. 
Drept urmare, participarea lor la 
concursurile profesional-științifice a 
înregistrat cote superioare : centrul 
universitar Cluj-Napoca a obținut în 
perioada 1985—1987 peste 330 de pre
mii și mențiuni.

în perspectiva acestei largi colabo
rări, și activitatea de cercetare ori da 
creație științifico-tehnică studențeas
că are de ciștigat. Sorin Grozav, se
cretarul consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar Cluj-Napooa, ne-a 
înfățișat pe larg activitatea celor 463 
de cercuri științifice studențești exis
tente aici, în care sînt cuprinși — ni 
s-a spus — peste 70 la sută din nu
mărul studenților. în urma multi
plelor legături statornicite acum în
tre studenții seraliști și cei de la 
zi, împreună și-au concentrat efor
turile pentru soluționarea unor pro
bleme prioritare în economia națio
nală. cum sînt : introducerea In cir
cuitul economic a materialelor Și 
energiilor recuperabile, construirea 
de noi mașini, manipulatoare și ro
boți industriali, extinderea utilizării 
calculatoarelor în diverse domenii 
ale activității economico-soclale, sin
tetizarea de noi produse farmaceu
tice, obținerea de noi soiuri de plan
te și rase de animale. Așa se face că, 
la două dintre cele mai recente ma
nifestări științifice studențești cu ca
racter național, studenții din Cluj- 
Napoca au prezentat 431 lucrări, din
tre care 139 lucrări au fost premiate, 
fiind apreciate ca originale și cu lar
gă aplicabilitate practică.

în egală măsură, larga conlucrare 
dintre asociațiile studenților și or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi 
s-a răsfrînț favorabil și asupra per
fecționării practicii productive a tu
turor studenților. Mai întii. pe baza 
cunoașterii mai adinei a solicitărilor 
producției, au crescut diversitatea și 
complexitatea tehnică a lucrărilor 
executate de studenții primilor ani 
în atelierele facultăților. Numai in 
atelierele Facultății de mecanică se 
realizează anual o producție în va
loare de 11 milioane lei. în al doi
lea find, colaborarea amintită a con
tribuit la stabilirea cu mai multă 
grijă a locurilor de practică celor 
mai potrivite, fie sub raportul do
tării tehnice, fie al gradului de or
ganizare științifică a producției. 
Combinatul de utilaj greu. întreprin
derile „Unirea" și „Sinterom", Fa
brica de mașini de rectificat au do- 
bîndit astfel, cu sprijinul uteciștilor 
care urmează cursurile invățămintu- 
lui seral, calitatea unor vaste labo
ratoare. cu rol esențial în pregă
tirea practică a studenților cursu
rilor de zi, iar practica de cerceța- 
re-proiectare, specifică studenților 
din anii IV și V, beneficiază acum 
de un conținut și o eficiență sporite.

Firește, aceste direcții de conlu
crare sînt incă departe de a fi epui
zat toate resursele ; multe posibili
tăți de perfecționare a activității 
universitare așteaptă încă să fie puse 
în valoare, și una dintre acestea se 
identifică tn modalitatea alegerii și 
tratării temelor proiectelor de diplo
mă. Studenții seraliști pot fi de un 
folos sporit colegilor lor de la zi, nu 
numai in recomandarea temelor ce
lor mai stringente, cu o însemnătate 
acută in desfășurarea proceselor teh
nologice, dar ei pot facilita cule
gerea de date pentru soluționarea 
optimă a problemelor și. in plus, pot 
contribui Ia aplicarea in practică a 
soluțiilor recomandate. La rindul lor, 
colegii de la zi ii pot sprijini pe cei 
de la seral în aprofundarea aspecte
lor teoretice, a bibliografiei și, în ge
nere, in desfășurarea unui studiu 
individual mai cuprinzător și mai 
sistematic. O conlucrare mai eficien
tă este scontată și in pregătirea 
olimpiadelor pe meserii, cit și in 
lărgirea sferei de participare a sera- 
liștilor la manifestările științifice și 
concursurile de creație organizate 
de A.S.C. Experiențele bune de la 
Combinatul de utilaj greu pledează 
în acest sens, așa cum argumenta și 
Teofil Herlea, secretarul comitetului 
U.T.C. de aici, dar, totodată, se cu
vine arătat că asemenea experiențe, 
în ansamblul, centrului universitar 
Cluj-Napoca, au o pondere încă scă
zută. Se poate face mai mult și în 
direcția activităților cultural-educa
tive comune, stau mărturie în acest 
sens .întreaga bază materială (casa 
de cultură a studenților, casa știin
ței și tehnicii pentru tineret, clubu
rile universitare și cele muncito
rești) și mai cu seamă remarcabilul 
potențial da creați» al studenților 
clujeni.

Mihai IORDANESCU 
Marin OPREA 
corespondentul „Scînteil"
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Domnului SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am deosebita plăcere să vă transmit calde felicitări, impreună cu cele mai 
alese urări de sănătate, fericire personală și viață îndelungată.

îmi amintesc cu satisfacție de intilnirile și convorbirile pe care le-am 
avut impreună la Rangoon și la București și sint convins că relațiile de 
prietenie și colaborare româno-birmane vor cunoaște o dezvoltare continuă 
în interesul popoarelor român și birmanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră in funcția de președinte âl Repu
blicii Kenya, imi este deosebit de plăcut sâ vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră.

Exprim convingerea că in spiritul convorbirilor pe care le-am avut la 
București, relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Kenya se vor dezvolta și mai puternic în viitor, in 
folosul popoarelor român și kenyan, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele . .......

Republicii Socialiste România
t

ÎNSĂMÎNȚĂRILE—Ia termenele stabilite 
și de cea mai bună calitate!

(Urmare din pag. I)
pe parcele. Important este 
cialiștii să manifeste înaltă 
dere și probitate profesională, hotă- 
rînd cu exactitate unde și in ce fel 
să se lucreze. Nu trebuie acceptate 
nici un fel de abateri de la nor
mele care prevăd încadrarea în 
termenele stabilite a însămințărilor 
și a celorlalte lucrări agricole de 
primăvară. Așa cum s-a subliniat 
la recenta plenară a Consiliului 
Național al Agriculturii; Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, nu trebuie să mai 
existe nici un fel de specialiști care 
să mai fie prizonierii vechilor 
concepții conservatoare, retrogra
de din agricultură privind perioa
dele de însămînțat. densitățile și 
toate lucrările și cerințele tehnolo
gice și tehnice stabilite pentru ob
ținerea de recolte bune.

Concomitent cu identificarea su
prafețelor care pot fi semănate, cu 
prioritate, este necesar să fie în
cheiate toate lucrările pregătitoare 
campaniei agricole de primăvară 
— verificarea mașinilor și utilaje
lor. constituirea agregatelor de 
lucru, stabilirea taberelor de cîmp, 
scoaterea utilajelor la marginea so
lelor, livrarea și preluarea semin
țelor de către unități. S-ar putea 
ca în zilele următoare să se mai 
înregistreze temperaturi scăzute și 
chiar să mai fulguiască în unele 
zone. Trebuie avut în vedere însă 
că primăvara a sosit și. ca atare, 
trebuie să se treacă din plin la 
lucru în cîmp. pretutindeni unde 
condițiile permit.

Chiar de la însămînțarea pri
melor hectare cu diferite culturi, 
pretutindeni trebuie să se respecte 
cu cea mai mare exigență normele 
de calitate la pregătirea terenului 
și semănat. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a Consiliului Na
țional al Agriculturii, este necesar 
să . se asigure executarea tuturor 
lucrărilor agricole în conformitate 
cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței agricole, ceea ce presupune să 
se respecte și tehnologiile, și den
sitatea. și perioada de insămințat. 
Pentru îndeplinirea acestei impor
tante cerințe toate cadrele de 
conducere și specialiștii din unită
țile agricole au datoria să-și mute 
centrul activității lor in cimp. acolo 
unde se pun bazele recoltelor din 
acest an. în fiecare fermă, pe fie
care parcelă care se însămînțează

Unități

MM» ■

ca spe- 
făspun-

să se lucreze exemplar 1 Aceasta 
se poate realiza numai și numai 
prin ridicarea nivelului răspunde
rii pentru munca efectuată a 
tuturor mecanizatorilor, coopera
torilor, specialiștilor, a tuturor oa
menilor muncii din agricultură.

Dincolo de grija pentru trecerea 
neintirziată la semănat, îndată ce 
condițiile permit, tot in • această 
perioadă sint de executat o seamă 
de lucrări, de maximă urgență, ho- 
tăritoare pentru recolta acestui an. 
Ne referim, in primul rind, la fer
tilizarea semănăturilor de toamnă. 
Stadiul la zi al acestei acțiuni in
dică serioase rămineri in urmă atit 
pe ansamblul țării, cit mai ales in 
județele Neamț, Argeș, Vaslui, Ga
lați, Caraș-Severin. Covasna. Vran- 

. cea, Ialomița, Buzău, .Maramureș, 
Harghita și Suceava. Or, se impu
ne precizarea că, datorită condiți
ilor prielnice din acest început de 
an. starea de vegetație a cereale
lor păioase de toamnă este înain
tată, ceea ce impune ca întreaga 
acțiune de fertilizare să fie astfel 
organizată și să se asigure forțele 
necesare incit să poată fi încheiată 
pină la 15 martie. Exigențe sporite 
se pun in fața specialiștilor și în 
ce privește gospodărirea cu maxi
mă chibzuință a îngrășămintelor 
chimice de care dispun unitățile 
agricole. Pentru evitarea oricărei 
risipe, așa cum s-a stabilit în teh
nologii și in scopul eoonotnisirii în
grășămintelor și carburanților, tre
buie să se asigure ca fertilizarea 
culturilor prășitoare să se facă 
obligatoriu o dată cu semănatul, 
în acest scop, la semănat trebuie 
folosite numai agregatele comple
xe. Trebuie să se renunțe și să 
fie combătută practica „imprăștie- 
rii" îngrășămintelor chimice pe 
toată suprafața, metoda aplicării 
localizate a acestora asigurind 
creșterea eficacității, și folosirea de 
doze mici.

