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BUCUREȘTI : Producții
suplimentare
Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea mecani
că de utilaj chimic din Capitală
a reușit să realizeze de la în
ceputul anului, suplimentar, o
productie-marfă în valoare de
peste 5 milioane lei. La rîndul
lor. muncitorii de la întreprin
derea de prefabricate din be
ton „Progresul" au livrat, pes
te plan, prefabricate în valoare
de 3,6 milioane lei. Cu substan
țiale depășiri de plan la zi se
prezintă și alte colective bucureștene de oameni ai muncii,
între care cele de Ia întreprin
derile „Steaua roșie", „Encrgoutilaj". „Grivița roșie". „Adesgo“ „Dîmbovița". (Agerpres)
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Energia
în ecuația
eficienței

In întreaga țară, cu toate forțele, cu toate mijloacele

PENTRU INTENSIFICAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
7

® în toate unitățile agricole, munca în cîmp
trebuie temeinic organizată, astfel îneît să se lu
creze din zori și pînă seara la semănat și în două
schimburi la pregătirea terenului.
® Agregatele complexe de mașini agricole
să fie folosite la întreaga capacitate pentru a se
putea atinge viteza zilnică de lucru de 300 000 350 000 hectare.
® Preocuparea pentru intensificarea la maxi
mum a însămînțărilor trebuie să fie însoțită pre
tutindeni de o atenție sporită pentru executarea
lucrărilor la un înalt nivel calitativ și asigurarea
densității optime de plante stabilite la fiecare
cultură.

ste lesne sesizabil adevărul că de cîteva secole
întreaga strădanie a omenirii nu a fost decît o
continuă neodihnă pentru stăpinirea surselor de
energie, pentru descoperirea și înțelegerea capacită
ților energetice ale universului care o înconjoară.
Acestei legi a lumii moderne ii dezvăluia sugestiv
esența acel ginditor care spunea că „dacă ar fi să mă
închin vreunei divinități, aceasta n-ar putea fi alta
decit Energia".
In numele energiei au căzut și continuă încă, din
păcate, să cadă pradă ferăstraielor imense păduri ce
nu se vor mai reface niciodată, punînd în grea cum
pănă clima și viața planetei : a fost și continuă să fie
răscolit, din ce în ce mai adine, interiorul scoarței
terestre ; sînt abordate arii din cuprinsul planetei
socotite pînă nu de mult sterile sub raport energetic ;
se caută cu febrilitate captarea energiei mărilor, a at
mosferei terestre, ca și a Scfărelui. Orice componentă
a universului, inclusiv „nevăzuta" lume a bacteriilor
și enzimelor, este înscrisă in cursa pentru „bilanțul
energetic".
O stare de criză energetică era de mult previzibilă,
pentru că cererea de energie a omenirii a intrat în
viteză excesivă pe curba creșterii exponențiale. Or.
unde nu pui și tot iei, din ce in ce mai mult, pînă
încălcare a disciplinei muncii,
Să reflectăm mai întîi asupra
derea sporirii la maximum po
la urmă, mai devreme sau mai tîrziu, se epuizează
a normelor care stabilesc sar
sibil a ritmului de muncă, in
ritmurilor înregistrate în ultima
izvorul.
cinile si răspunderile cadrelor
clusiv prin concentrarea unor
săptămînă la semănat în com
în legătură cu asemenea probleme, este un mare
forțe sporite de natură să asi
de conducere și specialiștilor
parație cu nivelurile pe care
merit al partidului nostru de a fi tras semnalul de
din agricultură. Nu prin jus
gure încheierea grabnică a aces
trebuiau să le atingă acestea,
alarmă cu mult inainte de izbucnirea în fapt a unei
tei lucrări. Vitezele foarte scă
pentru a trage o primă conclu
tificarea unor neajunsuri, nu
grave crize. încă in anii deceniului al șaptelea, cînd o
zute
înregistrate
în
ultimele
zie
:
in
nici
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din
zilele
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încercind să se găsească moti
parte a gindirii economice internaționale se mai legă
zile
într-un
număr
mare
de
uni

pective
nu
s-a
lucrat
la
nivelul
vații
așa-zis obiective unor
na in „hamacul abundenței energetice", în ansamblul
tăți agricole din județele Te
posibilităților, al cerințelor mo
stări de lucruri ce vizează in
conceptului de eficiență economică pe care l-a pro
leorman, Galați, Tulcea si Arad
mentului în care ne aflăm. Este
fapt o suficiență a spiritului
movat cu permanentă stăruință secretarul general al
arată însă că astfel de măsuri
adevărat, pînă acum nici pri
gospodăresc, un grad, scăzut de
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, problema uti
nu numai că nu au fost luate,
măvara nu a fost prea prielni
pregătire politică și profesiona
lizării superioare, cu înaltă eficiență a factorului
dar
nu
au
fost
folosite
cores

că,
dar
trebuie
spuș
că
nu
atît
lă se pot rezolva problemele
energetic, în cadrul unui regim sever de economisire a
punzător nici măcar forțele re
precipitațiile și temperaturile
ce țin de buna desfășurare a
tuturor resurselor materiale, s-a aflat la loc de frunte.
partizate
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acestei
campanii agricole. Pen
De aproape două decenii, această latură cardinală a
stituie cauza rămînerilor în
rea acestei culturi. Fapt este
tru aceasta este nevoie, inainte
dezvoltării accelerate a economiei românești se află
urmă la semănat. Pentru că, în
că in două zile bune de lucru,
de toate, de muncă, făcută cu
pe primul plan al politicii economice, al tuturor de
răstimpul la care ne referim, au
cum au fost cele de sîmbătă și
pasiune și răspundere, este ne
mersurilor in direcția realizării unei reproducții so
fost
nu
numai
destule
ore
bune
duminică,
in
unele
unități
avoie de organizare temeinică,
cialiste de tip intensiv, bazată pe factorii calitativi, iar
de
lucru
în
cîmp,
ci
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și
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cu
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să
asigure îndeplinirea de către
dezbateri, spre a li se găsi căi mereu mai eficiente.
buia să se muncească din plin
existente in citeva ore bune de
fiecare formație a sarcinilor
Rațiunile acestei orientări sînt motivate de variate
la semănatul tuturor culturilor
lucru in cimp. Nu. nicidecum,
silnice ce ii revin. Pretutindeni,
stări de lucruri. întii de toate, se are în vedere faptul
din epocile întii și a doua. Or,
nu pe seama precipitațiilor
grija fttaximă trebuie să o con
că, in comparație cu țări avansate ale lumii, în eco
ce
arată
realizările
de
pînă
și temperaturii trebuie
puse
stituie manifestarea practică,
nomia noastră, în unele ramuri sau procese tehnolo
acum
?
aceste
rezultate
nesatisfăcătoa

gice. continuă încă să se practice consumuri energe
concretă, nu în vorbe, ci in fap
re. In cauză se află atitudinea
tice substcnțial mai mari, ceea ce înseamnă, în ulti
te. a spiritului comunist de a
In primul rînd. faptul că se
de toleranță față de neîndeplimă instanță, calculat pe unitatea de venit național,
mănatul nu s-a încheiat nici
rezolva
problemele, de a nu
nirea celei mai importante obli
o slabă eficiență în utilizarea factorului energetic. Azi
măcar la una dintre culturile
lăsa pe mîine nimic din ceea ce
gații ce stă acum în fata lu
a devenit o lege a pieței mondiale ca produsul care
din prima urgență, adică la
se poate face astăzi.
încorporează cel mai mic consum energetic — consum
crătorilor de pe ogoare : exe
acele plante care în mod tradi
Săptămir.a care a început
înțeles în sensul cel mai larg al cuvîntului, avînd in
cutarea în cel mai scurt timp si
țional se semănau in ultima
este hotărîtoare pentru înde
vedere totalitatea consumurilor de energie pe care le
în
cele
mai
bune
condiții
a
în

parte a lunii februarie. în mus
plinirea in cele mai bune con
antrenează prelucrarea materiilor prime și materiale
sămînțărilor de primăvară. Or,
tul zăpezii — cum spune țăranul
diții a obiectivelor acestei cam
lor încorporate, și nu doar confecționarea produsului,
pentru a realiza acest
lucru
nostru. Restanțe mari se înre
panii. în toate unitățile agricole
cum adeseori, unilateral și păgubitor, este judecată
este necesar să se ințeleagă cu
gistrează și la semănatul sfeclei
din sudul țării și din celelalte
problema — să aibă și cea mai mare forță competiti
de zahăr, lucrare care la această
toată claritatea că momentul în
zone de cîmpie trebuie înche
vă, să înlăture omologii energofagi prin care se rea
dată trebuia să fie terminată in
care ne aflăm impune o mobi
iate grabnic însămînțările cul
lizează, de fapt, export gratuit de venit național.
toate zonele de cîmpie. O ase
lizare a tuturor forțelor de care
turilor din epoca a doua și să
Utilizarea rațională și economisirea strictă a ener
dispune
agricultura
noastră,
menea intîrziere ar fi trebuit să
se treacă pe un front larg la
giei constituie o relație de însemnătate socială și eco
impune acțiuni ferme
pentru
determine, in mod normal, mă
semănatul porumbului și soiei,
nomică evidentă.
suri cu totul excepționale în ve
astfel îneît pînă la începutul
eliminarea oricăror forme de
O judecată globală asupra eficienței economice din
perspectiva factorului energetic in cazul fiecărui pro
dus devine absolut necesară în etapa actuală. Din
păcate, o aserpenea evaluare nu a intrat încă în obiș
nuința tuturor ministerelor, organelor economice de
MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
sinteză, centralelor si institutelor de cercetări si pro
:
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iectări. deși mecanismul metodologic a fost pus la
punct. în linii mari. în urmă cu ani. prin elaborarea
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ I
de către specialiști a indicatorului „consumul cumu
■ • •um.wMi.......... .........................................
■■■■uliii....... i.i^MHii.mMiU........................... ................
lat de resurse energetice și de muncă pe produse și
faze tehnologice".
Furnizind o structură „pură" a efortului social
Acum, în bătălia pentru urgentarea însămînțărilor,
depus pentru obținerea unui anumit produs, acest in
dicator constituie un instrument cu care se pot iden
acționați cu toate forțele, cu toate mijloacele pentru
tifica punctele de „maximă sensibilitate" în creșterea
eficienței economice, prin faptul că evidențiază efortul
a folosi dir p/'n fie^re oră, fiecare ri f
necesar de-a lungul întregului lanț de procese econo
mice ce concură la realizarea unui produs ; el are ca
Dovediți întreaga răspundere pentru realizarea lucrărilor
pacitatea să transforme aprecierea că un produs, care

E

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a Ill-a)

la un nivel agrotehnic superior, pentru a pune baze solide
recoltelor mari din acest an!

lunii aprilie să poată fi termi
nate toate lucrările din această
campanie. Cu forțe sporite și
mai bine organizat trebuie să
se acționeze în celelalte zone
agricole ale țării, unde semă
natul a început mai tîrziu, iar
apoi s-a desfășurat anevoios și
din cauza condițiilor climatice.
Acum, cînd la restanțele de la
mijlocul decadei trecute s-au adăugat și nerealizările din ul
tima parte a săptăminii, este
absolut necesar să se realizeze
o asemenea mobilizare de forțe
incit la nivelul întregii agricul
turi să se poată însămînța zil
nic cel puțin 350 000 hectare.
Iată de ce întregul efort pen
tru realizarea exemplară a tu
turor acestor obiective trebuie
să aibă ca scop precis îndepli
nirea integrală, riguroasă a sar
cinilor zilnice de către
toate
formațiile de muncă, de către
toți lucrătorii de pe ogoare.
Ziua dc muncă la semănat, in
această perioadă, trebuie să în
ceapă o daîță cu ivirea zorilor și
să sfirșeasca seara tîrziu, iar
la pregătirea terenului să se
lucreze și noaptea. Trebuie să
fie ziua care să cuprindă în
cîmp pe toți locuitorii satelor,
zi de muncă efectivă, fără șe
dințe sau alte preocupări. Cu
atit mai necesare sînt acum or
dinea perfectă, disciplina stric
tă, mobilizarea tuturor forțelor
de care dispune agricultura cu
cit. în condițiile îmbunătățirii
vremii, este absolut necesar ca
în fiecare zi din această săptă
mînă să se lucreze cu viteze
peste cele stabilite prin pro
gramele inițiale. Deosebit de
important în acest sens este ca
pretutindeni să se implemente
ze în conștiința oamenilor con
vingerea că printr-o organizare
mai bună a muncii, printr-un
efort mai mare se pot realiza
ritmurile înalte care trebuie
atinse acum la pregătirea tere
nului și la semănat. Esențial
este ca organele și organizațiile
de partid de la sate să asigure
acea stare generală de mobili
zare a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură care să per
mită realizarea celei mai scurte
și mai bune campanii agricole
de primăvară.