Organele și organizațiile de 
partid au datoria să sprijine con
ducerile unităților agricole in or
ganizarea muncii, in mobilizarea 
forțelor tehnice și umane, să exer
cite un control permanent pentru 
ca măsurile cuprinse in progra
mele privind desfășurarea lucră
rilor agricole de primăvară să fie 
duse Ia îndeplinire întocmai. A 
efectua însămînțările la timp și la 
un nivel tehnic inalt constituie 
prima condiție de care depinde 
obținerea de recolte superioare în 
acest an.

turistice în județul Suceava

Viața economico-socială
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEIT'

MUREȘ : Valorificarea 
superioară a resurselor 

locale
Pentru îndeplinirea ‘întocmai a 

programelor de autogospodărire și 
autofinanțare, consiliile populare 
din județul Mureș acționează cu 
perseverență pentru dezvoltarea 
activităților de industrie mică. în 
scopul valorificării superioare a 
resurselor locale și a materialelor 
refolosibile. în prezent, in comu
nele și orașele mureșene funcțio
nează 73 gospodării-anexă cu a- 
proape 10 000 oi. 26 brutării. 7 ate
liere de prelucrat resturi din pie
le. 20 unități de prestări în con
strucții. ateliere de lăcătușerie. co- 
jocărie. timplărie. croitorie și al
tele. în perioada următoare se vor 
înființa alte 118 unități de indus
trie mică și de prestări servicii 
în 65 de localități. De asemenea, 
consiliile populare au avut in ve
dere ca. în scopul ridicării pe o 
treapta superioară a calității ser
viciilor și produselor realizate, uni- 

' tătile existente, cit și 
create să fie încadrate 

pregătiți.

prezent, pe șantierele de locuințe 
din județul Timiș se află în dife
rite stadii de execuție alte 1 600 de 
apartamente. Cu sporul de zestre 
urbanistică din acest an, fondul 
locativ nou construit în orașele și 
comunele timișene, in cele două 
decenii care au trecut de la reor
ganizarea administrați v-teritorială 
a țării, va ajunge la 100 000 aparta
mente și case noi, beneficiară fiind 
peste 80 la sută din populația 
dețului. în același interval, 
vecinătatea noilor întreprinderi 
platforme industriale înălțate 
Timișoara, Lugoj. Sînnicolau Mare 
și în alte centre muncitorești au 
fost construite și date in folosin
ță cămine pentru nefamiliști cu 
35 000 de locuri. (Cezar Ioana).

ju- 
în 
Și 
la

riași bine 
Giurgiu).

VASLUI :
Ș'

„Laudă 
hărniciei

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

Pulsul înnoirilor pe un itinerar istoric

cele nou 
cu mese- 
(Gheorghe

muncii
ii

Sub genericul „Săptămina meca
nizatorului". la Vaslui. Birlad și 
Huși lucrătorii din cele 15 sta
țiuni de mecanizare a agriculturii 
din județ au luat parte la schim
buri de experiență, demonstrații 
practice, vizionarea unor filme do
cumentare. întîlniri cu scriitori și 
brigăzi științifice. Aceste manifes
tări. organizate de consiliul ju
dețean al sindicatelor și trusturi
le județene S.M.A. și I.A.S.. au 
continuat cu ample spectacole cul- 
tural-artistice intitulate „Laudă 
muncii și hărniciei", susținute de 
formații laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României". (Pe
tru Necula).

TIMIȘ: Apartamente 
mai multe 

pentru oamenii muncii 
în primele două luni ale anului, 

constructorii de locuințe din jude
țul Timiș au dat in folosință noi 
apartamente din cele 4 000 prevă
zute a fi puse la dispoziția oame
nilor muncii în 1988. Noile blocuri 
de locuințe, prevăzute cu șarpantă 
și fațade finisate în poligon, se 
disting printr-un confort sporit și 
o linie arhitectonică modernă. în

■ ■

H

Celor care doresc să petreacă în 
mod plăcut un concediu și să vi
ziteze nordul Moldovei, cu cele
brele monumente de artă și arhi
tectură. le stau la dispoziție cî- 
teva reconfortante locuri de popas. 
Printre acestea se numără hanul 
Sucevița, situat în localitatea cu 
același nume, intr-un pitoresc de
cor natural. în apropierea munți
lor împăduriți. El dispune de 82 
de locuri de cazare (hotel și 
suțe), restaurant și bar de zi. 
rindul său, hanul Ilișești este 
popas atrăgător, situat la 23

că- 
La 
un 
km

de Suceava, pe drumul național 
spre Vatra Dornei. într-o pădure 
de stejari. Și această unitate oferă 
cazare in hotel și căsuțe. De ase
menea. hanul Drăgușeni, amena
jat intr-un vechi han de poștă, du
rat in secolul trecut, oferă locuri 
de cazare de categoria I B și în 
căsuțe. Există și posibilități pentru 
amplasarea de corturi. Cabana 
Lucina, din localitatea cu același 
nume, situată la 40 km de Cîmpu- 
lung Moldovenesc, are 30 de locuri 
de cazare, precum și restaurant.

în fotografie : Hanul Drăgușeni.

cinema
• Zimbet de soare : SCALA (11 03 72'
— 9: li; 13; 15: 17,15: 19.30, favorit
(45 31 70)- — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
• Extemporal la dirlgenție ; VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11 : 13; 15; 
17: 19. AURORA (35 04 66) - 9: 11 ; 
13; 15: 17: 19. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Unde ești, copilărie ? : MUNCA 
(21 50 97) — 15
• Duelul ; PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) - 9: 11 : 13; 15: 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Drumuri neumblate : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Lăcomia : TIMPURT NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19

• Miss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19, ARTA (21 31 86)
— 9: n: 13: 15: 17: 19
• Mesagerul invincibil: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 10, COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17: 19
• Misiune specială : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11; 13; 13:
17: 19
• Inspectorul ți braconierii — 15;
19. Program special pentru copil ți 
tineret — 9; 11; 13: 17: DOINA
(16 35 38)
• Urmărire la Amsterdam: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30: 13,30; 15,30;
17.30: 19.30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Gaițele — 18: (sala Amfitea
tru) : Drumul singurătății — 18; (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 18
• Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor

Enescu" 
Concert 

Cristian Mandeal.

TÎRGU OCNA : Complex 
turistic și de tratament

La Tîrgu Ocna, oraș 
confluența Trotușului cu 
nicului. a fost construit 
folosință un nou hotel 
Conceput și înălțat într-o linie ar
hitectonică originală, hotelul de la 
poalele masivului Măgura dispune 
de camere cu 230 de locuri, restau
rant. braserie și alte utilități. 
Aparținind de întreprinderea bal
neoclimaterică Slănic Moldova, el 
dispune și de o bază proprie de 
tratamente, avind in dotare insta
lații speciale pentru tratarea afec
țiunilor gastrice, respiratorii și 
reumatismale. Fiind situată în a- 
propierea sanatoriului subteran 
..Salina", noul edificiu de sănătate 
asigură condiții optime și pentru 
cei veniți să-și trateze astmul 
bronșic. O dată cu darea în folosin
ță a acestui hotel. Oficiul județean 
de turism _ Bacău a amenajat pe 
masivul Măgura și in împrejurimi 
mai multe obiective turistice și de 
agrement, care constituie tot atitea 
puncte de atracție pentru toți cei 
care drumețesc pe aceste melea
guri. (Ghcorghe Baltă).

situat la 
apa Slă- 
și dat in 

turistic.

SATU MARE : Noi 
capacități de producție

In comuna Medieșu Aurit (Satu 
Mare) a intrat in funcțiune prima 
capacitate de producție industrială 
din această localitate. Este vorba de 
o stație de bentonită coloidală, ne
cesară unor procese tehnologice în 
industria alimentară. Ea utilizează 
materia primă din moderna carieră 
amenajată în apropiere. Tot aici 
urmează să intre în funcțiune și o 
linie tehnologică de bentonită utili
zată ca liant în procesele indus
triale din turnătorii și la forarea 
sondelor. (Octav Grumeza).

Solidaritate marinărească
fntr-una din zilele 

lunii februarie, echipa
jul navei „Drăgășani", 
aflată la 1 000 de mile 
in largul golfului Ben
gal, venind de la Sin
gapore spre Constanta, 
a recepționat vizual 
semnalele disperate de 
ajutor ale celor ce se 
aflau la bordul unei 
ambarcațiuni pescă
rești aflate in derivă. 
După manevre dificile, 
executate in plină fur
tună, cei 7 pescari, 
aflafi in stare avansa
tă de epuizare, au fost 
luați la bordul navei 
românești, unde au 
primit toate îngrijirile 
de urgență care se im-

puneau. S-a constatat 
cu surprindere că a- 
ceștia, plecați de la 
țărmul portului Haing 
Gyi — Republica So
cialistă a 
Birmane — 
pe 
data 
brie 1987 (după cum 
este

mare 
de

Uniunii
- se aflau 

incă din 
4 decem-

înscris . in 
cumentele de 
tie), dată de 
surprinși de 
și cu motorul 
au navigat in derivă, 
fără mari speranțe de 
salvare, purtați de cu- 
renți spre mijlocul o- 
ceanului.

In tot acest lung 
răstimp, dind dovadă

do- 
naviga- 

la care, 
furtună 
defect.

de o rezistentă ieșită 
din comun, ei s-au 
hrănit doar cu puținul 
orez aflat în barcă și 
cu peștii pe care reu
șeau să-i captureze in 
zilele cu mare calmă.

După două zile pe
trecute in siguranță 
deplină în spațiul 
ospitalier al cargoului 
„Drăgășani", pescarii 
salvați au fost debar
cați în portul Colom
bo. capitala statului 
Sri Lanka, iar mari
narii români, autori ai 
acestui frumos gest de 
solidaritate umană, 
și-au continuat dru
mul spre patrie, unde 
au sosit de curind.

De la Sofia la Plevna, de aici Ia 
Veliko Tîrnovo și Gabrovo, apoi 
din nou la Sofia prin Șipka. Kar- 
loVo și Sopot. Iată un itinerar, de-a 
lungul a circa o mie de kilometri, 
care prilejuiește nenumărate întîl
niri cu istoria mai veche sau mai 
nouă a Bulgariei, cu oamenii ei de 
astăzi, cu înfăptuirile prezentului, 
cu proiectele pentru viitor.

După ce lăsăm în stingă noas-
- tră marele combinat metalurgic de 

la Kremikovțî. după ce la Praveț 
admirăm îndrăzneala soluțiilor ar
hitectonice și armonioasa integrare 
a construcțiilor în peisajul încon
jurător. după ce rămine în urmă-ne 
parcul memorial Lavrov (întins pe 
90 de hectare și cuprinzind nu mai 
puțin de 20 de monumente omagia
le). pătrundem în Plevna.’ De pe 
colina Covanlik. privim orașul. O 
așezare cu înfățișare tînără. cu 
cartiere noi. cu silueta zveltă a ho
telurilor țîșnind spro înălțimi, cu 
piețe largi, cu vechi străzi ale că
ror clădiri și-au redobindit chipul 
de altădată. Nouă este și indus
tria orașului, ceea ce nu înseamnă 
că este și lipsită de tradiție. Vo
cația industrială a locuitorilor săi 
se exprimă în transformarea Plev
nei intr-un important centru al 
construcțiilor de mașini (se reali
zează aici circa 18 la sută din vo
lumul total al acestei ramuri), al 
chimiei, maselor plastice, textile
lor. materialelor de construcții. 
Lîngă Plevna se află cel mai mare 
combinat avicol din Bulgaria, pro
filat pe producția de carne de pui, 
de ouă și de pui de o zi. Dat fiind 
că orașul se găsește în chiar inima 
cîmpiei dunărene — pină la mare
le fluviu sint doar 55 de kilometri 
— o pondere însemnată în econo
mia locală o deține cultivarea ce
realelor, legumelor și fructelor, 
unitățile agricole beneficiind și de 
rezultatele strădaniilor unor insti
tute de cercetare științifică specia
lizată. existente in oraș.

...La Veliko Tîrnovo, vechea ca
pitală a țării, gazdele ne invită la 
o călătorie prin orașul vechi. Stră
batem citeva străzi în care parfu
mul veacurilor trecute se simte nu 
numai în vechea înfățișare a case
lor. ci și în ocupațiile de îndelungă 
tradiție ale celor care le locuiesc. 
Rumiana Braikova. directoarea 
complexului de rezervații arhitec
turale. ne spune că rezervația, ale 
cărei treburi le diriguiește. este cea 
mai mare din Bulgaria și cuprinde 
2 900 de case în care, la această 
oră. locuiesc 11 000 de oameni. Deși 
lucrările de restaurare au început 
de aproape 20 de ani. s-au restau
rat numai 160 de locuințe. De a- 
ceea. pentru a se grăbi ritmul s-a 
înființat de curind o asociație e- 
conomică. al cărei scop este să re
dea intr-un răștimp mai scurt unui 
număr mai mare de locuințe înfă
țișarea de altădată.

...La Gabrovo ni se atrage aten
ția asupra unei statui aflate în 
mijlocul rîului Iantra. • E statuia 
legendarului fierar, 
al orașului. Gazdelor 
să spună că profesia 
și-a pus pecetea pe 
orașului, acesta devenind 
vreme un centru vestit prin pro
dusele sale meșteșugărești, nu nu
mai în Bulgaria, ci și dincolo de 
fruntariile ei. Cu dreptate Ga
brovo a fost supranumit „Manches
ter al Bulgariei". Asemenea tradi
ții industriale, muncitorești au do
bîndit în anii socialismului o nouă 
strălucire. Așa cum ne spunea to
varășul Netko Netkov. prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc de 
partid. Gabrovo numără acum 67 
de întreprinderi industriale, situînd

orașul pe primul loc în Bulgaria în 
privința volumului producției in
dustriale pe cap de locuitor. Re
gistrul ramurilor industriale este 
deosebit de larg — de la cele de 
textile de lînă. bumbac ori trico
taje la cele de piele și încălțămin
te. de la cea de tuburi de mase 
plastice la cea de electrocare, de 
la cea de instrumente de măsură 
și control la cele din domeniul 
electronicii și electrotehnicii.

întreprinderea de instrumente 
industriale de măsură și control 
numără 77 de ani de existență, 
fiind una dintre cele mai vechi 
unități economice din oraș. La în
ceput o simplă baracă in care se 
produceau și se reparau unelte a- 
gricole, întreprinderea a cunoscut 
mai multe etape de dezvoltare, a- 
jungînd să fie în prezent una din 
unitățile industriale de înaltă teh
nicitate. care contribuie la înzes
trarea a zeci de alte întreprinderi 
cu aparate de mare precizie. De o 
bună bucată de vreme. hărnicia 
celor 1 600 de muncitori și specia
liști ai săi. înalta lor competență

Însemnări
DIN R.P. BULGARIA

tv
20,00 Telejurnal
21,00 Popor erou, popor de făurari. 

Spectacol llterar-muzical-coregra- 
flc (color)

21,25 Pe calea progresului multilateral 
al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorlal-administratlvă. 
Comparații in timp — Ce a în
semnat pentru România calea so
cialistă de dezvoltare : Ani de 
realizări

21,45 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 martie, ora 20 — 6 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi relativ 
rece la început, apoi se va incâlzi. Ce
rul va fl variabil in prima parte a 
Intervalului, apoi se va înnora treptat 
începînd din sud-vestul țării. în a 
doua parte a intervalului vor cădea 
precipitații locale și temporare, mai 
întîi în regiunile sud-vestice, apoi șl 
în celelalte zone. In București : 
Vremea va fl relativ rece la 
început, apoi se va încălzi. Cerul va 
fi variabil, cu innorări spre sfirșitul 
intervalului, cînd temporar va ploua. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 2 și plus 2 grade, mai coborite 
in prima noapte, iar maximele intre 
8 și 10 grade.

Solist : Krzysztof Jakowicz (R.P. Po
lonă) — 18
• Teatrul de operetă 
Vtnzătorul de păsări — 18
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala Schitu Măgureanu, '' 
Secretul familiei Posket — 18: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria 
de sticlă — 18
• Teatrul 
burghez —
• Teatrul 
Joc ciudat
• Teatrul
Sfintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfina- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy. 
Savoy — 18: (sala Victoria. 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul 
Nota zero 
reasa — 18
• Teatrul
Victoria) : _____ ... . , .
(sala Cosmonautelor. 11 12 04): Lungul 
nasului — 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18.30

(13 63 48) î

14 75 46) :

Mic (14 70 81) : Amurgul 
18

Foarte Mic (14 09 05) : 
după scăpătat — 18.30
de comedie (16 64 60) :

„Ion Creangă" (50 26 55) : 
la purtare — 9; Cenușă-

Țăndărică" (15 23 77, sala 
Ileana Sînziana — 10; 15;

întemeietor 
le place 

acestuia 
evoluția 

în scurtă

i-au adus întreprinderii reputația 
de unitate industrială care nu cu
noaște neîndeplinirea planului.

Un prestigiu asemănător a do
bîndit și întreprinderea de electro
care din același oraș. Istoria ei a 
inceput in 1961. fiind profilată pe 
realizarea unor utilaje pentru ope
rații de ridicat. Momente însemna
te în viața uzinei le-au reprezentat 
fabricarea electrocarului cu nu
mărul o sută de mii. în 1968. și a 
celui cu numărul un milion. în 
anul 1982. Despre ritmurile creș
terii productivității muncii și a 
producției întreprinderii vorbește 
grăitor următoarea 
dacă pentru a realiza 
de mii de electrocare 
cesari circa 7, ani de 
intr-un singur an se 
circa o sută zece mii de asemenea 
utilaje. Cit despre înaltul nivel 
tehnic și competitivitatea produse
lor realizate aici este sugestivă 
Iarăși o cifră sintetică : aproxima
tiv șaptezeci la sută din producția 
întreprinderii este destinată ex
portului.