Imagine de la întreprinderea navală Drobeta-Turnu Severin
Foto : S. Cristian

MUNCA - la temelia
noului chip al satului
Scriu cu întîrziere
dar, in suflet, cu
aceeași
emoție fru
moasă și netulburată
cu care am participat
la sărbătoarea locui
torilor comunei Nojorid de la marginea
apuseană a Bihoru
lui. Comunei i se de
cerna titlul de „Erou
al Muncii Socialiste",
după ce patru ani de-a
rîndul a stat în frun
tea întrecerii socia
liste
a
consiliilor
populare din țara în-,
treagă. Nii-mi atribui
nici un merit dincolo
de simțul gazetăresc,
dar eu prevăzusem
acest palmares
ex
traordinar al nojoridenilor într-un repor
taj publicat tot in
paginile „Scînteii" cu
vreo 7—8 ani în urmă.
Pe atunci comuna abia
începea să-și încro
pească reputația, dar,
deja, iși înfățișa nă
zuințele și ambițiile
nețărmurite. Cum însă
la pomul lăudat nu te
duci cu sacul, am
mers la Nojorid, în
documentare, fără nici
o idee preconcepută,
fără nici un elan pre
stabilit. Atunci l-am
cunoscut. în vechiul
și scorojitul sediu al
consiliului popular, pe
tînărul primar loan
Chivari, bărbat înalt
ca steagul, în verbul
căruia se vedea lim
pede omul de inițiati
vă. omul de ispravă.
Astăzi,
trecînd
pe
locurile acelea, ai sen
timentul ciudat că te
găsești în cu totul
altă parte. Și, fără
exagerare, în cu totul
alt secol. Și îmi vin in
minte cuvintele de
altădată ale primaru

lui Chivari : „Noi, cei
din Nojorid, vrem să
ne întemeiem o co
mună și o gospodărie
care să arate ca în
comunism".
Acest chip nou, fas
cinant, al comunei se
datorește felului in
teligent, chibzuit și, în
același timp, nu lipsit
de fantezie în care
s-a rezolvat, proble
ma
sistematizării.
Centru civic, cu pri
măria, spațiile comer
ciale, poșta și telefoa
nele, banca agricolă,
sediul breslelor meș
teșugărești, cofetăria,
un restaurant demn
de oricare municipiu,
sînt
sistematic
și
elegant orînduite în
clădirile moderne așe
zate in formă de U, cu
deschiderea spre șo
seaua națională. Arhi
tectura este româneas
că, stilizată și așezată
cu bun gust în tipare
le modernității.
Un
havuz irizează apă
limpede in fața clădi
rilor. Grădini cu flori,
pomi
tineri,
iarbă
tunsă
completează
peisajul. Funcționalul
și esteticul iși dau
mina
pretutindeni.
Priveam spre firma pe
care scrie „Telefoane"
și mi s-a 6pus că
Nojoridul e cu telefo
nie, avînd deja peste
100 de abonați. Și e
canalizat, complet ca
nalizat. Cu apă lim
pede ca cristalul — cu
văile îndiguite, beto
nate. Nojoridul este
un mare furnizor de
legume. Harnicii și
ingenioșii locuitori ai
comunei
au
barat
văile, adunind apele
ploilor și zăpezilor și
Irigînd, cu ele, mari

întinderi de grădini cu
legume și pomi fruc
tiferi. Deci nojoridenii
iși construiesc adevă
rate lacuri de acumu
lare.
Cel din satul
Șauaieu atinge o su
prafață de peste 3
hoctare.
în rest, ca apă po
tabilă și sanitară este
folosită apa freatică,
în căutarea ei, sonde
sfredelesc în toate
cotloanele
în
care
aparatele geologilor o
bănuiesc mai aproape
de suprafață. Nevoia
însă nu numai că te
învață multe, dar te
și răsplătește. Căci,
sfredelind o dată după
apă potabilă, la mar
ginea satului Livada,
din sondă a țîșnit, cu
presiune îmbelșugată,
apă
termală.
„Am
căscat ochii ca la o
nălucă" — îmi poves
tea un martor ocular
— și nu ne-am mișcat
de acolo pină ce nu
ne-au alungat aburii".
Urmarea ? Apa terma
lă a fost imediat fo
losită la încălzirea în
treprinderilor, institu
țiilor, caselor cetățe
nilor și... la o inven
ție care numai în
capul luminat al ingi
nerului Caraiman, di
rectorul marii crescă
torii de crap de la
Cefa, se putea naște.
El a constatat că în
apa termală
(de o
anumită
temperatu
ră !) puietul de crap
crește de două ori mai
repede și de două ori
mai mare decît în apa

Alexandru
ANDRITO1U
(Continuare
în pag. a Il-a)

Atentie centrală realizării

SUCEAVA : Rezultate
ale modernizării
producției

ritmice, integrale a planului

în întreprinderile industria
le din județul Suceava se ac
ționează cu bune rezultate
pentru îndeplinirea ritmică a
planului la producția fizică.
Un rol deosebit in realizarea
sortimentelor planificate il are
perfecționarea organizării și
modernizarea producției. Pe această bază, oamenii muncii din
unitățile economice sucevene au
obținut și livrat importante
cantități de produse peste plan.
Ei au pus suplimentar Ia dis
poziția
economiei
naționale
mașini-unelte de prelucrat me
tale prin așchiere. produse de
mecanică fină, aproape 4 000
tone pirită, peste 80 tone cupru,
plumb și zinc în concentrate,
610 tone minereu de fier, mo
bilier din lemn, furnire esteti
ce. plăci fibrolemnoase. che
restea. confecții textile și al
tele. (Sava Bcjinariu).

ORDINE Șl DISCIPLINĂ
Șl IN SCHIMBUL DE NOAPTE
Este știut câ pentru reducerea consumului de energie electrică în
perioada de maximă solicitare a sistemului energetic național, dar și
pentru folosirea rațională a energiei pe timpul nopții, respectiv după
ora 22, conducerea partidului a indicat organizarea și extinderea ac
tivității schimbului III, în special în sectoarele calde. De altfel, pentru
accelerarea ritmului de lucru și sporirea producției, schimbul III tre
buie generalizat în toate sectoarele productive, unde cerințele o im
pun. Dar mai ales in acele întreprinderi care au de realizat un volum
însemnat de produse pentru export sau care sint destinate înfăptuirii
unor programe prioritare din economie.
Este de la sine înțeles însă că pentru buna derulare a producției
pe parcursul schimbului de noapte, pe lingă o temeinică aprovizionare
cu^materiale, materii prime, scule, dispozitive și verificatoare, esențială
este asigurarea neîntreruptă a unei asistențe tehnice competente la
fiecare loc de muncă, în fiecare atelier și secție de producție. Practic,
in schimbul de noapte trebuie să se lucreze absolut normal, la fel ca
în schimburile de zi. Pentru aceasta pretutindeni este necesar să se
controleze efectiv, riguros, în secțiile și atelierele de producție, la fața
locului, cum se lucrează in schimbul de noapte, cum sint încărcate și
folosite utilajele din dotare, in special cele mari consumatoare de
energie.
Cum se acționează pentru desfășurarea unei activități exemplare
în schimbul de noapte ? Care sint problemele ce trebuie urgent so
luționate pentru creșterea randamentului în schimbul III ? lată tema
sondajului „Scînteii", efectuat la întreprinderea de pompe „Aversa" din
Capitală și întreprinderea mecanică din Gheorgheni.
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CUTEZANȚĂ
Printre oțelarii himedoreni, la ceasul
unor noi împliniri
Pe platforma oțelăriei
Siemens Martin nr. 2 de la
Hunedoara, cineva ne spu
ne cu un zimbet : „De
fapt, să știți că oțelul se
face cu oameni de carac
ter". Ne gindim că, la urma
urmelor.
despre orice se
poate spune „...se face cu
oameni de caracter": si na
vele, și pantofii, și televi
zoarele, și... Se poate, dar...
Nedumeririi noastre îi răs
punde secretarul comite
tului de partid de la otelărie. Ștefan Cioranu :
— Cum să explic 1 Ve
deți. se poate spune „spor
tul se face cu oameni de
caracter", așa e. dar... fot
balul e una, mai încap și
oameni fără caracter, ce
să n.1 mințim...
— ...dar nu la „Corvinul“... — zimbim noi.
— O, nu. chiar vă rog să
precizați 1 Dar la rugbi sau
la alpinism este obligatoriu
să ai caracter, altfel nu ai
ce căuta acolo pentru că.
doamne ferește, schilodești
oamenii sau chiar îi omori.
Vedeți. în sensul ăsta spu
nem noi că otelul se face

cu oameni de caracter :
niunca este dură. pindltâ
de primejdii în fiecare fază
a elaborării șarjei, fiecare
poate periclita șarja Sau
utilajele dacă se dovedește
slab citeva secunde, atunci
cind trebuie să intervină.
Acum ați înțeles ?
— Cu această precizare
și cu ceea ce mai știm
despre oțelari. credem că
da...
...La Hunedoara ningea in
ziua aceea. Ningea peste
furnale, peste otelării. pes
te stația de transformare si
dacă te uitai de pe plat
forma Oțelăriei SiemensMartin nr, 2. dintr-un anu
mit unghi, fantasticele jer
be de scintei stîrnite la
gura cuptorului de mașina
de șarjare se amestecau
bezmetic cu fulgii ninsorii
născind un tablou in alb si
portocaliu greu de uitat
pentru cel ce l-a văzut fie
chiar și o singură dată.
Alături se descarcă șarja.
In spatele cuptorului, mais
trul Gheorghe Năboiu nu
are timp pentru interviuri.
Sutele de mii de kilograme

de oțel lichid se scurg, ca
ini.r-0 zi de geneză, in gi
gantica oală de turnare,
împrăștiind alte jerbe de
scintei. In vecinătatea tem
peraturii de infern, un oțelar aruncă in oală alte și
alte materiale — cele ce
rute de calculator pe displayul din cabina de co
mandă. in urma ultimelor
analize.
Șeful echipei este Ion
Bâzoc. Se apropie de pen
sie și despre el Ștefan Cio
ranu ne spune un lucru aproape de necrezut : ..Nu
a avut niciodată o perfo
rare de prag 1". Pragul
este reduta de materiale
refractare ridicată la fie
care șarjă in gura cupto
rului, iar ceea ce se spune
despre șeful do echipă echivalcază cu afirmația câ
un chirurg, care de-a lun
gul vieții a efectuat zece
mii de operații complicate,
a obținut tot atitea vinde
cări.
Ca și Ion Bâzoc, se pre
gătește de pensie și mais
trul principal Victor Petroescu. Este reprezentan

tul generației de oțelari
imediat următoare gen. ra
ției lui Ștefan Tripșa,
a oțelarilor nimbați de
aura romantică a primelor
mari producții de otel, a
furtunilor înnoitoare de la
Hunedoara, a faptelor eroice de muncă răsunind,
in anii aceia, peste tară.
— Momentul pe care il
trăim — meditează cu glas
tare Iacob Toplician, se
cretarul
comitetului
de
partid al combinatului —
este cel al unei noi schim
bări de generații. Au ple
cat un Mărculescu. un
Tripșa, acum pleacă și cei

care le-au luat locul. Dacă
avem
personalități
„da
schițnb" ? Indiscutabil. Do
altfel,' niciodată in istoria
combinatului nu. am. avut
atiția oimeni tineri în posturile-cheie. în ci se aliază
competența tehnică înaltă
cu spiritul
revoluționar,
cu voința de a trece peste
obstacole, de a învinge.
Oțelăria trăiește un mo
ment deosebit. Multă vre-

Georcje-Radu
CIUROVICI
Sabin CSRBU
(Continuare in pag. a 111-a)

SĂLAJ : Producție fizică
peste prevederi
Colectivele de oameni
ai
muncii dintr-o serie de unități
industriale din județul , Sălaj
și-au realizat și depășit sarci
nile de plan la producția fizi
că. Ca urmare, au fost li
vrate peste prevederi 2 330 tone
cărbune net. 22 300 tone calcar.
1 515 tone oțel brut, 10 606
armături din fontă, importante
cantități de mobilier din lemn
etc. Printre unitățile cu rezul
tate deosebite se numără între
prinderea minieră Sărmășag,
întreprinderea de armături in
dustriale din fontă și oțel, în
treprinderea de
prelucrare a
lemnului Zalău și altele. (Eugen
Teglaș).

r
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în întreaga țară, cu toate forțele, cu toate mijloacele

Activul de partid - puternic angajat
PENTRU INTENSIFICAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR jnjnfăptuirea obiectivelor economice
dolj : Hotărîtoare este acum

constanța: Măsuri pentru

organizarea

recuperarea restantelor

Pe ogoarele județului Dolj, județ
cu mare pondere în agricultura țării,
continuă în ritm intens însămînțarea
culturilor din epoca I. De asemenea,
s-a asigurat un front larg de lucru
pentru însămînțarea porumbului pe
cele 120 480 hectare planificate peijtru acest an. Ca urmare a bunei or
ganizări a muncii, pînă la începutul
acestei săptămini, sămînța a fost
pusă în pămînt pe 63 600 hecta
re.
Semănatul sfeclei
de za
hăr s-a făcut în proporție de 98
la sută, iar al florii-soarelui — 32
la sută. Insămînțările sint avansate
!n unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Dăbuleni, Bechet,
Moțăței, Plenița, Segarcea și Poiana
Mare. Există condiții ca, în zilele ce
urmează, ritmul de lucru să sporească
și mai mult. Unitățile de mecahizare
au fost dotate cu încă 50 semăna^
tori pentru prășitoare, 80 combinatoare, 260 grape cu discuri și 300
tractoare U 650.
Experiența a numeroase unități
agricole a demonstrat că, prin buna
folosire a utilajelor și a timpului de
lucru, ritmul semănatului poate fi
mult intensificat. Iată un exemplu.
La cooperativa agricolă Praporu am
ajuns în faptul serii. Deși soarele sta
gata să scapete, mecanizatorii cu
trei semănători au intrat în brazdă.
„De azi dimineață așteptăm acest
moment — ne spune Gheorghe Ghiță, inginerul-șef
al
cooperativei
agricole. După ploaie, solul s-a zvîntat și pînă se înserează însămînțăm
din plin. Nu ne putem permite să
irosim nici o clipă".
Seara tîrziu, la cooperativa agri
colă Amărăștii de Sus se face ana
liza zilei de muncă : 30 ha semăna
te, 51 ha pregătite, 95 ha ogoare grăpate. „Nu-i cam puțin pentru o zi 7“
— întrebăm. Inginerul Marcel Nițu,
președintele cooperativei, un spe
cialist ambițios, ne răspunde : „Pu
tem pregăti și însămînța o suprafață
mult mai mare dacă nu ne-am po
ticni, la tot pasul, de mormane de
pămînt aflate în calea utilajelor. So
lele pe care trebuie să însămînțăm
în această primăvară sînt foarte fărîmițate. Lucrătorii de la I.E.E.L.I.F.
au săpat șanțuri pentru introducerea
conductelor de irigat, șanțuri pe care
nu le-au astupat. După cît știm, nici
nu le vor astupa decît după i ce vor
face probele la conducte. Asta poate
»ă fie și la toamnă".
Abia se crăpase de ziuă clnd ingi
nerul Nicolae Cercel, directorul
S.M.A. Bechet, și cu Ion Popescu, or
ganizatorul de partid al acestui con
siliu agroindustrial, și-au început
controlul în taberele de cîmp. în sea
ra precedentă se stabiliseră programul
de lucru și parcela pentru fiecare
agregat și semănătoare. Facem îm
preună un prim popas pe ogoarele
cooperativei agricole Ostroveni. Me
canizatorii, cu agregate complexe,
pregăteau ultimele suprafețe pentru
însămînțarea celor 268 hectare cu fu
raje. Pe altă solă, inginerul Gheor
ghe Oprescu bătea cu pasul tere
nul pentru a se convinge dacă se
poate pregăti patul germinativ pen
tru însămînțarea porumbului.
Se apropia de ora 10 cînd am
ajuns la Sadova. Utilajele erau scoa
se în tabăra de cîmp și mecanizato