Pretutindeni în unitățile econo
mice vizitate, gazdele ne-au vorbit 
despre preocupările multiple consa
crate introducerii pe scară largă a 
progresului tehnic, creării condițiilor 
pentru o largă afirmare a cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice 
contemporane. organizării pe te
melia acestora a proceselor pro
ductive. ridicării calificării st 
competentei profesionale a oame
nilor muncii, creșterii puternice a 
eficientei economice în toate sec
toarele. Sint direcții de acțiune 
care au dobîndit dimensiuni noi 
prin hotărîrile recentei Conferințe 
Naționale a Partidului Comunist 
Bulgar, care a stabilit că. în per
spectiva anului 2000, Bulgaria tre
buie să devină un stat socialist cu 
un înalt nivel de dezvoltare eco
nomică. socială și culturală, asi- 
gurindu-se o puternică creștere a 
forțelor de producție, o nouă ca
litate în 
vitate.

...De la 
la Veliko 
din nou la Sofia. Pe intreg acest 
parcurs, călătorul român are pri
lejul să vadă consemnat ori să

comparație : 
prima sută 

au fost ne- 
zile. astăzi 

realizează

toate domeniile de acti-

Sofia la Plevna, de aici 
Tîrnovo și Gabrovo, apoi

ACTUAILITÂTEA SPORTIVĂ
DUPĂ VICTORIA CU 2 0 ASUPRA CAMPIOANEI SCOȚIEI

__ ___________________________ _______________________________ 1

Steaua trebuie sâ creadă în... steaua sa,
avînd toate

Este, fără Îndoială, mare bucur’a 
pe care ne-a oferit-o campioana 
României și a Europei. Steaua Bucu
rești, invingînd de o manieră ca
tegorică. mult mai categorică decit 
indică scorul de 2—0. pe campioana 
Scoției, pe Glasgow Rangers. Pen
tru toți cei care au fost prezenți pe 
stadionul din Ghencea (devenit de 
acum cu totul neîncăpător pentru 
ceea ce este Steaua in prezent pen
tru fotbalul românesc si cel inter
național). ca și pentru milioanele de 
telespectatori, a fost vizibilă dife
rența evidentă dintre cele două com
batante. netă in favoarea campioa
nei noastre.

Primul gol al echipei Steaua. în
scris de Pițurcă în minutul 3. avea 
să arate de Ja inceput intențiile cla
re ale jucătorilor noștri, de a tranșa 
jocul în favoarea lor. fără să lase 
nici un moment impresia că sint im
presionați de renumele adversaru
lui. Steaua a ținut să arate din pri
mele minute că este într-o eviden
tă formă, că a pregătit cu mare se
riozitate jocul și că altă alternati
vă nu poate exista decit victoria. 
După deschiderea scorului au urmat 
citeva momente foarte grele pentru 
oaspeți, mai ales în minutul 13 cînd 
Hagi a expediat un șut năpraznic, 
care a fost cu
poartă de Voods. Apoi, in minutul 
28, Lăcătuș a ajuns intr-o poziție 
ideală de gol și, dacă ar fi tras, cu 
siguranță ar fi majorat scorul ; a 
preferat insă să-i paseze lui Pițurcă, 
intr-adevăr foarte bine plasat, dar 
încorsetat de apărători. Momentul 
cel mai mare de gol a fost insă cite
va minute mai tirziu. cind arbitrul 
a refuzat o lovitură de la 11 metri 
la un fault în careu asupra lui 
Majearu.

Au fost faze frumoase de fotbal, 
faze autentice de gol în această pri
mă repriză în care Steaua a pier
dut ocazia unei calificări clare. Dar 
a mai pierdut ceva : forța de joc a 
doi din componenții de bază, pe

greu trimis peste

șansele pentru calificare
Lăcătuș și Hagi, primul 
de pauză, iar al doilea 
repriza secundă cu forțele mult di
minuate, resimțindu-se vizibil.

în cea de-a doua repriză, jocul a 
avut o singură direcție, spre poarta 
scoțianului Voods, care a avut mult 
de lucru. Gazdele au dominat copios, 
au pregătit cu minuțiozitate . atac 
după atac, fără însă acea incisivita
te atit de proprie campioanei noai- 
tre. Ne așteptam, după aspectul jo
cului. să vedem acele goluri care să 
facă liniștitor pentru bucureșteni jo
cul din retur. Spre regretul nostru, 
nu am mai putut vedea decit un sin
gur gol (min. 67), cel al lui Iovan, 
înscris cu o „lovitură de maestru" 
dintr-o pasă ideală a lui Hagi.

La încheierea partidei, cind un ju
cător scoțian l-a bătut pe umăr pe 
arbitrul italian Luigi Agnolin și i-a 
strins mina. nu știm ce i-a spus, 
dar din gesturi era clar că scoțianul 
era foarte mulțumit de... arbitraj. 
Avea și motive să fie așa. Nu vrem 
să spunem prin aceasta că scorul, 
care putea fi mult mai mare in fa
voarea Stelei, a fost influențat in 
mod hotăritor de arbitru, ci doar 
faptul că este un exemplu tipic de 
arbitraj care, fără să determine în 
mod ostentativ rezultatul unui joc, a 
dezavantajat totuși echipa Steaua. 
Altfel, echipa noastră, cu toate scă
derile pe care le-a dovedit pe par
cursul jocului, a demonstrat că este 
net superioară partenerei sale, prac- 
ticind. în general, un joc curat (nu
mai arbitrul a dovedit o imaginație 
bogată în materie de faulturi, dind 
fără discernămînt șase cartonașe 
galbene), cu caracteristicile-i bine 
cunoscute : viteză de joc, pase deru
tante și o exemplară putere de luptă.

Scorul putea fi. evident, mult mai 
mare, așa cum am mai spus. Au in
tervenit citeva elemente care i-au 
frustrat pe steliști de o victorie care 
să, Ie asigure certitudinile pentru 
întîlnirea retur. Le reamintim, nu în

ieșit înainte 
continuind

audă rostit de nenumărate ori nu
mele tării noastre, al românilor — 
expresie limpede a ■ faptului că 
vechi legături unesc cele două po
poare. că în cronica luptei lor 
pentru împlinirea unor supreme 
idealuri sint numeroase momente
le de colaborare și întrajutorare, 
nepieritoare rămînind mărturiile 
de solidaritate dintre ele în lupta 
pentru eliberarea Bulgariei de sub 
dominația otomană, eveniment de 
la care se împlinesc în aceste zile 
110 ani. Numele Plevnei și al Gri- 
viței evocă — iar muzeele locului 
păstrează elocvente mărturii isto
rice — eroismul cu care, in răz
boiul din 1877—78. cei patruzeci de 
mii de ostași români s-au bătut — 
alături de ostașii ruși și voluntarii 
bulgari — ..pe insîngeratele cîmpii" 
sud-dunărene pentru libertatea 
României și. deopotrivă, pentru eli
berarea poporului bulgar. Ele evocă 
Cele patru crincene asalturi împo
triva redutei Grivița 1. evocă „re
duta blestemată" — Grivița 2, din 
care s-a revărsat potop de plumb! 
încinși în viforoasele atacuri ale 
ostașilor români. între cele 17 mo
numente comemorative din Parcul 
Grivița de lîngă Plevna, un mau
soleu — osuar al ostașilor români 
are cu dreptate înscrise pe unul 
dintre pereți simbolicele cuvinte : 
..Cine luptă vitejește nepieritor îi 
rămîne numele".

...La Gabrovo, călătorul trece 
prin l'ața statuii lui Vasil Aprilov, 
omul de al cărui nume se leagă 
întemeierea primei școli bulgare 
în oraș, în anul 1835, dată care 
marchează un moment memorabil 
în istoria culturii bulgare. Istoria 
acestei școli înscrie la loc de seamă 
faptul că întiiul ei dascăl. Neofit 
din Rila, și-a desăvirșit pregăti
rea didactică pe pămîntul Româ
niei, tot aici tipărindu-se și o 
parte din manualele folosite de e- 
levii școlii. După cum aceleași 
strînse legături reciproce le atestă 
prezența numelui orașului în titu
latura unei binecunoscute străzi 
bucureștene — Gabroveni.

La Kalofer. Karlovo și Sopot trei 
case memoriale povestesc despre 
viața și lupta a trei corifei ai miș
cării de emancipare politică și cul
turală ai bulgarilor : Hristo Botev, 
Vasil Levski. Ivan Vazov. Fiecare 
dintre ei a trăit ani buni pe pă
mîntul României, unde năzuințele 
care-i însuflețeau in acțiunea lor 
revoluționară au aflat larg ecou și 
profundă înțelegere, au găsit spri
jin neprecupețit.

Asemenea tradiționale legături 
de prietenie și întrajutorare au 
dobîndit valori noi în contempora
neitatea socialistă. în numeroase 
întreprinderi, unități de învățămint 
sau cultură prin care am trecut au 
fost subliniate și evocate cu pre
țuire legăturile cu unități econo
mice. cu instituții, culturale și ști
ințifice din România, dorința de a 
lărgi și multiplica asemenea ra
porturi. Raporturi la a căror con
tinuă dezvoltare au contribuit in, 
mod determinant intilnirile dintre' 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, desfășurate 
atit pe pămintul României, cit și 
pe cel al Bulgariei, intilniri care, 
analizînd aprofundat stadiul rela
țiilor bilaterale, au identificat de 
fiecare dată noi posibilități pentru 
extinderea și diversificarea lor, au 
stabilit căi și mijloace pentru a le 
întări și dezvolta pe multiple pla
nuri. in folosul reciproc al țări
lor noastre, al întăririi prieteniei 
tradiționale dintre cele două po
poare, al cauzei socialismului.

ordinea importanței, ci pentru a atra
ge atenția conducerii 'tehnice și ju
cătorilor că 2—0 nu poate fi totuși 
atit de liniștitor. Au existat pe 
parcursul jocului, și cu deosebire in 
repriza secundă, scăderi inexplicabi
le de ritm in fazele in care tribunele 
vedeau goluri ca și făcute. în pu
ținele mirtute în care a jucat — și 
mai ales la citeva antrenamente — 
l-am văzut pe Bălan mult mai util 
echipei decit Rotariu, care cu greu 
și-a coordonat jocul cu coechipierii 
săi in fazele de atac. Hagi. deși 
accidentat, a continuat să joace fără 
aplombul lui cunoscut.

Toate acestea au făcut ca 
să nu se exprime la deplina 
loare. Dar. ținînd seama de 
că victoria aceasta frumoasă
ritată rămine totuși o puternică op
țiune pentru calificare, credem că 
admirabilii jucători ai Stelei se 
pot califica in semifinalele com
petiției printr-o prestație mai 
bună în jocul de la Glasgow, prin
tr-un mare angajament, așa cum ju
cătorii au dovedit că știu să o facă 
in partide decisive.

Steaua 
sa va- 
faptul 

si me-

Petre CRISTEA

fi-

Alte rezultate 
din cupele europene

în meci pentru sferturile de
nală ale „Cupei cupelor" la fotbal, 
echipa Olympique Marsilia a în
trecut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația finlandeză Rovaniemi. A mar
cat Papin, in minutul 26. Partida 
s-a jucat (la cererea clubului finlan
dez) în orașul italian Lecce. Retu
rul va avea loc la 16 martie, la 
Marsilia.

Un alt meci din „Cupa cupelor", ce 
urma să se dispute marți. Young 
Boys Berna — Ajax Amsterdam, a 
fost «minat pentru data d® 9 mar
tie.

Silviu ACHIM

SCHI. • „Cupa Europei" la schi 
a programat pe pirtia de la Kots- 
chach-Mauthen (Austria) o probă 
masculină de slalom superuriaș. în 
care victoria a revenit austriacului 
Konrad Walk, cu timpul de l’24”08/ 
100. Pe locul secund — norvegianul 
Ole Furu-eth (1’24”50/100). Pe pirtia 
de la Sella Nevea (Italia), proba 
masculină de slalom uriaș, ce con
tează de asemenea pentru „Cupa 
Europei", a fost cîștigată de Hans 
Stuffer (R.F.G.), cronometrat în 
două manșe cu timpul de 2’10”82/100. 
L-au urmat austriacul Konrad Walk 
(2’10”98/100) și italianul Luca Pe- 
sando (2’11”01/100) • Cursa interna
țională de schi-mare fond, desfă
șurată la Lahti, a revenit suedezu
lui Anders Blomqvist, cronometrat, 
pe distanța de 75 km cu timpul de 
4 h 20’58”. Pe locul doi (în același 
timp cu învingătorul !) a sosit com
patriotul său Hans Persson.

IAHTING. în campionatul mon
dial feminin de iahting, care se des
fășoară în portul brazilian Buzios, 
la clasa ..Mistral", după cinci regate 
conduce canadiana Carol Alie. ur
mată de italianca Alessandra Sen- 
sini. La clasa „470". pe primul loc. 
după 4 regate, se află americancele 
Susan Taylor și Cory Fischer, : iar 
la clasa ..Laser", tot după 4 regate, 
lidera este italianca Paula Ferrari.

BOX. Competiția internațională 
de box „Cupa Strandjata", desfășu
rată la Sofia, s-a încheiat cu succe
sul pugiliștilor cubanezi, care s-au 
situat pe locul întîi la 7 categorii 
prin Enrique Carion (cocoș), Juan 
Jimenez (semiușoară). Eduardo Cor
rea (ușoară), Alfred Duvergel (semi- 
mijlocie), Oreste Solano (mijlocie), 
Orlando . ’ ; „. . . ,1
Emeraldo Belie (supergrea), învin
gător prin K.O. 1.
Stoimenov. Cel mai tehnic 
turneului a fost desemnat 
Angel Stoianov (categ. 
mică), cîștigător in finala 
Gul Lil (R.P.D. Coreeană).

Despaine (semigrea) și

tehnic în fața lui 
boxer al 
bulgarul 
mijlocie 

cu Zan

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES, 
DIN 2 MARTIE 1988

EXTRAGEREA 1I 5 36 32 24 43 «.
EXTRAGEREA A II-A I 31 40 T 45 

21 38.



Adunare festiva ZIUA NAȚIONALA
la Sofiaprieteniei in Balcani A REGATULUI MAROCbunei vecinătăți și
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Aprecieri privind rezultatele 
de la

Noi acțiuni în 
de arme

vederea 
nucleare
Stabilitatea 
din nordul 
unei zone 

parte 
prin- 

parti- 
con-de 

„Forumul

STOCKHOLM. — 
vieții politice in țările 
Europei și crearea 
denuclearizate in această 
a continentului au constituit 
cipalele teme dezbătute de 
cipanții la reuniunea 
stituire a organizației
nordic pentru securitate", ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Stock
holm. Au participat reprezentanți 
din Danemarca, Norvegia. Finlan
da și Suedia.

Ideea creării „Forumului nordic 
pentru securitate" a luat naștere 
in cadrul grupului de lucru al ță
rilor 
zone

nordice pentru crearea unei 
denuclearizate în nordul Eu-

creării unei zone libere 
în nordul Europei
ropei. Sarcina lui este de a con
tribui la inițierea unui dialog cit 
mai amplu intre oameni politici, 
reprezentanți ai opiniei publice, 
sindicatelor. militantilor pentru 
pace și oamenilor de știință din 
țările respective pentru materiali
zarea ideii creării unei zone denu
clearizate in această parte a con
tinentului. în august anul acesta 
se va desfășura Ia Stockholm pri
ma conferință a organizației. In 
1989 va fi convocată, la Oslo, o 
conferință pentru problematica 
creării zonei denuclearizate in 
nordul Europei, cu participarea 
tuturor țărilor din zonă.

„Este necesară lichidarea armelor nucleare, 
nu modernizarea lor"

LONDRA. — Un grup de parla
mentari britanici au cerut lideri
lor țărilor N.A.T.O. prezenți la re
uniunea de la Bruxelles să re
nunțe la planurile de modernizare 
a armelor nucleare tactice. Intr-o 
scrisoare adresată acestora și pu
blicată de ziarul „Independent", ei 
subliniază că, în prezent, există

, posibilitatea ca relațiile dintre Est 
și Vest să fie mai bune. Parlamen
tarii britanici cer primului-ministru 
Margaret Thatcher și aliaților 
N.A.T.O. să revizuiască problema 
modernizării armelor nucleare, pro- 
punind înghețarea lor. in speranța 
că viitoarele 
inutile.

tratative le vor face

(Agerpres) — La Sofia aSOFIA 2 L„
avut loc o ședință comună a Birou
lui Politic ' ' ~ ~
silfului de
Miniștri ale R.P. Bulgaria. în cadrul 
căreia a fost examinată informarea 
prezentată de ministrul bulgar al 
afacerilor externe, Petăr Mladenov, 
în legătură cu reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor balcanice des
fășurată recent Ia Belgrad. După 
cum precizează agenția B.T.A., in ca
drul ședinței a fost subliniat faptul 
că întâlnirea de la Belgrad se înscrie

al C.C. al P.C.B., Con
stat și Consiliului de

recentei întîlniri ministeriale 
Belgrad

ca o contribuție însemnată la dez
voltarea 
pean și 
pentru 
reciproc 
economic, cultural.
alte sfere. S-a evidențiat că rezulta
tele pozitive ale reuniunii reprezintă 
un eveniment major in viața inter
națională, o contribuție de seamă la 
întărirea stabilității, buhei vecinătăți 
și prieteniei în Balcani, la adîncirea 
proceselor pozitive din Europa.

consacrată aniversării 
a 110 ani de Ia eliberarea 
Bulcgariei de sub dominația 

otomană

Poziție în favoarea

PARIS. — Oamenii muncii fran
cezi se pronunță pentru continua
rea procesului dezarmării, pentru 
adoptarea de măsuri urgente in di
recția asigurării unui viitor paș
nic al omenirii — se subliniază in
tr-o declarație a Confederației Ge
nerale a Muncii, dată publicității 
la Paris cu prilejul deschiderii la

procesului

proces ul u i g en era 1 - eu r o -
deschide largi perspective 
o colaborare fructuoasă 
avantajoasă in domeniile 

umanitar și în

In pregătirea Conferinței U. C. I
BELGRAD 2 (Agerpres). — La 

Belgrad, s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al U.C.I.. care a dezbătut 
și adoptat proiectul tezelor pentru 
Conferința U.C.I.. consacrată rolului 
partidului in depășirea crizei social- 
economice — relatează agenția Ta- 
niug.

Conferința 
plenarei 
C.C. al U.C.I.,

a arătat în cadrul 
președintele Prezidiului 

Boșko Krunici — tre-

buie să marcheze o cotitură hotărî- 
toare m activitatea de înfăptuire a 
deciziilor adoptate de Congresul al 
XITI-lea al partidului, de realizare a 
programului pe termen lung de sta
bilizare economică. Ea va avea loc în 
luna mai.