rii se învîrteau pe lingă ele. Aici,
nici un specialist. Marin Iancu, in
ginerul-șef al cooperativei agricole,
mai avea ceva probleme de soluțio
nat la sediul unității. „încă nu se
poate lucra, a plouat ieri" — se jus
tifică el. „Ba se poate lucra, ne-am
convins la fața locului, dovadă că am
dispus intrarea agregatelor la pregă
tirea terenului", vine replica directo
rului S.M.A., susținută și de organi
zatorul de partid, care adaugă : „Asemenea manifestări de reținere
pe care le-am întîlnit le vom discu
ta diseară în ședința de comanda
ment. Nu vom accepta întîrzierea
lucrărilor agricole".
Concomitent cu lucrările agricole
din cîmp, în unitățile agricole din ju
dețul Dolj se acționează în vederea
pregătirii viitoarei producții de legu
me. Pentru realizarea în acest an a
unei producții de tomate timpurii de
99 230 tone, pe cele 3 200 hectare
aflate în sectorul socialist și în gos
podăriile populației s-au asigurat
aproape 240 milioane fire de
răsaduri, care la această dată
au ajuns la stadiul de repicare. „Perioada repicării a fost
depășită cu mai mult de o săptămînă, fapt ce pune în pericol produc
ția de tomate timpurii, ține să pre
cizeze Ion Vlăduțescu, inginerul-șef
al trustului județean al horticultu
rii. Și acesta din cauză că nu avem
folie. Din cele 381 tone necesare
producerii răsadurilor in spații pro
tejate avem o repartiție de 238 tone,
din care s-au primit doar 106 tone.
Iată de ce facem un ape! călduros
Ia furnizorii noștri de la întreprin
derile de profil din Iași și Buzău să
urgenteze livrarea foliei". într-adevăr, apelul doljenilor este pe de
plin justificat, dacă avem în vedere
că acest județ deține ponderea pe
țară în ceea ce privește producția de
tomate timpurii.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii”

Pînă în dimineața zilei de 21 mar
tie, în județul Constanța a fost însămînțată 13 la șută din suprafața
prevăzută, iar terenul s-a pregă
tit pe 47 000 hectare. „încheind
semănatul celor 45 000 hectare de
culturi din
primele două urgente,
declanșăm însămînțarea florii-soare
lui. a porumbului și a celorlalte cul
turi. astfel încît să ne încadrăm în
tocmai în termenele indicate de
secretarul general al partidului — ne
spune tovarășul Ion Șerban. direc
tor general al direcției agricole ju
dețene. în județ s-a încheiat semă
natul mazării pe 5 180 hectare, al
ovăzului, legumelor timpurii, precum
și celei mai mari părți din suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu in
pentru ulei și fibră, care ocupă 11 500
hectare. De asemenea, cartofii tim
purii au fost plantați pe întreaga
suprafață prevăzută. în consiliile:
agroindustriale, unde terenul s-a
zvîntat mai din timp — Băneasa,
Ostrov. Negru Vodă și 23 August —
toate culturile din primele două ur
gențe au fost însămințate.
Ne aflăm Ia I.A.S. Cogealac. unita
te situată în nordul județului. în
toate cele 16 ferme se lucrează de
zor la grăparea ogoarelor, la pregă
tirea patului germinativ si la semă
nat. lucrări la care sînt folosite 24
de agregate cu cupluri de combinatoare și 24 de semănători. „Am în
cheiat însămînțarea culturilor din
prima epocă — ne spune inginerulșef al unității. Doru Stamatoiu. pe
care-1 întilnim la ferma nr. 6. Con
tinuăm plantarea celor 150 hectare
cu cartofi de toamnă si pregătim te
renul pentru semănatul celor 800
hectare cu floarea-soarelui. 2 445
hectare cu porumb. 700 hectare cu
soia și 225 hectare cu fasole". La
aceeași fermă, consemnăm grija pen
tru calitatea lucrărilor si pentru eco
nomisirea carburanților.

La ferma nr. 1 a cooperativei agricole Tariverde din același consiliu
agroindustrial, inginerul Doru Zbircea ne prezintă solele pe care s-a
încheiat semănatul : 50 hectare cu
mazăre, 21 hectare cu borceag și 30
h'ectare cu lucernă. Pămîntul e lu
crat grădinărește. Circa 100 de coo
peratori string resturile vegetale pe
Solele unde mecanizatorii au început
pregătirea terenului pentru semăna
tul florii-soarelui și al porumbului,
în consiliul agroindustrial Sibioara,
organizatorul de partid, Constantin
Poteră, ne spune că s-a încheiat se
mănatul ovăzului, mazării pentru
boabe și s-a plantat Întreaga supra
față cu cartofi timpurii, dar a rămas
în urmă semănatul lucernei, al sfe
clei de zahăr și al inului pentru
ulei si fibră. într-adevăr. la coope
rativa agricolă Sibioara întilnim în
cîmp patru mecanizatori care lu
crau Ia pregătitul terenului si la
plantarea cartofilor de toamnă. Uni
tatea mai avea de însămînțat 100
hectare cu sfeclă de zahăr, cultură
aflată în faza de pregătire a terenu
lui. De ce nu se lucrează concomi
tent și la semănat pentru a se cîstiga timp, încît săptămîna aceasta să
se treacă șt Ia semănatul porumbu
lui și fasolei 7 „Ce-i drept, avem tot
ce ne trebuie pentru a urgenta lu
crările — recunoaște președintele
unității, Stancu Istrate. Vom lua
măsuri pentru recuperarea restante
lor".
Cifrele din situația operativă do
vedesc că asemenea atitudini zăbovitoare - se întilnesc si în celelalte
unități ale consiliului, motiv pentru
care se simte nevoia unor inițiative
ferme de folosire a întregii capaci
tăți mecanice și a timpului bun de
lucru, pentru recuperarea restante
lor și încadrarea semănatului în ter
menele stabilite.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

Pe ogoarele C.A.P. Poroschia, județul Teleorman

Foto : E. Dichiscanu

Municipiul Tîrgu Mureș, care In
ultimii ani a cunoscut, asemenea al
tor centre urbane ale țării, o dez
voltare impetuoasă, deține în jude
țul Mureș ponderea într-o serie de
domenii cum sînt industria, con
strucțiile, transporturile, circulația
mărfurilor, prestările de servicii că
tre populație, știința și cultura ș.a.
Un rol important în mobilizarea co
lectivelor de oameni ai muncii pentru
înfăptuirea sarcinilor economico-sociale din toate aceste domenii, pentru
realizarea programelor prioritare la
nivelul municipiului îl are impli
carea activului de partid.
„Devenită o condiție obligatorie în
practica muncii de partid — ne spu
ne tovarășul Iromm Buda, primsecretar al comitetului municipal de
partid — folosirea activului este re
zultatul unei cerințe obiective. Așa
cum a subliniat în repetate rinduri
tovarășul Nicolae Ceaușescu, spo
rirea continuă a rolului conducător
al partidului în societate, în înfăp
tuirea unitară a sarcinilor ce stau
în fața organelor și organizațiilor de
partid impune ca pretutindeni, în
fiecare sector,
problemele să fie
temeinic dezbătute și soluționate îm
preună cu activul. De altfel, fără
sprijinul activului de partid ar fi
greu de imaginat, dacă nu imposi
bil, să putem face față exigențelor ac
tuale". într-adevăr. munca desfășu
rată de comitetul municipal de partid
cu activul, care cuprinde 242 de to
varăși, are Ia bază obiectivele și
problemele înscrise în planurile sale
de activitate.
Nu este acțiune de
mai mică sau mai mare amploare
la care să nu participe, într-o for
mă sau alta, cadre din activul de
partid, el fiind prezent în întrea
ga muncă organizatorică și politicoeducativă a comitetului municipal de
partid. Astfel, pentru a fi
pre
zent în toate sectoarele sferei pro
ducției materiale și în viața mu
nicipiului, comitetul municipal de
partid a constituit colective de co
muniști din activul său de partid pe
domenii importante ale activității
din industrie, transporturi,
inves
tiții, export, aprovizionarea popu
lației, propagandă, ocrotirea sănă
tății ș.a., prin care se asigură nu
numai participarea susținută a acti
vului la
soluționarea problemelor
multiple cu care se confruntă, ci și
creșterea calității muncii desfășura
te. valorificarea experienței și com
petenței activului.
Cum a fost concepută activitatea
colectivelor 7 Să luăm, bunăoară, ca
termen de referință, organizarea
muncii activului din industrie. Pen
tru examinarea periodică a modu
lui de îndeplinire a obiectivelor și a
programelor stabilite, comitetul mu
nicipal de partid a organizat munca
activului din industrie — alcătuit
din circa 30 tovarăși
selecționați
dintre cei mai buni comuniști — pe
colective, coordonate de un secretar
sau un membru al biroului comite
tului municipal de partid.
Modul în care s-a acționat pentru
mai buna gospodărire și utilizare a
energiei electrice și combustibililor,
reducerea consumurilor de materii
prime și materiale, valorificarea ma
terialelor refolosibile. optimizarea
transporturilor de mărfuri pe calea
ferată, recondiționarea pieselor de
schimb s-a constituit pînă acum în
tr-o experiență pozitivă pe care co
mitetul municipal de partid și-a pro
pus s-o extindă și mai mult în acest
an în munca cu activul de partid.
Constatind,. bunăoară. în primul tri
mestru al anului precedent, existen
ta unor greutăți în asigurarea ener
giei electrice și a combustibililor de

care are nevoie economia municipiu
lui. greutăți datorate și risipei care se
mai făcea simțită în această privință,
comitetul municipal a inițiat, cu spri
jinul activului de partid, un control
riguros în toate unitățile mari din
Tîrgu Mureș. Delimitarea și stabili
rea consumului tehnologic
de cel
netehnologic, evidențierea zilnică a
consumurilor normate pe secții, ate
liere și fiecare loc de muncă s-au
soldat nu numai cu măsuri concre
te vizînd încadrarea în normele și
normativele de consum stabilite, ci
și cu efecte benefice asupra încadră
rii unităților, prin evitarea penaliză
rilor, în prețul de cost. între acestea

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Tîrgu Mureș
se numără și combinatul chimic
„Azomureș", unul din marii consu
matori de energie și combustibil din
municipiu și județ, unde acțiunile
întreprinse în cooperare cu specia
liștii combinatului au făcut ca. in
anul precedent, concomitent cu în
cadrarea în normele de consum, să
fie readuși în circuitul productiv —
prin lucrări ingenioase de recuperare
a energiilor secundare — agenți ter
mici echivalînd cu peste 50 000 tone
combustibil convențional. '
Activul de partid se
dovedeșt».
totodată, o puternică forță în afirma
rea progresului tehnic. Rezultatele
acțiunilor inițiate de colectivele ac
tivului se regăsesc în aplicarea a nu
meroase soluții noi de modernizare
a proceselor de producție, care au
stat, ulterior, la baza asimilării în
fabricație a unor produse cu perfor
manțe tehnice superioare, ceea ce
a făcut ca în 1987 volumul produc
ției destinate exportului să înregis
treze, la nivelul municipiului.
un
spor, fată de 1986, de 51,8 milioane
lei. Se cuvine relevat că. pe temeiul
unor studii și analize la fața locu
lui, efectuate de colectivele activu
lui de partid privind
optimizarea

Ordine și disciplină și în schimbul de noapte
La întreprinderea de pompe ,,Aversa" din Capitală