Proiectul de teze urmează să fie 
supus dezbaterilor in organizațiile de 
bază ale partidului, pină la mijlocul 
lunii aprilie.

0 nouă rundă de negocieri afgano-pakistaneze

SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc miercuri o adunare fes
tivă consacrată aniversării a 110 ani 
de la eliberarea Bulgariei de sub 
dominația otomană. La adunare au 
participat Todor Jivkov. secretar ge
neral al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, alți conducători de partid 
și de stat bulgari.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Pencio Kubadinski. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Patriei, 
care a evocat semnificația eveni
mentului.

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT

Aniversarea Zilei naționale a Regatului Maroc îmi oferă prilejul deosebit 
de plăcut de a vă adresa cele mai calde și sincere urări de sănătate și feri
cire personală, de pace, progres și bunăstare poporului marocan prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și cooperare rodnică sta
bilite între cele două țări se vor dezvolta continuu în viitor, spre binele 
popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, colaborării ,și înțelegerii in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Situat in regiunea 
de nord-vest a con
tinentului african, a- 
colo unde iși dau in- 
tilnire importante căi 
de comunicație mari
time și aeriene. 
Marocul este o tară 
cu un bogat trecut is
toric, care trăiește o 
nouă tinerețe. In cei 
32 de ani care au tre
cut de la proclamarea 
independentei (3 mar
tie 1956) și mai ales 
in perioada de cind 
la conducerea sa se 
află actualul suveran, 
el a inregistrat o se
rie de importante 
succese pe calea dez
voltării economico-so- 
ciale. care au schim
bat radical înfățișarea 
multor regiuni. Dacă 
acum trei decenii in
dustria era ca și 
inexistentă. în pre
zent. Marocul dispu
ne de complexe side
rurgice. rafinării. în
treprinderi textile și 
alimentare, fabrici de 
materiale
structie ș.a. Un 
ternic avint au luat 
extracția si prelucra
rea 
cum 
stat 
sută 
mondiale 
ocupi nd locul al trei
lea in rîndul produ
cătorilor si locul intii 
in cel al exportatori
lor. La sfîrșitul anu
lui 1987. ej a reali
zat o producție de a- 
proximativ 22 milioa
ne tone, adică de pes-

te patru ori mai 
mare decit in anui 
proclamării indepen
dentei. O contribuție 
importantă la valori
ficarea acestei mari 
bogății naturale o a- 
duc noile capacități 
de profil, in frunte cu 
marele complex „Ma
roc Phosfore", de la 
Safi. Inaugurat in 
urmă cu peste un de
ceniu, acesta prelu
crează anual circa un 
milion tone de fosfați, 
realizînd importante 
cantități de acid fos- 
foric și fosfat de a- 
moniu. Pină in 1990, 
Mârocul va dispune 
de șase asemenea 
unități.

Paralel cu dezvolta
rea industriei, o a- 
tentie deosebită a 
fost acordată agricul
turii, sector in care 
lucrează circa 60 la 
sută din populația de 
23 milioane a tării. 
S-au construit un 
mare număr de bara
je și canale de iriga
ții. au fost valorifica
te întinse 
aride, ceea 
Ia creșterea 
agricole și
formarea vieții sate
lor. Anul trecut, re
coltele la .patru prin
cipale cereale s-au ri
dicat la 
chintale, 
milioane

Prieten 
popoarelor arabe., 
tuturor popoarelor ca
re au pășit pe calea 
dezvoltării de sine

stătătoare, 
român i 
simpatie 
depuse 
marocan 
florirea ,_____
Intre Republica Socia
listă România si Ma
roc s-au statornicit 
relații de prietenie si " 
colaborare, care cu- 
nose o evoluție mereu 
ascendentă. Momen
te de cea mai mare 
însemnătate în dez
voltarea acestor ra
porturi le-au consti
tuit intîlnirile dintre

■ președintele: 
Nicolae Ceausescu si 
regele Hassan al 
II-lea, care au des
chis largi perspective 
conlucrării româno- 
marocane pe multiple 
planuri. O dovadă 
grăitoare a rezultate
lor obținute pe linia - 
conlucrării în produc
ție o constituie 
struirea de către 
cialiștii români, 
preună cu cei 
rocani. a portului 
dor. ca și participarea 
tării noastre la 
lorificarea unor 
căminte miniere, 
cercetarea petrolieră, 
la realizarea unor o- 
biective industriale 
etc. Extinderea in 
continuare a colabo
rării româno-maroca- 
ne corespunde pe de
plin intereselor celor 
două țări și popoare, 
inscriindu-se ca o 
contribuție la cauza 
păcii și înțelegerii 
internaționale.

poporul 
urmărește cu 

! eforturile 
de poporul 
pentru în- 

patriei sale.
„Republica Panama 

va rezista presiunilor 
economice și diplomatice4*

CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager
pres). — Manuel Solis Palma, mi
nistru însărcinat cu președinția Re- , 
publicii Panama, a acuzat S.U.A. că 
desfășoară o campanie de defăimare 
la adresa țării sale — relatează a- 
genția Prensa Latina. Statele Unite
— a spus el — încearcă să prezinte 
o imagine deformată despre guver
nul panamez, care este democratic 
și constituțional. Panama va rezista 
presiunilor economice și diplomatice 
ale administrației S.UA., consolidînd 
frontifl intern. întrucît „luptă pen
tru demnitatea și suveranitatea
— a declarat Solis Palma.

Totodată, ministrul însărcinat 
președinția Republicii Panama

ț 
ț 
ț 

la \

n-

continuării 
de dezarmare

i
Bruxelles a 
nivel înalt, 
cea mai mare din Franța — con- ■ 
damna totodată planurile de crea- ț

reuniunii N.A.T.O.
Centrala sindicală

re a unor unități militare franco— i 
vest-germane. Guvernul francez — ' 

trebuie să se l 
negocierilor de ’

arată declarația — 
alăture imediat > 
dezarmare nucleară.

GENEVA 2 
latul Națiunilor 
cepul, la 2 martie, o nouă rundă de 
negocieri afgano-pakistaneze care se 
desfășoară prin intermediul lui 
Diego Cordovez. reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U.

Din partea afgană la negocieri 
participă ministrul afacerilor exter
ne. Abdul Wakil. iar din partea 
pakistaneză — ministrul afacerilor 
externe. Zain Noorani.

(Agerpres) — La Pa- 
d>in Geneva a in-

GENEVA 
conferință

2 (Agerpres) - La o 
de presă organizată

înaintea începerii noii runde de ne
gocieri indirecte afgano-pakistaneze. 
reprezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U.. Diego Cordo- 
vez. a arătat că toate părțile inte
resate năzuiesc spre o reglementare 
grabnică a conflictului.

Referindu-se la ideea creării „unui 
guvern mai larg" in Afganistan. 
Diego Cordovez a relevat că toate 
părțile sînt de acord că aceasta ar 
ușura reglementarea, dar problema 
trebuie să fie rezolvată de afganii 
inșiși. și nu în cadrul unor tratative 
internaționale. relatează agenția 
T.A.S.S.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U O cuvintare a președintelui Afganistanului

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., ale cărei lucrări 
au fost reluate la cererea grupului 
țărilor arabe la O.N.U,, și-ă conti
nuat dezbaterile cu privire la decizia 
S.U.A. de a închide misiunea de ob
servator a O.E.P. pe lingă Națiu
nile Unite.

Reprezentantul Kuweitului a apre
ciat că realizarea in practică a aces
tei hotăriri ar reprezenta un pre
cedent periculos in istoria acorduri
lor internaționale și. in numele Or
ganizației Conferinței Islamice, a su
gerat ca problema să fie înaintată

pentru aviz consultativ Curții In
ternaționale de Justiție de la Haga. 
sugestie sprijinită și de delegatul 
Arabiei Saudite. Reprezentantul 
Turciei a opinat că decizia S.U.A. 
este contrară normelor dreptului in
ternațional și a exprimat sprijinul 
tării sale fată de propunerea organi
zării unei ședințe extraordinare a 
Adunării Generale în această pro
blemă. iar delegatul Iordaniei a de
clarat că hotărirea S.U.A. intervine 
intr-un moment in care revoltele pa
lestiniene din teritoriile ocupate au 
sensibilizat opinia publică mondială 
asupra drepturilor legitime ale po
porului palestinian.

KABUL 
cuvintare rostită la Kabul in cadrul 
unui miting consacrat deschiderii 
noii runde de negocieri indirecte af
gano-pakistaneze de la Geneva, 
președintele Afganistanului. Naji- 
bullah. a subliniat că politica de re
conciliere națională promovată în 
Afganistan se bucură âe sprijinul 
poporului afgan și al majorității po
poarelor lumii. Poporul nostru — a

2 (Agerpres). Intr-o arătat el — nu poate accepta ca gu
vernul său să fie creat peste hotare. 
Politica de reconciliere națională, a 
relevat președintele afgan, a făcut 
posibilă realizarea de înțelegeri reci
proce și participarea la corjducere a 
tuturor forțelor social-politice din 
țâră. Ne pronunțăm în favoarea unui 
ptogres care să asigure păstrarea 
tradițiilor naționale, să garanteze un 
Afganistan nealiniat, liber și inde
pendent.