„Pete negre" într-o noapte... albă
înainte de a ne referi la felul cum
se muncește in schimbul de noap
te la prestigioasa întreprindere de
pompe „Aversa" din Capitală să fa
cern o paranteză. La ora 22,30, cînd
Iși începea activitatea schimbul III.
ziaristului i-a fost imposibil să in
tre în uzină. Motivul 7 Cadre de
conducere ale întreprinderii invocau
o anume interdicție privind prezen
ta ziaristului în unitate fără o aprobare de la organul de partid (7 I).
Ceea ce am și făcut. Numai că. sur
prinzător, atît la comitetul muni
cipal de partid, cît și la comitetul
de partid al sectorului 2. cei cu care
am discutat au precizat cît se poa
te de limpede că nimeni nu a dat
o asemenea interdicție, care de alt
fel ar fi contrară Legii presei. Am
făcut această precizare deoarece în
mod surprinzător. în ultimul timp,
sub forme mai mult sau mai puțin
voalate, este îngrădit accesul ziariș
tilor pentru documentare. Dar iată
ce am întîlnit începind cu ora 23,10
la întreprinderea de pompe „Aver
sa" din Capitală.
Dintr-un anume punct de vedere,
credem că modul în care este or
ganizată munca la secția turnătorie,
seriozitatea cu care se lucrează și
disciplina manifestată ar putea con
stitui un exemplu pentru multe alte
colective din economie. Practic, aici
se lucrează din plin. în noaptea son
dajului nostru fiind prezenți la pro
gram 140 de muncitori șl 9 cadre
tehnice care asigură asistența teh
nică. Sarcinile de plan sînt judi
cios repartizate pe formații de lu
cru și ateliere. în plus, principale
le utilaje mari consumatoare de energie — cuptoarele de topit fontă
si oțel lucrează din plin. Discutăm
cu șeful coordonator de secție, in
ginerul Eugen Ionescu.
— Ce producție urmează să fie
realizată în schimbul III 7
— Conform graficelor, trebuie să
realizăm circa 15 tone de piese pe

linia automată. Sînt diverse repere
pentru pompe destinate exportului și
programelor prioritare ale econo
miei. în ce privește elaborarea șar
jelor — conform graficelor de pro
ducție — trebuie să realizăm circa
12 tone fontă și 5 tone oțel. Avem
toate condițiile să realizăm ceea ce
ne-am propus.
Cu siguranță, după felul cum se
lucra, sarcinile stabilite au devenit
realitate. Pledează pentru aceasta ac
tivitatea temeinic și judicios orga
nizată pe întregul flux de fabrica
ție. așa cum este specific unui sec
tor în care se lucrează minut de
minut, oră de oră. zi de zi ..foc con
tinuu". Reporterului îi este greu să
remarce acum in miez de noapte
cîțiva fruntași. Si totuși după cum
ne preciza inginerul Marian Raicu,
specialistul care asigură asistența
tehnică la elaborarea fontei, intre
cei care se remarcă în activitatea
productivă trebuie amintiți topitorii
Marin Cărăvan. Constantin Hodoro
gea și electricianul Victor Mihalache. cum de altfel se cuvine apre
ciată și activitatea atelierului de
turnare de precizie, unde sub în
drumarea șefului de tură. Stere Bal
tac. se executau rotori din oțel pen
tru pompe.
Așadar. la turnătorie, asistență
tehnică asigurată la fiecare atelier,
iar producția este bine urmărită și
se derulează conform graficelor. Am
consemnat aceste aspecte fie si nu
mai pentru a arăta că în schimbul
de noapte se pot obține randamen
te sporite acolo si atunci cînd mun
ca este bine organizată, cind fieca
re muncitor și specialist știe ce are
de făcut și mai ales cînd fiecare în
țelege să-și facă datoria cu maximă
răspundere. Fără îndoială. în aceas
tă reușită este implicată și activi
tatea desfășurată de organizația de
partid. Nu întîmplător l-am întîlnit
la lucru printre muncitori pe secre
tarul organizației de partid.

Intrind in secția a Il-a de Pre
lucrări prin așchiere am avut însă
pentru moment impresia că am pă
șit într-o altă întreprindere. Atît era
de mare discrepanța între modul in
care se muncea la turnătorie și aici.
Practic, intr-o secție cu peste 190 de
utilaje se aflau ici-colo numai 40 de
muncitori. La montaj nu lucra ni
meni. cu toate că opiniile unora din
tre interlocutori ne-au lăsat să în
țelegem limpede că aici s-ar fi pu
tut lucra din plin. într-adevăr, se
lucra bine la standul de probe hidrodinamice. Mai exact, aici fusese
ră deja testate 5 pompe, care se
comportaseră excelent, iar pe stan
duri se aflau încă patru electropompe. Din păcate, specialistul nu
mit să acorde asistență tehnică lip
sea.
Nu insistăm și asupra altor amă
nunte. Cert este un lucru : in sec
torul de prelucrări al întreprinderii
există
mari
rezerve.
care in
schimbul III nu sint pe deplin fo
losite. O atestă și un alt aspect :
la secția a IV-a lucrau numai 33 de
muncitori. în timp ce linii întregi
de mașini-unelte stăteau. Adeseori,
în timpul documentării a fost invo
cată lipsa de strungari și frezori.
Fără îndoială, și acesta e un motiv.
Dar cine altcineva trebuie să se
preocupe de asigurarea cu strungari,
frezori, rectificatori, dacă nu condu
cerea întreprinderii, consiliul oame
nilor muncii 7 Pentru că. asa cum o
atestă și planul de producție al în
treprinderii. economia națională are
nevoie de pompe, de cît mai mul
te pompe. Acest fapt nu trebuie nici
un moment scăpat din vedere.
Ce s-ar putea spune în conclu
zie 7 Problema organizării muncii in
schimbul de noapte nu trebuie ne
glijată de conducerea întreprinderii.
Consiliul oamenilor muncii, organi
zația de partid trebuie să abordeze
această problemă intr-un mod uni
tar. stabilind un cod riguros al răs
punderilor în fiecare secție. în fie
care atelier, precum și pe ansam
blul întredrinderii. Pentru că. așa
cum s-a văzut, există mari discre
panțe de la un sector de activitate
la altul. Altfel spus, trebuie în așa

fel acționat încît ..petele negre" din
nopțile albe ale oamenilor muncii de
la „Aversa" să dispară cu desăvîrșire. Iar exemplul bun se găsește

chiar în propria întreprindere. In
secția turnătorie.

Gheorghe IONIȚA

La întreprinderea mecanică din Gheorgheni

Defecte si efecte în orele schimbului III
Bilanțul cu care întreprinderea
mecanică din Gheorgheni a încheiat
anul 1987 nu a fost pe măsura do
tării tehnice și a potențialului co
lectivului de aici. Afirmația isi are
temei în înseși concluziile recentei
adunări generale a reprezentanților
oamenilor muncii. Relevarea în spi
rit critic și autocritic a cauzelor nerealizării principalilor indicatori de
plan a contribuit la stabilirea unui
complex de măsuri tehnico-organizatorice care să asigure rentabili
zarea unității intr-un termen scurt,
un accent deosebit fiind pus pe Îm
bunătățirea activității la sectorul
cald. Reducerea normelor de consum,
îmbunătățirea tehnologiilor la for
mare -și turnare, cu efect direct în
scăderea rebuturilor — care anul tre
cut au atins 14 la sută — realizarea
ritmică a 50 tone piese pe zi la tur
nare sînt cîteva direcții de acțiune
stabilite pentru îmbunătățirea mun
cii la turnătorie. După cum noi și
eficiente măsuri s-au luat în cadrul
secțiilor și atelierelor din sectoarele
de prelucrări mecanice, unde, de
fapt, se definitivează producția fizi
că. Ca urmare, în primele două luni
ale anului, planul la producția-marfă industrială s-a îndeplinit integral,
înregistrîndu-se și o oarecare depă
șire.
Totodată, trebuie să .arătăm însă
că la două sortimente principa
le — produse de mecanică fină și
mașini-unelte de prelucrat prin aș
chiere — planul a fost realizat doar
în proporție de 68 și, respectiv, 78 la
sută. Este adevărat, la aceste nerealizări concură încă o serie de
cauze obiective, care, cu ajutorul
forurilor tutelare, trebuie grabnic
înlăturate. Dar în aceeași măsură

se fac simțite o serie de neajunsuri
interne, care dăinuie mai de mult în
activitatea unității, cu efecte negati
ve asupra desfășurării producției.
Cîteva dintre acestea s-au relevat în
timpul schimbului III din data de 18
martie, cînd am fost prezenți în în
treprindere între orele 22 și 5 di
mineața. Subliniem, concluzia gene
rală este aceea a unei munci res
ponsabile, pline de dăruire din partea
muncitorilor și specialiștilor care asi
gură o eficientă asistență tehnică, a
unei bune incadrări in disciplina
muncii și a producției. Un prim ar
gument : după semnalul sirenei de
la ora 22, la poarta unității n-a mai
apărut nici un întîrziat. Au fost pre
zenți toți oamenii muncii repartizați
pe acest schimb. Dar să derulăm fil
mul documentării noastre.
Ora 22,30. La atelierul prelucrări
mecanice, linia mecanică fină, mais
trul Balazs F. Vilmos, repartizase
lucrul tuturor celor 28 muncitori : se
executau diverse repere, între care
„pahare", diafragme, cilindri de pre
siune. Se știe exact cit trebuje să
producă atelierul pe schimb, munci
torii cunosc cît au de realizat. Dar
cel care lucrează la „pahare" nu au
calibru tampon și calibru filet, ast
fel că măsurarea se face cu șublerul, ceea ce înseamnă multă pierdere
de timp. S-au cerut calibre, dar nu
s-au dat de la magazie. Nu la toate
mașinile-unelte este rezolvat ilumi
natul local. Așa că se lucrează la lu
mina din plafon. Atît efortul mun
citorului. cît și consumul de energie
sînt mult prea mari. La unele ma
șini sînt lămpi, dar lipsesc becurile.
In același atelier, la linia mașiniunelte, maistrul Bodo Ștefan condu
ce o formație care isi realizea-

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

MUNCA-LATEMEUA NOULUI CHIP Al SATULUI
(Urmare din pag. I)
lacurilor obișnuite șl că morta
litatea este înzecit mai mică. Drept
care, la marginea satului Li
vada. s-a construit numaidecit o
„Stație de reproducere a puietului
de peste pe bază de apă termală" în
valoare de milioane de lei. prin
muncă prestată de cetățenii comu
nei. ca de altfel și la alte mari con
strucții. Alături de stația de repro
ducere.
nojoridenii și-au săpat și
niște lacuri pentru peste matur —
pentru uz propriu. Apoi un ștrand
cu apă termală unde, pentru o taxă
infimă, cetățenii comunei, cei din
comunele vecine, dar și cei din Ora
dea. vin să facă baie și să se odih
nească.
...Parcurgem drumul spre satul Li
vada împreună cu primarul și cu in
ginerul-șef al C.A.P. Livada e
sat nou. cu oameni venlți din Țara
Moților și care abia aici au învățat
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transportului produselor (și. cu deo
sebire, a celor exportate, prin intro
ducerea de tehnologii moderne). în
1987. timpii necesari încărcării și des
cărcării. prin stația C.F.R. din loca
litate, au scăzut, față de 1986, cu
3,3 la sută, diminuîndu-se în acest
fel rulajul (durata intre două încăr
cări) vagoanelor cu 5,5 la sută,
volumul
mărfurilor
transportate
crescînd astfel. în perioada amintită,
cu peste 300 000 tone.
Cu toate succesele obținute de co
lectivele activului de partid din in
dustrie. ca și cele din alte domenii
de activitate, la comitetul municipal
de partid se apreciază că rezultatele
obținute nu sînt pe măsura posibili
tăților de care dispune industria
municipiului. Drept care, activul de
partid din industrie a adoptat un
program concret, pe etape, ce vizea
ză. între altele, modernizarea pro
ducției și creșterea, pe această bază,
a exportului, gospodărirea și folosi
rea mai rațională a fondurilor fixe
și a capacităților de producție ; creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii, care, față de 1985. tre
buie să fie de 2,2 ori mai mare în
1990, iar, concomitent cu introduce
rea pe scară largă a progresului teh
nic. indicele de utilizare a mașinilor
și utilajelor să ajungă în 1990, pe
ansamblul economiei municipiului,
la cel puțin 88 la sută, față de 85,4
la sută în prezent.
Pentru aceasta — așa cum aprecia
și primul-secretar al comitetului mu
nicipal de partid — stilul și meto
dele folosite in acest domeniu pot și
trebuie să fie permanent îmbunătă
țite. Trebuie avut în vedere ca toate
acțiunile întreprinse cu activul de
partid să aibă un caracter mai dina
mic. revoluționar,
îmbinînd
mai
bine răspunderea colectivă a fiecă
rui organ de partid cu răspunderea
personală a tuturor cadrelor, a fie
cărui activist în îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor și atribuțiilor ce le
revin. Numai prin antrenarea în mai
mare măsură a activului la rezolva
rea sarcinilor din domeniile priori
tare ale activității economice și so
ciale. comitetul municipal de partid
va putea cuprinde mai bine decît
pînă acum toate sectoarele de acti
vitate.

ză si depășește planul cu 10—20
la sută. Muncitorul Barti Zoltan ne
explică avantajele lucrului pe faze,
dar în același timp se plînge de lipsa
curelelor trapezoidale și a pietrelor
de rezervă pentru mașina de recti
ficat. Or, numărul bolțarilor ce tre
buie rectificați este de 400 000
bucăți.
Ora 0,05. Lumină la atelierul de
sculăriei deși nu se lucrează in
schimbul III. Doar trei muncitori au
rămas peste program. Unul e la
strung, iar ceilalți doi s-au angajat
să termine confecționarea unei ma
trițe. Sesizăm aceeași problemă a
iluminatului local. In plafonul halei
ard 22 tuburi fluorescente.
Ora 0,30. La mase plastice lucrea
ză și nu prea trei muncitoare, consumîndu-se curent cît în timpul unui
schimb complet. La cele două reșouri mari aflate în funcțiune, din
cele 8 prezoane sînt utilizate doar 4.
„S-ar putea lucra la un singur reșou, dar s-ar răci celălalt" — ni se
explică. Or, pentru încălzirea lui
sint necesare patru ore și ce face
schimbul de dimineață 7 Explicația
e doar pe jumătate reală. întrucît cel
puțin patru ore un reșou consumă
energie degeaba. Presa atelierului e
defectă. De fapt, n-are ulei. Si aceasta deoarece în timpul funcționă
rii îl împrăștie prin toate îmbină
rile sale. S-a mai sesizat problema,
dar...
Ora 1. La galvanizare se muncește
intens. Tocmai se scot piesele din
băi. Laboranta Zorgel Eva, verifică
stadiul de galvanizare a pieselor.
Ora 1,30. Intrăm în turnătorie.
Prindem momentul turnării fontei la
linia a Il-a și la sol. Subinginerul
Borsos Tiberiu asigură asistență teh
nică. Nu a decurs totul norm’d. Din
cauza infiltrării apei prin plafonul
halei, s-a produs un
scurtcircuit.
Electricienii au intervenit promo*.
S-au oprit compresoarele. a încetat
lucrul pe liniile de fo-mare si tur
nare. S-a acționat operativ, eficient,
și după circa 30 de minute s-a re
luat lucrul.
încheiem aici raidul nostru la între
prinderea mecanică din Gheorgheni.
Am întîlnit multe aspecte pozitive,
oameni și fapte demne de toată lau
da. Ele se înscriu în efortul gene-a!
al colectivului de aici de a obține
noi și importante succese în produc
ție. Am găsit însă și unele neajun
suri pe care, sîntem siguri, colecti
vul de aici le va elimina neîntîrziat.

Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scinteii”

să facă agricultură. Satul e construit
în formă de pentagon, cu cinci străzi
principale care duc în linie dreaptă
spre centru. Aici respiră un parc
spațios, întreținut ca la oraș. Stră
zile au nume pitorești, de pomi
fructiferi : Vișinilor. Cireșilor. Meri
lor, Perilor etc. Sase străzi din cele
8 mai importante sint deja asfaltate.
De aici și-a început. în urmă cu 16
ani. primarul Chivari activitatea,
prima ctitorie a edililor, mai toți ti
neri. de după Congresul al IX-lea
al P.C.R. fiind clădirea elegantă a
unei școli de 10 ani și apoi a unei
grădinițe de copii cu 120 de locuri. A
urmat apoi alimentarea satului cu
apă potabilă din 1977. Așa s-a dat
peste apa termală, căutind apă de
băut. în 1980 a fost construit ștran
dul. apoi canalizarea cu epurarea apelor și folosirea reziduurilor ca în
grășăminte. A urmat o seră încălzi
tă, tot cu apă termală, iar în 1987 —
construcția drumului. O brutărie în
Livada și o alta in Nojorid coc zil
nic pline pentru locuitorii comunei,
în satul Păusa se află. într-o
pădure răcoroasă, una dintre cele
mai
mari
fazanerii
din
tară.
Nojoridenii au fermă avicolă și
o mare fermă sericicolă. Au și
meseriași de tot felul, ateliere spe
cializate pentru reparații de tot
felul. Cei 80 de meseriași asigură nu
numai necesitățile comunei, dar lu
crează si pentru a1 te comune, ba
chiar în orașul Oradea, si aduc sume
frumoase în coșnița obștească a co
munei.
Inginerul-șef al C.A.P., Podilă, îmi
spune că lucrurile nu au mers tot
deauna strună, ca azi. Bihorean
de-al nostru, cind a venit în 1982. la
C.A.P. „Ogorul nou" din Nojorid. a
găsit gospodăria lucrind în pierdere.
Astăzi, ea are cîștiguri. și acestea
cresc an de an. Pentru că s-a lucrat
cu oameni harnici, serioși, ambițioși,
ordonați. La buna desfășurare a mun
cii. la asigurarea succesului ei de
plin. colaborează toate organizațiile,
toate întreprinderile, toate institu
țiile. Aici nimeni nu se ferește de
muncă, nu trage chiulul, nu se fe
rește de urmele de humă, de ciment,
de var. care nu ar cadra cu funcția
sau studiile sale. Elisabeta Podilă,
soția
inginerului-șef.
directoarea
școlii, vine la muncă patriotică îm
preună cu întregul corp didactic, cu
toti elevii anti de muncă. Intelectua
litatea. împreună cu plugarii, cu
meșteșugarii, cu salahorii este pre
zentă la muncă pretutindeni. Orga
nizarea grupurilor de muncă o fac
deputății, care își iau foarte în serios
atribuțiile și îndatoririle. Se iscă
întreceri între grupurile condu
se de deputat!, apoi între sa
tele comunei. Zidăria, dulgheria. fe
roneria centrului comunei, ca si cele
ale satelor au făcut-o meșterii
C.A.P. și I.A.S. La fel, podețele
de
peste
șanțurile
drumurilor.
Ornamentarea cu flori — femeile.
Plantarea pomilor — elevii. Defrișă
rile — cu toții la un loc, cuvintul
greu avîndu-1. în toate aceste opere
civice, comitetele cetățenești din cir
cumscripțiile electorale.
Așa au apărut blocurile, mult mal
puțin costisitoare. Pentru legarea
specialiștilor de vatra comunei, un
bloc special le-a fost destinat lor :
medicilor, inginerilor, profesorilor.
Cabinetele medicale au aparatură
modernă. Iată deci pe ce se înte
meiază mîndria nojoridenilor : re
zultatele lor au fost răsplătite prin
decernarea titlului de „Erou al
Muncii Socialiste".
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BUCUREȘTI : Producții
suplimentare
Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea mecani
că de utilaj chimic din Capitală
a reușit să realizeze de la în
ceputul anului, suplimentar, o
productie-marfă in valoare de
peste 5 milioane lei. La rîndul
lor. muncitorii de la întreprin
derea de prefabricate din be
ton ..Progresul" au livrat, pes
te plan, prefabricate in valoare
de 3.6 milioane lei. Cu substan
țiale depășiri de plan la zi se
prezintă și alte colective bucureștene de oameni ai muncii,
între care cele de la întreprin
derile „Steaua roșie", „Energoutilaj". „Grivița roșie". „Adesgo“ „Dîmbovița". (Agerpres)

..................... ............. ..............

IN SPIRITUL SAHCINILOB SUBLINIATE BE TOVARĂȘUL NICOLflE CEAUSESCU
A

Energia
în ecuația
eficienței

/a

întreaga țară, cu toate forțele, cu toate mijloacele

PENTRU INTENSIFICAREA INSĂMÎNȚĂRILOR
© în toate unitățile agricole, munca în cîmp
trebuie temeinic organizată, astfel îneît să se lu
creze din zori și pînă seara la semănat și în două
schimburi la pregătirea terenului.
© Agregatele complexe de mașini agricole
să fie folosite la întreaga capacitate pentru a se
putea atinge viteza zilnică de lucru de 300 000 350 000 hectare.
@ Preocuparea pentru intensificarea la maxi
mum a însămînțărilor trebuie să fie însoțită pre
tutindeni de o atenție sporită pentru executarea
lucrărilor la un înalt nivel calitativ și asigurarea
densității optime de plante stabilite la fiecare
cultură.

ste lesne sesizabil adevărul că de citeva secole
întreaga strădanie a omenirii nu a fost decit o
continuă neodihnă pentru stăpinirea surselor de
energie, pentru descoperirea și înțelegerea capacită
ților energetice ale universului care o înconjoară.
Acestei legi a lumii moderne ii dezvăluia sugestiv
esența acel ginditor care spunea că „dacă ar fi să mă
închin vreunei divinități, aceasta n-ar putea fi alta
decit Energia".
în numele energiei au căzut și continuă încă, din
păcate, să cadă pradă ferăstraielor imense păduri ce
nu se vor mai reface niciodată, punind in grea cum
pănă clima și viața planetei : a fost și continuă să fie
răscolit, din ce în ce mai adine, interiorul scoarței
terestre ; sînt abordate arii din cuprinsul planetei
socotite pină nu de mult sterile sub raport energetic ;
se caută cu febrilitate captarea energiei mărilor, a at
mosferei terestre, ca și a Soarelui. Orice componentă
a universului, inclusiv „nevăzuta" lume a bacteriilor
și enzimelor, este înscrisă in cursa pentru „bilanțul
energetic".
O stare de criză energetică era de mult previzibilă,
pentru că cererea de energie a omenirii a intrat in
viteză excesivă pe curba creșterii exponențiale. Or,
unde nu pui și tot iei, din ce in ce mai mult, pină
încălcare a disciplinei muncii,
Să reflectăm mai întii asupra
derea sporirii Ia maximum po
la urmă, mai devreme sau mai tîrziu, se epuizează
a normelor care stabilesc sar
sibil a ritmului de muncă, in
ritmurilor înregistrate în ultima
izvorul.
cinile și răspunderile cadrelor
clusiv prin concentrarea unor
săptămînă la semănat in com
în legătură cu asemenea probleme, este un mare
de conducere și specialiștilor
forțe sporite de natură să asi
parație cu nivelurile pe care
merit al partidului nostru de a fi tras semnalul de
din
agricultură. Nu prin jus
gure încheierea grabnică a aces
trebuiau să le atingă acestea,
alarmă cu mult înainte de izbucnirea in fapt a unei
tei
lucrări.
Vitezele
foarte
scă

tificarea unor neajunsuri, nu
pentru
a
trage
o
primă
conclu

grave crize. încă în anii deceniului al șaptelea, cînd o
zute înregistrate în ultimele
zie : în nici una din zilele res
încercind să se găsească moti
parte a gindirii economice internaționale se mai legă
zile într-un număr mare de uni
vații asa-zis obiective unor
pective nu s-a lucrai la nivelul
na în „hamacul abundenței energetice", in ansamblul
tăți agricole din județele Te
posibilităților, al cerințelor mo
stări de lucruri ce vizează in
conceptului de eficiență economică pe care l-a pro
leorman, Galați, Tulcea si Arad
fapt o suficientă a spiritului
mentului în care ne aflăm. Este
movat cu permanentă stăruință Secretarul general al
arată însă că astfel de măsuri
adevărat, pînă acum nici pri
gospodăresc, un grad scăzut de
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, problema uti
nu numai că n.u au fost luate,
măvara nu a fost prea prielni
pregătire politică și profesiona
lizării superioare, cu inaltă eficiență a factorului
dar
nu
au
lost
folosite
cores

că.
dar
trebuie
spus
că
nu
atit
lă se pot rezolva problemele
energetic, in cadrul unui regim sever de economisire a
punzător nici măcar forțele re
precipitațiile și temperaturile
ce țin de buna desfășurare a
tuturor resurselor materiale, s-a aflat la loc de frunte.
partizate
inițial la insămințamai scăzute din unele zile con
acestei campanii agricole. Pen
De aproape două decenii, această latură cardinală a
stituie cauza rămînerilor în
rea acestei culturi. Fapt este
tru aceasta este nevoie. înainte
dezvoltării accelerate a economiei românești se află
urmă
la
semănat.
Pentru
că,
în
că in două zile bune de lucru,
de toate, de muncă, făcută cu
pe primul plan al politicii economice, al tuturor de
răstimpul
la
care
ne
referim,
au
cum
au
fost
cele
de
simbătă
și
pasiune și răspundere, este ne
mersurilor în direcția realizării unei reproducții so
fost nu numai destule orc bune
duminică, in unele unități avoie de organizare temeinică,
cialiste de tip intensiv, bazată pe factorii calitativi, iar
de
lucru
în
cimp,
ci
chiar
si
zile
gricole
abia
s-a
insămințat
atit
ordine
și disciplină în măsură
consumurile energetice sînt pe agenda diferitelor
întregi în care se putea si tre
cit se putea realiza cu forțele
să asigure indeplinirea de către
dezbateri, spre a li se găsi căi mereu mai eficiente.
buia să se muncească . din plin
existente in citeva ore bune de
fiecare formație a sarcinilor
Rațiunile acestei orientări sint motivate de variate
la semănatul tuturor culturilor
lucru in cimp. Nu. nicidecum,
zilnice ce îi revin. Pretutindeni,
stări de lucruri. Intîi de toate, se are in vedere faptul
din
epocile
intii
și
a
doua.
Or,
nu
pe
seama
precipitațiilor
grija maximă trebuie să o con
că. in comparație cu țâri avansate ale lumii, in eco
ce arată realizările de pină
și temperaturii trebuie
puse
stituie manifestarea practică,
nomia noastră, in unele ramuri sau procese tehnolo
acum ?
aceste rezultate nesatisfăcătoa
concretă, nu în vorbe, ci in fap
gice. continuă încă să se practice consumuri energe
re. în cauză se află atitudinea
tice substanțial mai mari, ceea ce înseamnă, în ulti
te, ă spiritului comunist de a
în primul rind, faptul că se
de tolerantă față de rieîndeplimă instanță, calculat pe unitatea de venit național,
rezolva
problemele, de a nu
mănatul nu s-a încheiat nici
nirea celei mai importante obli
o slabă eficiență in utilizarea factorului energetic. Azi
măcar la una dintre culturile
lăsa pe mîine nimic din ceea ce
gații ce stă acum in fața lu
a devenit o lege a pieței mondiale ca produsul care
se poate face astăzi.
din prima urgență, adică la
crătorilor de pe ogoare : exe
încorporează cel mai mic consum energetic — consum
acele plante care în mod tradi
Săptămînă care a început
înțeles in sensul cel mai larg al cuvîntului, avind in
cutarea in cel mai scurt timp si
țional se semănau în ultima
este hotărîtoare pentru înde
vedere totalitatea consumurilor de energie pe care le
in cele mai bune condiții a înparte .a lunii februarie, în mus
plinirea în cele mai bune con
antrenează prelucrarea materiilor prime și materiale
sâmințârilor de primăvară. Or,
tul zăpezii — cum spune țăranul
diții a obiectivelor acestei cam
lor încorporate, și nu doar confecționarea produsului,
pentru a realiza acest
lucru
nostru. Restante mari se înre
panii. In toate unitățile agricole
cum adeseori, unilateral și păgubitor, este judecată
este necesar să se înțeleagă cu
gistrează și la semănatul sfeclei
din sudul țării și din celelalte
problema — să aibă și cea mai mare forță competiti
toată claritatea că momentul în
de zahăr, lucrare care la această
zone de cîmpie trebuie înche
vă, să înlăture omologii energofagi prin care se rea
dată trebuia să fie terminată în
care ne aflăm impune o mobi
iate grabnic însămînțările cul
lizează. de fapt, export gratuit de venit național.
toate zonele de cîmpie. O ase
lizare a tuturor forțelor de care
turilor din epoca a doua și să
Utilizarea rațională și economisirea strictă a ener
menea întîrziere ar fi trebuit să
dispune
agricultura
noastră,
se treacă pe un front larg Ia
giei constituie o relație de însemnătate socială și eco
determine. în mod normal, mă
impune acțiuni ferme
pentru
semănatul porumbului și soiei,
nomică evidentă.
suri cu totul excepționale în ve
astfel îneît pînă la -începutul
eliminarea oricăror forme de
O judecată globală asupra eficienței economice din
perspectiva factorului energetic in cazul fiecărui pro
dus devine absolut necesară în etapa actuală. Din
păcate, o asemenea evaluare nu a intrat încă în obiș
nuința tuturor ministerelor, organelor economice de
'
MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
sinteză, centralelor si institutelor de cercetări si pro
iectări. deși mecanismul metodologic a fost pus la
punct. în linii mari, în urmă cu ani. prin elaborarea
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
de către specialiști a indicatorului „consumul cumu
lat de resurse energetice și de muncă pe produse și
faze tehnologice".
Furnizînd o structură „pură" a efortului social
Acum, in bătălia pentru urgentarea insămințărilor,
depus pentru obținerea unui anumit produs, acest in
dicator constituie un instrument cu care se pot iden
acționați
cu toate forțele, cu toate mijloacele pentru
tifica punctele de „maximă sensibilitate" în creșterea
eficientei economice, prin faptul că evidențiază efortul
a folosi din plin fiecare oră, fiecare zi!
necesar de-a lungul întregului lanț de procese econo
mice ce concură la realizarea unui produs : el are ca
Dovediți intreaga răspundere pentru realizarea lucrărilor
pacitatea să transforme aprecierea că un produs, care
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Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a Ill-a)