Conflictul dintre Iran si Irak

Sesiunea parlamentului indonezian
O cuvintare a președintelui Suharto

JAKARTA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la sesiunea Adunării Con
sultative Populare, care se desfășoa
ră Iîi Jakarta, președintele Indone
ziei, Suharto, a trecut in revistă re
zultatele obținute in dezvoltarea ță
rii după ultimele alegeri preziden
țiale. din 1983. Referindu-se la pro
blemele cu care se confruntă Indo
nezia. el a subliniat că dificultățile 
economice din ultimii ani au con
dus la o creștere a datoriei externe

a țării, care a atins 45 miliarde de 
dolari. Aceasta a impus aplicarea 
unor măsuri pe plan național meni
te să redreseze situația economică și 
să diminueze impactul factorilor e- 
conomici din exterior — a spus pre
ședintele Suharto.

In ultimele zile ale lucrărilor se
siunii va avea loc alegerea președin
telui țării pentru următorii cinci ani. 
Actualul șef al statului este unicul 
candidat. .

TEHERAN 2 (Agerpres). — Marți 
noaptea si miercuri dimineața, for
țele armate iraniene au lansat patru 
rachete sol-sol asupra capitalei Ira- 
kului. Bagdad, informează un co
municat militar citat de agenția 
IRNA. Se precizează că rachetele 
au lovit centre militare și un com
plex guvernamental.

Pe de altă parte, agenția IRNA 
transmite că marți noaptea si 
miercuri dimineața forțele armate 
irakiene au reluat atacurile cu ra
chete asupra unor sectoare de lo
cuințe din Teheran. S-au înregistrat 
victime și pagube materiale.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar citat de agen-

ția I.N.A. a anunțat că forțele ar
mate irakiene au lansat miercuri și 
in noaptea precedentă noi atacuri cu 
rachete asupra Teheranului. Tot
odată. miercuri. . forțele irakiene au 
lansat două rachete asupra orașului 
iranian Qom..In total, asupra Iranu
lui au fost lansate, incepind de luni, 
21 rachete irakiene. Forțele 
irakiene au efectuat miercuri 
împotriva orașelor iraniene 
și Karaj.

Pe de altă parte, purtătorul 
vint irakian a relevat că forțele ar
mate iraniene au lansat rachete asu
pra Bagdadului, care au lovit car
tiere de locuințe si au provocat vic
time și pagube.

aeriene 
raiduri 
Dezful

de cu-

cu 
a 

avut o întîlnire cu liderii principale
lor organizații sindicale din tară 
privind evoluția situației politice 
interne. Cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte ale participării di
recte a sectoarelor populare la solu
tionarea problemelor majore cu care 
se confruntă tara.

Liderii sindicali au exprimat spri
jinul oamenilor muncii panamezi 
fată de autorități, hotărârea lor de a 
nu se lăsa antrenați în acțiuni care 
urmăresc destabilizarea situației po
litice interne și zădărnicirea proce
sului național de transformări de
mocratice.

Reuniunea 
la nivel înalt 

a Consiliului N.A.T.O
BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 

Bruxelles au inceput lucrările se
siunii la nivel înalt a Consiliului 
N.A.T.O., cu participarea șefilor de 
stat și de guvern ai celor 16 state 
membre. Pe ordinea de zi a dezba
terilor figurează raporturile din ca
drul Alianței nord-atlantice și rela
țiile Est-Vest, după semnarea 
tatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
vind lichidarea rachetelor cu 
medie și mai scurtă ,de acțiune, 
probleme internaționale, intre 
preconizata vizită a președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, la Moscova, 
in primăvara acestui an.

Agenția E.F.E. relevă intenția par- 
ticipanților la reuniune de a mini
maliza divergențele care ii separă in 
aceste probleme, pentru a putea 
prezenta . opiniei publice imaginea 
unei solidarități și coeziuni in ca
drul alianței.
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Apropiate convorbiri 
politice între Laos 

și Thailanda
VIENTIANE 2 ’ (Agerpres). —

răspuns la propunerea șefului gu
vernului tliailandez de a se organiza 
negocieri laoțiano-thailandeze, gu
vernul R.D.P. Laos va trimite la 3 
martie la Bangkok o delegație, a de
clarat președintele Consiliului de 
Miniștri. Kaysone Phomvihane. In
tr-un mesaj adresat primului-minis
tru al Thailandei. P. Tinsulanonda, 
se arată că guvernul Laosului apro
bă hotăririle delegațiilor militare 
laoțiană și thailandeză și sprijină 
propunerea lor privind desfășurarea 
de convorbiri politice Ia divei gu
vernamental pentru reglementarea 
justă a conflictului de frontieră — 
transmite agenția T.A.S.S.

TRANSMIT:

T

DECLARAȚIE. Ii. D. Germană 
se pronunță pentru o lume liberă 
de arme nucleare și o pace trai
nică, obiective care ebrespund răs
punderii saie istorice ca de pe pă- 
mint german să nu mai pornească 
niciodată un război, a declarat se
cretarul general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Erich Honecker, la 
primirea unei delegații a tineretu
lui japonez. R. D. Germană, a spus 
el. s-a aflat întotdeauna de partea 
forțelor care se pronunță în favoa
rea înlocuirii confruntării prin co
operare și a înarmărilor prin dez
armare.

LUMEA CAPITALULUI iN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Publicâm partea a lll-a, și ultima, a articolului 

apărut în revista „LE FIGARO MAGAZINE", sugestiv 
intitulat „-MIZERABILII.. DIN 1988 NU SÎNT PERSO
NAJE DE ROMAN", la rubrica „Dosarele săracilor", 
cum se specifică semnificativ in sumarul numărului 
din 16 ianuarie. Așa cum se observă din lectura 
întregului articol, autoarea, Veronique Grousset, dez-

văluie situația mizeră a unor largi categorii de oa
meni ai muncii, francezi sau imigranți,. exploatarea, 
sărăcia și lipsurile la care sînt supuși, condițiile di
ficile de trai.

Primele două părți, în „Scinteia" din 28. februa
rie și 1 martie.

<■ $ ® o
Les “Miserables” en 1988, ce n’est pas du roman.
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Sentimentul 
de a nu fi capabil 

decît de supraviețuire

„A

A-I

LUPTA ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ESTE BINE;

COMBATE CAUZELE ESTE Șl MAI BINE“
Dezorganizați. debusolati. „de- 

structurati". cum se exprimă psi
hologii. persoanele fără domiciliu fix 
și șomerii de lungă durată deprind 
rapid obiceiul de a-și petrece 
lele pentru supraviețuire, si i 
pentru aceasta, mergind pe 1 
rqurile de ajutor social și i 
asociațiile de caritate. La 

rețeaua de asistentă 
este aproape desăvîrșită. 
și persoanele particulare 

în

zi- 
numai 
la bi- 
pe la 
urma 

i so-urmei. 
cială 
Statul 
fac tot ce le stă in putință.
Franța nu se moare de foame, iar 
efectivele de. paturi în spitale — 
chiar dacă este greu uneori să le 
descoperi la timp pe cele neoeu- 
pate — sînt „teoretic" exceden
tare. Principala dificultate nti 
constă în a supravie.țui. cj.in ceea 
ce rămine totuși esențial, respec
tiv reintegrarea acestor oameni 
dezrădăcinați social, a acestor ex
cluși din societatea normală și. 
în primul rind. din cimpul muncii.

Ne 
biile 
are 58 de ani. Pe reverul 
el poartă insigna clubului .,Lions". 
Fost inginer la firma Creusot-Loi-, 

. re. Michel Courson a ieșit la 
pensie anticipată, incă din 198-1. 
cînd a fost dizolvat grupul de în
treprinderi unde lucra (in total 
au fost 35 000 de concedieri). El 

. califică pensia pe care o primește
ca „suficientă". Tntrucit fizic și 
intelectual se simțea incă in formă 
excelentă, capabil și dornic să se 
facă util, s-a dus să-si ofere servi
ciile unei societăți de ajutor so
cial și subprefectului, care i-au 
încredințat, firește, fără.plată, res
ponsabilitatea montării unei ..an
tene" de tip nou. și anume 

. C.A.R.E.D. (Celula de ajutor în 

. căutarea unui loc de muncă pen
tru cei mai defavorizați). Pe afi
șele sale. C.A.R.E.D. indică intr-un 
mod mai sobru că este o „asocia
ție de ajutorare a șomerilor". 
Inutil de precizat că se pune pro
blema de a-i ajuta pe cei pentru 
care serviciile existente de asis-

aflăm la Meaux, in subur- 
Parisului. Michel Courson 

hainei,

nu mai pot tacetentă socială 
nimic.

— Prin înființarea noii asociații, 
prefectura a vrut. în primul rind. 
să descongestioneze serviciile so
ciale de imensa cerere de asis
tență socială care este adresată de 
respectivii oameni, cu tqți 
domiciliu stabil" sau șomeri 
lungă durată. 
Courson.

Trecînd insă 
servicii sociale 
clară oamenii.

1“ sau 
relatează

..fără 
de 

Michel

diverse 
ce de- 

întelege 
ușor că. in realitate, in Franța, 
mijloacele de ajutorare a șomeri
lor sînt departe de a fi epuizate. 
Trebuie spus că. destul de frec
vent. există o voință politică deli
berată de a nu pomeni de attest 
.subiect. Pe de altă parte. multi 
activiști sociali sint împotriva „mi
cilor munci temporare" pe care le 
consideră forme de . 
artificii menite să mai 
statisticile șomajului.