la un nivel agrotehnic superior, pentru a pune baze solide
! recoltelor mari din acest an!
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lunii aprilie să poată fi termi
nate toate lucrările din această
campanie. Cu forțe sporite și
mai bine organizat trebuie să
se acționeze în celelalte zone
agricole ale țării, unde semă
natul a început mai tîrziu, iar
apoi s-a desfășurat anevoios și
din cauza condițiilor climatice.
Acum, cînd la restanțele de la
mijlocul decadei trecute s-au adăugat și nerealizările din ul
tima parte a săptămînii, este
absolut necesar să se realizeze
o asemenea mobilizare de forțe
incit la nivelul intregii agricul
turi să se poată insămința zil
nic cel puțin 350 000 hectare.
Iată de ce întregul efort pen
tru realizarea exemplară a tu
turor acestor obiective trebuie
să aibă ca scop precis indepli
nirea integrală, riguroasă a sar
cinilor zilnice de către toate
formațiile de muncă, de către
toți lucrătorii de pe ogoare.
Ziua de muncă la semănat, in
această perioadă, trebuie să în
ceapă o dată cu ivirea zorilor și
să sfîrșeascâ seara tîrziu, iar
Ia pregătirea terenului să se
lucreze și noaptea. Trebuie să
tie ziua care să cuprindă în
cimp pe toți locuitorii satelor,
zi de muncă efectivă, fără șe
dințe sau alte preocupări. Cu
atit mai necesare sînt acum or
dinea perfectă, disciplina stric
tă, mobilizarea tuturor forțelor
de care dispune agricultura cu
cit. în condițiile îmbunătățirii
vremii, este absolut necesar ca
în fiecare zi din această săptă
mînă să se lucreze cu viteze
peste cele stabilite prin pro
gramele inițiale. Deosebit de
important în acest sens este ca
pretutindeni să se implemente
ze în conștiința oamenilor con
vingerea că printr-o organizare
mai bună a muncii, printr-un
efort mai mare se pot realiza
ritmurile înalte care trebuie
aținse acum la pregătirea tere
nului și la semănat. Esențial
este ca organele și organizațiile
de partid de la sate să asigure
acea stare generală de mobili
zare a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură care să per
mită realizarea celei mai scurte
și mai bune campanii agricole
de primăvară.

Imagine de Ia întreprinderea navală Drobeta-Turnu Severin
Foto : S. Cristian

MUNCA - la temelia
noului chip al satului
Scriu cu întîrziere
dar, în suflet, cu
aceeași
emoție fru
moasă Și netulburată
cu care am participat
la sărbătoarea locui
torilor comunei Nojorid ■ de la marginea
apuseană a Bihoru
lui. Comunei i se de
cerna titlul de „Erou
al Muncii Socialiste",
după ce patru ani de-a
rindul a stat în frun
tea întrecerii socia
liste
a
consiliilor
populare din țara în
treagă. Nu-mi atribui
nici un merit dincolo
de simțul gazetăresc,
dar eu prevăzusem
acest palmares
ex
traordinar al nojoridenilor într-un repor
taj publicnt tot in
paginile „Scînteii" cu
vreo 7—8 ani în urmă.
Pe atunci comuna abia
începea să-și încro
pească reputația, dar,
deja, iși înfățișa nă
zuințele și ambițiile
nețărmurite. Cum însă
la pomul lăudat nu te
duci
cu sacul, am
mers la Nojorid. în
documentare, fără nici
o idee preconcepută,
fără nici un elan pre
stabilit. Atunci l-am
cunoscut, in vechiul
și scorojitul sediu al
consiliului popular, pe
tînărul primar loan
Chivari, bărbat înalt
ca steagul, în verbul
căruia se vedea lim
pede omul de inițiati
vă. omul de ispravă.
Astăzi,
trecind
pe
locurile acelea, ai sen
timentul ciudat că te
găsești in cu totul
altă parte. Și, fără
exagerare, în cu totul
alt secol. Și îmi vin în
minte cuvintele de
altădată ale primaru

lui Chivari : „Noi, cei
din Nojorid, vrem să
ne întemeiem o co
mună și o gospodărie
care să arate ca in
comunism".
Acest chip nou, fas
cinant, al comunei se
datorește felului in
teligent, chibzuit și. în
același timp, nu lipsit
de fantezie
în care
s-a rezolvat problema
sistematizării.
Centru civic, cu pri
măria, spațiile comer
ciale. poșta și telefoa
nele. banca agricolă,
sediul breslelor meș
teșugărești, cofetăria,
un restaurant demn
de oricare municipiu,
sînt
sistematic
și
elegant orînduite in
clădirile moderne așe
zate in formă de U, cu
deschiderea spre șo
seaua națională. Arhi
tectura este româneas
că, stilizată și așezată
cu bun gust în tipare
le modernității.
Un
havuz irizează apă
limpede in fața clădi
rilor. Grădini cu flori,
pomi
tineri,
iarbă
tunsă
completează
peisajul. Funcționalul
și esteticul iși dau
mîna
pretutindeni.
Priveam spre firma pe
care scrie „Telefoane"
și mi s-a epus că
Nojoridul e cu telefo
nie, avînd deja peste
100 de abonați. Și e
canalizat, complet ca
nalizat. Cu apă lim
pede ca cristalul — cu
văile îndiguite, beto
nate. Nojoridul este
un mare furnizor de
legume. Harnicii și
ingenioșii locuitori ai
comunei
au
barat
văile, adunînd apele
ploilor și zăpezilor și
irigind, cu ele, mari

• reportaje • însemnări •

ORDINE Șl DISCIPLINĂ
Șl IN SCHIMBUL DE NOAPTE
Este știut că pentru reducerea consumului de energie electrică în
perioada de maximă solicitare a sistemului energetic național, dar și
pentru folosirea rațională a energiei pe timpul nopții, respectiv după
ora 22, conducerea partidului a indicat organizarea și extinderea ac
tivități' schimbului III, în special în sectoarele calde. De altfel, pentru
accelerarea ritmului de lucru și sporirea producției, schimbul III tre
buie generalizat în toate sectoarele productive, unde cerințele o im
pun. Dar mai ales in acele întreprinderi care au de realizat un volum
însemnat de produse pentru export sau care sint destinate înfăptuirii
unor programe prioritare din economie.
Este de la sine înțeles însă că pentru buna derulare a producției
pe parcursul schimbului de noapte, pe lingă o temeinică aprovizionare
cu materiale, materii prime, scule, dispozitive și verificatoare, esențială
este asigurarea neîntieruptă a unei asistențe tehnice competente la
fiecare loc de muncă, în fiecare atelier și secție de producție. Practic,
in schimbul de noapte trebuie să se lucreze absolut normal, la fel ca
în schimburile de zi. Pentru aceasta pretutindeni este necesar să se
controleze efectiv, riguros, în secțiile și atelierele de producție, la fața
locului, cum se lucrează in schimbul de noapte, cum sînt încărcate și
folosite utilajele din dotare, în special cele mari consumatoare de
energie.
Cum se acționează pentru desfășurarea unei activități exemplare
în schimbul de noapte ? Care sint problemele ce trebuie urgent so
luționate pentru creșterea randamentului în schimbul III ? lată tema
sondajului „Scînteii", efectuat la intreprinderea de pompe „Aversa" din
Capitală și întreprinderea mecanică din Gheorgheni.

IN PAGINA A ll-A

Printre oțelarii himedoreni, la ceasul
unor noi împliniri
cu oameni de caracter :
munca este dură, pinditâ
de primejdii in fiecare fază
a elaborării șarjei, fiecare
poate periclita șarja sau
utilajele dacă se dovedește
slab citeva secunde, atunci
cind trebuie să intervină.
Acum ați înțeles ?
— Cu această precizare
și cu ceea ce mai știm
despre oțelari. credem că
da...
...La Hunedoara ningea in
ziua aceea. Ningea peste
furnale, peste oțelarii. pes
te stația de transformare si
dacă te uitai de pe plat
forma Oțelăriei SiemensMartin nr. 2. dintr-un anu
mit unghi, fantasticele jer
be de scintei stîrnite la
gura cuptorului de mașina
de șarjare se amestecau
bezmetic cu fulgii ninsorii
născind un tablou în alb și
portocaliu greu de uitat
pentru cel ce l-a văzut fie
chiar si o singură dată.
Alături se descarcă șarja.
In spatele cuptorului, mais
trul Gheorghe Năboiu nu
are timp pentru interviuri.
Sutele de mii de kilograme

(Continuare
în pag. a Il-a)

în întreprinderile industria
le din județul Suceava se ac
ționează cu bune rezultate
pentru îndeplinirea ritmică a
planului ia producția fizică.
Un rol deosebit in realizarea
sortimentelor planificate îl are
perfecționarea organizării și
modernizarea producției. Pe această bază, oamenii muncii din
unitățile economice sucevene au
obținui și livrat importante
cantități de produse peste plan.
Ei au pus suplimentar la dis
poziția
economiei
naționale
mașini-unolte de prelucrat me
tale prin așchiere. produse de
mecanica fină, aproape 4 000
tone pirită, peste 80 tone cupru,
plumb și zinc in concentrate,
610 tone minereu de fier, mo
bilier din lemn, furnire esteti
ce. plăci fibrolemnoase. che
restea. confecții textile și al
tele. (Sava Bejinariu).

CUTEZANȚA
Pe platforma oțelăriei
Siemens Martin nr. 2 de la
Hunedoara, cineva ne spu
ne cu un zîmbet : „De
fapt, să știți că oțelul se
face cu oameni de carac
ter". Ne gindim că, la urma
urmelor.
despre orice se
poale spune .... se faee cu
oameni de caracter": și na
vele, și pantofii, și televi
zoarele, și... Se poate, dar...
Nedumeririi noastre ii răs
punde secretarul comite
tului de partid de la otelărie. Ștefan Cioranu :
— Cum să explic ?, Ve
deți, se poate spune „spor
tul se face cu oameni de
caracter", așa e. dar... fot
balul e una. mai incap și
oameni fără caracter, ce
să ne mințim...
— ...dar nu la „Corvinul“... — zîmbim noi.
— O. nu. chiar vă rog să
precizați 1 Dar la rugbi sau
la alpinism este obligatoriu
să ai caracter, altfel nu ai
ce căuta acolo pentru că,
doamne ferește, schilodești
oamenii sau chiar ii omori.
Vedeți, in sensul ăsta spu
nem noi că otelul se face

Alexandru
AWR1TO1U

SUCEAVA : Rezultate
ale modernizării
producției

Atentie centrală realizării

ritmice, integrale a planului

întinderi de grădini cu
legume și pomi fruc
tiferi. Deci nojoridenii
iși construiesc adevă
rate lacuri de acumu
lare.
Cel din satul
Șauaieu atinge o su
prafață de peste 3
hectare.
în rest, ca apă po
tabilă și sanitară este
folosită apa freatică,
în căutarea ei, sonde
sfredelesc în loate
cotloanele
in
care
aparatele geologilor o
bănuiesc mai aproape
de , suprafață. Nevoia
insă nu numai că te
învață multe, dar te
și răsplătește.
Căci,
sfredelind o dată după
apă potabilă, la mar
ginea satului Livada,
din sondă a țîșnit, cu
presiune îmbelșugată,
apă
termală.
„Am
căscat ochii ca la o
nălucă" — îmi poves
tea un martor ocular
— și nu ne-am mișcat
de acolo pină ce nu
ne-au alungat aburii".
Urmarea ? Ăpa terma
lă a fost imediat fo
losită la încălzirea în
treprinderilor. institu
țiilor, caselor cetățe
nilor și... la o inven
ție care numai în
capul luminat al ingi
nerului Caraiman. di
rectorul marii crescă
torii de crap de, la
Cefa, se putea naște;
El a constatat că în
apa termală
(de o
anumită
temperatu
ră !) puietul de crap
crește de două ori mai
repede și de două ori
mai mare decit în apa

de oțel lichid se scurg, ca
intr-o zi de geneză, in gi
gantica oală de turnare,
imprâștiind alte jerbe de
scintei. In vecinătatea tem
peraturii de infern, un oțelar aruncă in oală alte si
alte materiale — cele ce
rute de calculator pe displayul din cabina de co
mandă. in urma ultimelor
analize.
Șeful echipei este Ion
Bâzoc. Se apropie de pen
sie și despre el Ștefan Cio
ranu ne spune un lucru aproape de necrezut : „Nu
a avut niciodată o perfo
rare de prag 1". Pragul
este reduta de materiale
refractare ridicată la fie
care șarjă în gura cupto
rului, iar ceea ce se spune
dospre șeful de echipă echivaleazâ cu afirmația că
un chirurg, care de-a lun
gul vieții a efectuat zece
mii de operații complicate,
a obținut tot atitea vinde
cări.
Ca *și Ion Bâzoc, se pre
gătește de pensie și mais
trul principal Victor Petroescu. Este reprezentan

tul generației de oțelari
imediat următoare genera
ției lui
Ștefan Tripșa,
a oțelarilor nimbati de
aura romantică a primelor
mari producții de oțel, a
furtunilor înnoitoare de la
Hunedoara, a faptelor eroice de muncă răsunind.
in anii aceia, peste tară.
— Momentul pe care îl
trăim — meditează cu glas
tare Iacob Toplician. se
cretarul
comitetului
de
partid al combinatului —
este cel al unei noi schim
bări de generații. Au ple
cat un Mărculescu. un
Tripșa. acum pleacă și cei

care le-au luat locul. Dacă
avem
personalități
„de
schimb" ? Indiscutabil. De
altfel, niciodată in istoria
combinatului nu am avut
atiția oameni tineri în posturile-cheie. In ei se aliază
competența tehnică înaltă
cu ' spiritul revoluționar,
cu voința de a trece peste
obstacole, de a învinge.
Oțelăria trăiește un mo
ment deosebit. Multă vre-

Georqe-Radu
CHIROV1C1
Sabin CERBU
(Continuare in pag. a IH-a)

SĂLAJ : Producția fizică
peste prevederi
Colectivele de oameni
ai
muncii dintr-o serie de unități
industriale din județul Sălaj
și-au realizat și depășit sarci
nile de plan la producția fizi
că. Ca urmare, au fost li
vrate peste prevederi 2 330 tone
cărbune net. 22 300 tone calcar.
1 515 tone oțel brut, 10 606
armături din fontă, importante
cantități de mobilier din lemn
etc. Printre unitățile cu rezul
tate deosebite se numără între
prinderea minieră Sărmășag,
întreprinderea de armături in
dustriale din fontă și oțel, în
treprinderea de
prelucrare a
lemnului Zalău și altele. (Eugen
Teglaș).
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în întreaga țară, cu toate forțele, cu toate mijloacele

Activul de partid - puternic angajat
PENTRU INTENSIFICAREA ÎNSĂMÎNȚĂRiLOR jnjnfăptuirea obiectivelor economice
constanța : Măsuri pentru

dolj : Hotărîtoare este acum

recuperarea restantelor
»

organizarea
Pe ogoarele județului Dolj, județ
eu mare pondere în agricultura țării,
continuă în ritm intens însămînțarea
culturilor din epoca I. De asemenea,
s-a asigurat un front larg de lucru
pentru însămînțarea porumbului pe
cele 120 480 hectare planificate pen
tru acest an. Ca urmare a bunei or
ganizări a muncii, pînă Ia începutul
acestei săptămîni, sămința a fost
pusă în pămînt pe 63 600 hecta
re.
Semănatul
sfeclei
de za
hăr s-a făcut în proporție de 98
Ia sută, iar al florii-soarelui — 32
la sută. însămînțările sint avansate
în unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Dăbuleni, Bechet,
Moțăței. Plenița, Segarcea și Poiana
Mare. Există condiții ca, în zilele ce
urmează, ritmul de lucru să sporească
și mai mult. Unitățile de mecahizare
au fost dotate cu încă 50 semănă
tori pentru prășitoare, 80 combinatoare, 260 grape cu discuri și 300
tractoare U 650.
Experiența a numeroase unități
agricole a demonstrat că, prin buna
folosire a utilajelor și a timpului de
lucru, ritmul semănatului poate fi
mult intensificat. Iată un exemplu.
La cooperativa agricolă Praporii am
ajuns în faptul serii. Deși soarele sta
gata să scapete, mecanizatorii cu
trei semănători au intrat in brazdă.
„De azi dimineață așteptăm acest
moment — ne spune Gheorghe Ghiță, inginerul-șef
al
cooperativei
agricole. După ploaie, solul s-a zvîntat și pînă se înserează însămînțăm
din plin. Nu ne putem permite să
irosim nici o clipă".
Seara tîrziu, la cooperativa agri
colă Amărăștii de Sus se face ana
liza zilei de muncă : 30 ha semăna
te, 51 ha pregătite, 95 ha ogoare grăpate. „Nu-i cam puțin pentru o zi ?“
— întrebăm. Inginerul Marcel Nițu,
președintele cooperativei, un spe
cialist ambițios, ne răspunde : „Pu
tem pregăti și însămînța o suprafață
mult mai mare dacă nu ne-am po
ticni, la tot pasul, de mormane de
pămînt aflate in calea utilajelor. So
lele pe care trebuie să însămînțăm
în această primăvară sînt foarte f'rîmițate. Lucrătorii de la I.E.E.L.I.F.
au săpat șanțuri pentru introducerea
conductelor de irigat, șanțuri pe care
nu le^au astupat. După cît știm, nici
nu le vor astupa decît după ce vor
face probele la conducte. Asta poate
să fie și la toamnă".
Abia se crăpase de ziuă cînd ingi
nerul Nicolae Cercel, directorul
S.M.A. Bechet, și cu Ion Popescu, or
ganizatorul de partid al acestui con
siliu agroindustrial, și-au început
controlul în taberele de cîmp. In sea
ra precedentă se stabiliseră programul
de lucru și parcela pentru fiecare
agregat și semănătoare. Facem îm
preună un prim popas pe ogoarele
cooperativei agricole Ostroveni. Me
canizatorii, cu agregate complexe,
pregăteau ultimele suprafețe pentru
însămînțarea celor 268 hectare cu fu
raje. Pe altă solă, inginerul Gheor
ghe Oprescu bătea cu pasul tere
nul pentru a se convinge dacă se
poate pregăti patul germinativ pen
tru însămînțarea porumbului.
Se apropia de ora 10 cînd am
ajuns la Sadova. Utilajele erau scoa
se în tabăra de cîmp și mecanizato

rii se învîrteau pe lîngă ele. Aici,
nici un specialist. Marin Iancu, inginerul-șef al cooperativei agricole,
mai avea ceva probleme de soluțio
nat la sediul unității. „încă nu se
poate lucra, a plouat ieri" — se jus
tifică el. „Ba se poate lucra, ne-am
convins la fața locului, dovadă că am
dispus intrarea agregatelor la pregă
tirea terenului", vine replica directo
rului S.M.A., susținută și de organi
zatorul de partid, care adaugă :
„Asemenea manifestări de reținere
pe care le-am întîlnit le vom discu
ta diseară în ședința de comanda
ment, Nu vom accepta întîrzierea
lucrărilor agricole".
Concomitent cu lucrările agricole
din cîmp, în unitățile agricole din ju
dețul Dolj se acționează in vederea
pregătirii viitoarei producții de legu
me. Pentru realizarea în acest an a
unei producții de tomate timpurii de
99 230 tone, pe cele 3 200 hectare
aflate în sectorul socialist și în gos
podăriile populației s-au asigurat
aproape 240 milioane fire de
răsaduri, care la această dată
au ajuns la stadiul de repicare. „Perioada repicării a fost
depășită cu mai mult de o șăptămînă, fapt ce pune în pericol produc
ția de tomate timpurii, ține să pre
cizeze Ion Vlăduțescu, inginerul-șef
al trustului județean al horticultu
rii. Și aceasta din cauză că nu avem
folie. Din cele 381 tone necesare
producerii răsadurilor în spații pro
tejate avem o repartiție de 238 tone,
din care s-au primit doar 106 tone.
Iată de ce facem un apel călduros
la furnizorii noștri de la întreprin
derile de profil din Iași și Buzău să
urgenteze livrarea foliei". Intr-ade
văr, apelul doljenilor este pe de
plin justificat, dacă avem în vedere
că acest județ deține ponderea pe
tară în ceea ce privește producția de
tomate timpurii.

Nicolae BABA1AU
corespondentul „Scinteii"

Pînă în dimineața zilei de 21 mar
tie, în județul Constanța a fost însâmînțată 13 la sută din suprafața
prevăzută, iar terenul s-a pregă
tit pe 47 000 hectare. „încheind
semănatul celor 45 000 hectare de
culturi din
primele două urgente,
declanșăm însămînțarea florii-soare
lui. a porumbului si a celorlalte cul
turi. astfel incit să ne incadrăm în
tocmai în termenele indicate de
secretarul general al partidului — ne
spune tovarășul Ion Șerban. direc
tor general al direcției agricole ju
dețene. în județ s-a încheiat semă
natul mazării pe 5 180 hectare, al
ovăzului, legumelor timpurii, precum
și celei mai mari părți din suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu in
pentru ulei si fibră, care ocupă 11 500
hectare. De asemenea, cartofii tim
purii au fost plantați pe întreaga
suprafață prevăzută. In consiliile
agroindustriale, unde terenul s-a
zvîntat mai din timp — Băneasa,
Ostrov. Negru Vodă și 23 August —
toate culturile din primele două ur
gențe au fost însămînțatc.
Ne aflăm la I.A.S. Cogealac. unita
te situată în nordul județului. In
toate cele 16 ferme se lucrează de
zor la grăparea ogoarelor, la pregă
tirea patului germinativ si la semă
nat, lucrări la care sînt folosite 24
de agregate cu cupluri de combinatoare și 24 de semănători. „Am în
cheiat însămînțarea culturilor din
prima epocă — ne spune inginerulșef al unității. Doru Stamatoiu. pe
care-1 întîlnim la ferma nr. 6. Con
tinuăm plantarea celor 150 hectare
cu cartofi de toamnă si pregătim te
renul pentru semănatul celor 800
hectare cu floarea-soarelui. 2 445
hectare cu porumb. 700 hectare cu
soia și 225 hectare cu fasole". La
aceeași fermă, consemnăm grija pen
tru calitatea lucrărilor si pentru eco
nomisirea carburanților.

La ferma nr. 1 a cooperativei agricole Tariverde din același consiliu
agroindustrial, inginerul Doru Zbircea ne prezintă solele pe care s-a
încheiat semănatul : 50 hectare cu
mazăre. 21 hectare cu borceag si 30
hectare cu lucerna. Pămîntul e lu
crat grădinărește. Circa 100 de coo
peratori string resturile vegetale pe
solele unde mecanizatorii au început
pregătirea terenului pentru semăna
tul florii-soarelui și al porumbului.
In consiliul agroindustrial Sibioara,
organizatorul de partid, Constantin
Poteră, ne spune că s-a încheiat se
mănatul ovăzului, mazării pentru
boabe și s-a plantat întreaga supra
față cu cartofi timpurii, dar a rămas
in urmă semănatul lucernei. al sfe
clei de zahăr și al inului pentru
ulei și fibră. Intr-adevăr, la coope
rativa agricolă Sibioara întîlnim in
cîmp patru mecanizatori care lu
crau la pregătitul terenului si la
plantarea cartofilor de toamnă. Uni
tatea mai avea de însămînțat 100
hectare cu sfeclă de zahăr, cultură
aflată în faza de pregătire a terenu
lui. De ce nu se lucrează concomi
tent și la semănat pentru a se cîstiga timp, incit săptămîna aceasta să
se treacă și la semănatul porumbu
lui și fasolei ? „Ce-i drept, avem tot
ce ne trebuie pentru a urgenta lu
crările — recunoaște președintele
unității, Stancu Istrate. Vom
lua
măsuri pentru recuperarea restanțe
lor".
Cifrele din situația operativă do
vedesc că asemenea atitudini zăbovitoare se întîlnesc si în celelalte
unități ale consiliului, motiv pentru
care se simte nevoia unor inițiative
ferme de folosire a întregii capaci
tăți mecanice si a timpului bun de
lucru, pentru recuperarea restante
lor și încadrarea semănatului în ter
menele stabilite.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