în ce-1 privește 
Courson, el propune ceva mai mo-

în revistă 
și ascultind 
se poate 

in

exploatare, 
îndulcească

pe Michel

deșt decit așa-zisele „munci mă
runte". mult mai puțin decît așa 
ceva, respectiv 2—3 ore de lucru, 
din cind in cind. pe care Ie Califică 
in mod cinstit ca „simplu depanai" 
— plata făcindu-se cu ora.

— Atunci cind inminezi o foaie 
de plată, un cec unei persoane care 
n-a mai lucrat de 2—3—4 ani...
„simți că o ajuți să-și redobân
dească demnitatea", explică 
Oamenii redescoperă că pot 
utili, că-și pot reocupa locul 
societate, invată din nou să
scoale dimineața devreme. Să res
pecte un orar strict, să lucreze in 
echipă sau sub comanda cuiva. Iar 
aceasta nu-i împiedică deloc — ba. 
dimpotrivă 1 — să continue cău
tarea unei adevărate slujbe.

Iată în ce constă munca noii 
asociații. „C.A.R.E.D." Cu începere 
de la ora șapte, ușile sediului 
sint deschise și pe mese apar 
principalele ziare. Cadre benevole 
ii ajută pe șomeri să trieze ofer
tele de serviciu, „astfel incit să 
nu-și risipească prea mult timp 
cu selecția și eu telefoanele, dar, 
mai ales, pentru ca numărul mare 
de eșecuri previzibile să nu-i 
descurajeze". De asemenea, șome
rii sînt ajutați să redescopere 
trecutul lor profesional ceea 
știu să facă și ce le-ar plăcea 
adevărat să facă !

. — Este foarte important ca ei 
manifeste ' preferințe, se consideră 
la C.A.R.1J.D., să nu abdice de la 
demnitatea lor .spunînd : „voi 
accepta oHce slujbă, voi face orice 
muncă".

Din păcate, dincolo de plata te
lefonului și punerea la dispoziție 
a Ziarelor cu anunțurile publici
tare. asociația devine neputincioasă 
in ajutorarea celor fără slujbă. Ea ‘ 
nu le poate oferi acestora nici 
bilete de tren, nici de metrou, cu 
care să meargă la întilnirea pe 
care le-a propus-o potențialul pa
tron. Atunci ei călătoresc fără să 
plătească „nici biletul și nici 
amenda, in caz că sint surprinși 
de control", afirmă Michel Courson, 
înainte, vreme, primăria și sub- 
piefectiira puneau la dispoziția ce
lor în căutare de lucru, bonuri de 
transport ce le permiteau să 
mențină in limitele legalității, 
fie in rind cu lumea, să nu 
noi și noi umilințe. Din 
insă. )n prezent nu mai 
credită pentru așa ceva.

în decurs de doi ani. C.A.R.E.D. 
a aiutat astfel peste 1 700 persoane 
aflate „în grave dificultăți".

— Aproape întotdeauna se pro
duce același proces, relatează Mi-

HM i\. en glande bitnlietic pari- 
siennc Micitel Courson a cin- 
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ce 
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să

se 
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riște 
păcate 
există

chel Courson. Mai întîi. oamenii 
își pierd slujba, apoi au probleme 
familiale care deseori duc la 
trugerea căminului, copiii le 
preluați de serviciile sociale, 
ei nu mai au nici alocații, 
alte resurse, nici locuință. ; 
spus, nu le mai rămine absolut 
nimic.

Iar acest fenomen poate afecta, 
practic, pe oricine.

— Problema șomajului nu se 
mai poate reduce doar la lip
sa de pregătire corespunzătoare, 
afirmă Michel Courson. Aproape 
Iun sfert din „clienții" mei au cel 
puțin bacalaureatul, iar în fișie
re figurează pină și un doctor 
rin drept. Am văzut o mul
țime de oameni pe care i-au nă
pădit lacrimile ștînd aplecați peste 
biroul meu. ca și o serie de cazuri 
ele depresiuni nervoase. Atunci 
cînd a început procesul de dis
trugere a persoanei, doctoratul in 
drept nu mai ajută la nimic. Pe 
urmă, jjpar alcoolismul și. uneori, 
drogurile. Sînt cazuri cînd alcoo
lismul. consumul de droguri si de
presiunea nervoasă devin metehne 
care se combină.

Persoanele viziate sînt desemnate 
prin formula „cazuri sociale ex
trem de grele". : dacă nu chiar 
„disperate". în decurs de doi ani. 
asociația C.A.R.E.D. a 
tuși, să-i ajute pe 300 
din această categorie 
un nou Ioc de muncă, 
cu un buget anual 
200 000 de franci (vărsat .de 
de Consiliul General și de primă
rie). un salariu „pe trei sferturi", 
adică cel al unei secretare, 
voluntari și o deviză : „A 
împotriva consecințelor vieții 
care este bine. A-i combate 
zeje este și mai bine".
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Ajutorarea nevoiașilor, 
fără a le știrbi simțul 

responsabilității
între asistenta publică și solida

ritate. unii nu prea știu pe care 
s-o prefere. Există o categorie a 
celor care preferă ca familiile 
aflate la ananghie să fie ajutate 
să-Si păstreze locuințele si o altă 
categorie care, ar dori ca statul să 
aloce automat un „minim de su
praviețuire" de 2 000 de franci pe 
lună fiecărui francez și de 3 000 
fiecărui cuplu redus la șomaj. A-i 
instala pe cei mai nevoiași in cen
trele de ajutor social — acceptind 
astfel toate efectele pernicioase 
ale unui asemenea act — ori . a 
consacra fondurile și eforturile 
pentru a-i ajuta pe toți cei fără 
de lucru să redobîndească mijloa
cele de a-și exercita responsabili
tățile de individ adult ? Și. 
odată, drepturile de care 
să se bucure ? Controversa 
această temă este departe 
încheiată.

Pe nevoiași, statisticile 
nu-i ’ inventariază, dar în ____
există actualmente între 2,5 și 3 mi
lioane de săraci. Iar trei milioane 
de nevoiași, , fie că exjstă sau nu un 
„contoar" pentru această situație, 
contează ca o cantitate deloc ne
glijabilă. La Toulouse.' citeva sute 
dintre aceștia au luat cu asalt 
..canțina milei" din localitate, de
oarece voluntarii care se ocupau 
de ea închiseseră localul, pentru a 
lua și ei masa. Asediatorii au fă
cut totul zob. Să fie acesta debu
tul unor revolte generalizate ale 
nevoiașilor ?

Fără nici o îndoială, situația 
actuală este revoltătoare.

1NTREVEDERE. Zhao Ziyang, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, a conferit cu președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda. aflat în- 
tr-o vizită oficială la Beijing. Po
trivit agenției China Nouă, au fost 
analizate stadiul relațiilor bilatera
le și aspecte de interes comun din 
actualitatea internațională.

JURAMlNT. La Helsinki a avut 
loc ceremonia depunerii jurămîn- 
tului de către Mauno Koivisto. re
ales in funcția de președinte al 
Finlandei pentru un nou mandat 
de șase ani de către electorii de
semnați în alegerile generale de la 
31 ianuarie — 1 februarie 1988,

VIZITA. Primul-ministru al 
Turciei, Tiirgiit Ozal, și-a încheiat 
vizita Ia Teheran, in cursul căreia 
a avut convorbiri cu președintele 
Iranului. Seyyed Aii Khamenei, și 
cu primul-ministru. Mir Hussein 
Moussavi. Au fost abordate aspec
te ale relațiilor bilaterale și situația 
internațională actuală. Părțile au 
examinat, totodată, evoluția con
flictului dintre Iran și Irak.

ALEGERE. Membrii Consiliului 
Poporului al Siriei (parlamentul) 
au ales pe Abdel Kader Kaddoura 
în funcția de președinte al foru
lui legislativ sirian.

tot- 
trebuie 

pe 
de a fi

oficiale 
Franța

ENCICLOPEDIE. La Harare a 
fost lansată o „Enciclopedie a Re
publicii Zimbabwe", prima de la 
dobindirea independenței. în 1980. 
La elaborarea lucrării, care pre
zintă Zimbabwe ca o țară în cuts 
de dezvoltare ce și-a ales propria 
cale spre progres după 90 de ani 
de opresiune colonială și o lungă , 
perioadă de luptă pentru indepen
dentă, au participat 90 de specia- 1 
liști. Enciclopedia conține 431 de 
pagini de informații istorice, eco- I 
nomice, culturale și din numeroase I 
alte domenii și prezintă, totpdată, 
biografiile reprezentanților de sea- I 
mă ai poporului Zimbabwean.

CAPRIC1ILE VREMII. In ulti
mele 24 de ore, in regiunile de 
vest ale Austriei au bintuit furtuni 
și viscole, zăpada acoperind șose
lele și creind greutăți in desfășu
rarea circulației. In zona Salzburg 
și in Austria superioară unele șo
sele de munte au fost blocate de 
troienele de zăpadă. Mai multe lo
calități din văile Alpilor au fost 
izolate de restul țării • O puter
nică furtună s-a abătut asupra 
Mării Nordului. Din cauza vintrilui 
puternic — viteza a atins 150 km 
la oră — și a valurilor mari, plat
forma petrolieră britanică „Santa 
Fe-135“ s-a desprins, incepind să 
plutească in derivă. Există perico
lul ca ea să se ciocnească de o 
altă platformă, norvegiană, aflată 
in apropiere. Au fost luate măsuri 
de evacuare a personalului.
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