Pe ogoarele C.A.P. Poroschia, județul Teleorman

Foto : E. Dichiseanu

Municipiul Tîrgu Mureș, care In
ultimii ani a cunoscut, asemenea al
tor centre urbane ale țării, o dez
voltare impetuoasă, deține în jude
țul Mureș ponderea într-o serie de
domenii cum sînt industria, con
strucțiile, transporturile, circulația
mărfurilor, prestările de servicii că
tre populație, știința și cultura ș.a.
Un rol important în mobilizarea co
lectivelor de oameni ai muncii pentru
înfăptuirea sarcinilor economico-sociale din toate aceste domenii, pentru
realizarea programelor prioritare la
nivelul municipiului îl are impli
carea activului de partid.
„Devenită o condiție obligatorie în
practica muncii de partid — ne spu
ne tovarășul Iromm Buda. primsecretar al comitetului municipal de
partid — folosirea activului este re
zultatul unei cerințe obiective. Așa
cum a subliniat în repetate rînduri
tovarășul Nicolae Ceaușescu. spo
rirea continuă a rolului conducător
al partidului în societate, în înfăp
tuirea unitară a sarcinilor ce stau
în fața organelor și organizațiilor de
partid impune ca pretutindeni, în
fiecare sector.
problemele să fie
temeinic dezbătute și soluționate îm
preună cu activul. De altfel, fără
sprijinul activului de partid ar fi
greu de imaginat, dacă nu imposi
bil, să putem face față exigențelor ac
tuale", Intr-adevăr, munca desfășu
rată de comitetul municipal de partid
cu activul, care cuprinde 242 de to
varăși, are la bază obiectivele și
problemele înscrise în planurile sale
de activitate.
Nu este acțiune de
mai mică sau mai mare amploare
la care să nu participe, într-o for
mă sau alta, cadre din activul de
partid, el fiind prezent în întrea
ga muncă organizatorică și politicoeducativă a comitetului municipal de
partid. Astfel, pentru a fi
pre
zent în toate sectoarele sferei pro
ducției materiale și în viața mu
nicipiului, comitetul municipal de
partid a constituit colective de co
muniști din activul său de partid pe
domenii importante ale activității
din industrie, transporturi,
inves
tiții, export, aprovizionarea popu
lației, propagandă, ocrotirea sănă
tății ș.a., prin care se asigură nu
numai participarea susținută a acti
vului la
soluționarea problemelor
multiple cu care se confruntă, ci și
creșterea calității muncii desfășura
te. valorificarea experienței și com
petenței activului.
Cum a fost concepută activitatea
colectivelor ? Să luăm, bunăoară, ca
termen de . referință, organizarea
muncii activului din industrie. Pen
tru examinarea periodică a haodului de îndeplinire a obiectivelor și a
programelor stabilite, comitetul mu
nicipal de partid a organizat munca
activului din industrie — alcătuit
din circa 30 tovarăși
selecționați
dintre cei mai buni comuniști — pe
colective, coordonate de un secretar
sau un membru al biroului comite
tului municipal de partid.
Modul în care s-a acționat pentru
mai buna gospodărire și utilizare a
energiei electrice și combustibililor,
reducerea consumurilor de materii
prime și materiale, valorificarea ma
terialelor refolosibile. optimizarea
transporturilor de mărfuri pe calea
ferată, recondiționarea pieselor de
schimb s-a constituit pînă acum în
tr-o experiență pozitivă pe\ care co
mitetul municipal de partid și-a ptoț
pus s-o extindă și mai mult în acest
an în munca cu activul de partid.
Constatînd, bunăoară, în primul tri
mestru al anului precedent, existen
ta unor greutăți în asigurarea ener
giei electrice și a combustibililor de

care are nevoie economia municipiu
lui. greutăți datorate și risipei care se
mai făcea simțită în această privință,
comitetul municipal a inițiat, cu spri
jinul activului de partid, un control
riguros în toate unitățile mari din
Tîrgu Mureș. Delimitarea și stabili
rea consumului tehnologic
de cel
netehnologic, evidențierea zilnică a
consumurilor normate pe secții, ate
liere și fiecare loc de muncă s-?au
soldat nu numai cu măsuri concre
te vizînd încadrarea în normele și
normativele de consum stabilite, ci
și cu- efecte benefice asupra încadră
rii Unităților, prin evitarea penaliză
rilor, în prețul de cost. Intre acestea

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Tîrgu Mureș
se numără și combinatul chimic
„Azomureș", unul din marii consu
matori de energie si combustibil din
municipiu și județ, unde acțiunile
întreprinse în cooperare cu specia
liștii combinatului au făcut ca. in
anul precedent, concomitent cu în
cadrarea în normele de consum, să
fie readuși în circuitul productiv —
prin lucrări ingenioase de recuperare
a energiilor secundare — agenți ter
mici echivalînd cu peste 50 000 tone
combustibil convențional.
Activul de partid se
dovedeșt".
totodată, o puternică forță în afirma
rea progresului tehnic. Rezultatele
acțiunilor inițiate de colectivele ac
tivului se regăsesc în aplicarea a nu
meroase soluții noi de modernizare
a proceselor de producție, care au
stat, ulterior, la baza asimilării în
fabricație a unor produse cu perfor
manțe tehnice superioare, ceea ce
a făcut ca în 1987 volumul produc
ției destinate exportului să înregis
treze, la nivelul municipiului.
un
spor, față de 1986. de 51,8 milioane
lei. Se cuvine relevat că. pe temeiul
unor studii și analize la fata locu
lui, efectuate de colectivele activu
lui de partid privind
optimizarea

Ordine și disciplină și in schimbul de noapte
La întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală

„Pete

" intr o noapte albă

înainte de a ne referi la felul cum
se muncește in schimbul de noap
te la prestigioasa întreprindere de
pompe „Aversa" din Capitală să fa
cem o paranteză. La ora 22.30. cînd
își începea activitatea schimbul III.
ziaristului i-a fost imposibil să in
tre în uzină. Motivul ? Cadre de
conducere ale întreprinderii invocau
o anume interdicție privind prezen
ta ziaristului în unitate fără o aprobare de la organul de partid (? !).
Ceea ce am si făcut. Numai că. sur
prinzător, atit la comitetul muni
cipal de partid, cît și la comitetul
de partid al sectorului 2. cei cu care
am discutat au precizat cît se poa
te de limpede că nimeni nu a dat
o asemenea interdicție, care de alt
fel ar fi contrară Legii presei. Am
făcut această precizare deoarece în
mod surprinzător. în ultimul timp,
sub forme mai mult sau mai puțin
voalate, este îngrădit accesul ziariș
tilor pentru documentare. Dar iată
ce am întîlnit începînd cu ora 23.Î0
la întreprinderea de pompe „Aver
sa" din Capitală.
Dintr-un anume punct de vedere,
credem că modul în care este or
ganizată munca la secția turnătorie,
seriozitatea cu care se lucrează și
disciplina manifestată ar putea con
stitui un exemplu pentru multe alte
colective din economie. Practic, aici
se lucrează din plin. în noaptea son
dajului nostru fiind prezenți la pro
gram 140 de muncitori si 9 cadre
tehnice care asigură asistenta teh
nică. Sarcinile de plan sint judi
cios repartizate pe formații de lu
cru si ateliere. In plus, principale
le utilaje mari consumatoare de energie — cuptoarele de topit fontă
si oțel lucrează din plin. Discutăm
cu șeful coordonator de secție, in
ginerul Eugen Ionescu.
— Ce producție urmează să fie
realizată în schimbul III ?
— Conform graficelor, trebuie să
realizăm circa 15 tone de piese pe

linia automată. Sînt diverse repere
pentru pompe destinate exportului și
programelor prioritare ale econo
miei. în ce privește elaborarea șar
jelor — conform graficelor de pro
ducție — trebuie să realizăm circa
12 tone fontă și 5 tone oțel. Avem
toate condițiile să realizăm ceea ce
ne-am propus.
Cu siguranță, după feiul cum se
lucra, sarcinile stabilite au devenit
realitate. Pledează pentru aceasta ac
tivitatea temeinic și judicios orga
nizată pe întregul flux de fabrica
ție. așa cum este specific unui sec
tor în care se lucrează minut de
minut, oră de oră. zi de zi „foc con
tinuu". Reporterului îi este greu să
remarce acum in miez de noapte
cîtiva fruntași. Și totuși după cum
ne preciza inginerul Marian Raicu,
specialistul care asigură asistența
tehnică la elaborarea fontei. între
cei care se remarcă în activitatea
productivă trebuie amintiți topitorii
Marin Cărăvan. Constantin Hodoro
gea și electricianul Victor Mihalache. cum de altfel se cuvine apre
ciată și activitatea atelierului de
turnare de precizie, unde sub în
drumarea șefului de tură. Stere Bal
tac. se executau rotori din otel pen
tru pompe.
Așadar. la turnătorie, asistență
tehnică asigurată la fiecare atelier,
iar producția este bine urmărită și
se derulează conform graficelor. Am
consemnat aceste aspecte fie si nu
mai pentru a arăta că în schimbul
de noapte se pot obține randamen
te sporite acolo si atunci cind mun
ca este bine organizată, cînd fieca
re muncitor și specialist știe ce are
de făcut și mai ales cind fiecare în
țelege să-și facă datoria cu maximă
răspundere. Fără îndoială. în aceas
tă reușită este implicată si activi
tatea desfășurată de organizația de
partid. Nu întîmplător l-am întîlnit
la lucru printre muncitori pe secre
tarul organizației de partid.

Intrînd în secția a Il-a de Pre
lucrări prin așchiere am avut însă
pentru moment impresia că am pă
șit într-o altă întreprindere. Atit era
de mare discrepanța între modul în
care se muncea la turnătorie și aici.
Practic. într-o secție cu peste 190 de
utilaje.se aflau ici-colo numai 40 de
muncitori. La montaj nu lucra ni
meni. cu toate că opiniile unora din
tre interlocutori ne-au lăsat să în
țelegem limpede că aici s-ar fi pu
tut lucra din plin. Intr-adevăr, se
lucra bine la standul de probe hidrodinamice. Mai exact, aici fusese
ră deja testate 5 pompe, care se
comportaseră excelent, iar pe stan
duri se aflau incă patru electropompe. Din păcate, specialistul nu
mit să acorde asistentă tehnică lip
sea.
Nu insistăm si asupra altor amă
nunte. Cert este un lucru : în sec
torul de prelucrări al întreprinderii
există
mari
rezerve.
care în
schimbul III nu sint pe deplin fo
losite. O atestă și un alt aspect :
la secția a IV-a lucrau numai 33 de
muncitori. în timp ce linii întregi
de mașini-unelte stăteau. Adeseori,
în timpul documentării a fost invo
cată lipsa de strungari și frezori.
Fără îndoială, și acesta e un motiv.
Dar cine altcineva trebuie să se
preocupe de asigurarea cu strungari,
frezori, rectificatori, dacă nu condu
cerea întreprinderii, consiliul oame
nilor muncii ? Pentru că. asa cum o
atestă și planul de producție al în
treprinderii, economia națională are
nevoie de pompe, de cît mai mul
te pompe. Acest fapt nu trebuie nici
un moment scăpat din vedere.
Ce s-ar putea spune în conclu
zie ? Problema organizării muncii în
schimbul de noapte nu trebuie ne
glijată de conducerea întreprinderii.
Consiliul oamenilor muncii, organi
zația de partid trebuie să abordeze
această problemă intr-un mod uni
tar. stabilind un cod riguros al răs
punderilor în fiecare secție. în fie
care atelier, precum și pe ansam
blul întreprinderii. Pentru că. asa
cum s-a văzut, există mari discre
pante de la un sector de activitate
la altul. Altfel spus, trebuie în așa

fel acționat îneît „petele negre" din
nopțile albe ale oamenilor muncii de
la „Aversa" să dispară cu desâvirșire. Iar exemplul bun se găsește

chiar în propria întreprindere. în
secția turnătorie.

Gheorghe IONIȚA

La întreprinderea mecanică din Gheorgheni

Defecte si efecte in orele schimbului III
Bilanțul cu care întreprinderea
mecanică din Gheorgheni a încheiat
anul 1987 nu a fost pe măsura do
tării tehnice și a potențialului co
lectivului de aici. Afirmația isi are
temei în înseși concluziile recentei
adunări generale a reprezentanților
oamenilor muncii. Relevarea in spi
rit critic și autocritic a cauzelor nerealizării principalilor indicatori de
plan a contribuit la stabilirea unui
complex de măsuri tehnico-organizatorice care să asigure rentabili
zarea unității într-un termen scurt,
un accent deosebit fiind pus pe îm
bunătățirea activității la sectorul
cald. Reducerea normelor de consum,
îmbunătățirea tehnologiilor la for
mare și turnare, cu efect direct in
scăderea rebuturilor — care anul tre
cut au atins 14 la sută — realizarea
ritmică a 50 tone piese pe zi la tur
nare sînt cîteva direcții de acțiune
stabilite pentru îmbunătățirea mun
cii la turnătorie. După cum noi și
eficiente măsuri s-au luat în cadrul
secțiilor și atelierelor din sectoarele
de prelucrări mecanice, unde, de
fapt, se definitivează producția fizi
că. Ca urmare, in primele două luni
ale anului, planul la producția-marfă industrială s-a îndeplinit integral,
înregistrîndu-se și o oarecare depă
șire.
Totodată, trebuie să arătăm însă
că la două sortimente principa
le — produse de mecanică fină și
mașini-unelte de prelucrat prin așchiera — planul a fost realizat doar
în proporție de 68 și, respectiv. 78 la
sută. Este adevărat, la aceste nerealizări concură încă o serie de
cauze obiective, care, cu ajutorul
forurilor tutelare, trebuie grabnic
înlăturate. Dar în aceeași măsură

se fac simțite o serie de neajunsuri
interne, care dăinuie mai de mult în
activitatea unității, cu efecte negati
ve asupra desfășurării producției.
Cîteva dintre acestea s-au relevat în
timpul schimbului III din data de 18
martie, cind am fost prezenți în în
treprindere între orele 22 și 5 di
mineața, Subliniem, concluzia gene
rală este aceea a unei munci res
ponsabile, pline de dăruire din partea
muncitorilor și specialiștilor care asi
gură o eficientă asistență tehnică, a
unei bune încadrări in disciplina
muncii și a producției. Un prim ar
gument : după semnalul sirenei de
la ora 22, la poarta unității n-a mai
apărut nici un întirziat. Au fost pre
zenți toți oamenii muncii repartizați
pe acest schimb. Dar să derulăm fil
mul documentării noastre.
Ora 22,30. La atelierul prelucrări
mecanice, linia mecanică fină, mais
trul Balazs F. Vilmos, repartizase
lucrul tuturor celor 28 muncitori : se
executau diverse repere. între care
„pahare", diafragme, cilindri de pre
siune, Se știe exact cît trebuie să
producă atelierul pe schimb, munci
torii cunosc cît au de realizat. Dar
cet care lucrează la „pahare" nu au
calibru tampon și calibru filet, ast
fel că măsurarea se face cu șublerul, ceea ce înseamnă multă pierdere
de timp. S-au cerut calibre, dar nu
s-au dat de la magazie. Nu la toate
mașinile-unelte este rezolvat ilumi
natul local. Așa că se lucrează la lu
mina din plafon. Atît efortul mun
citorului. cît și consumul de energie
sint mult prea mari. La unele ma
șini sint lămpi, dar lipsesc becurile,
în același atelier, la linia mașiniunelte, maistrul Bodo Ștefan condu
ce o formație care îsi realizea-

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

MUNCA-LATEMEUA NOULUI CHIP AL SATULUI
(Urmare din pag. I)
lacurilor obișnuite și că morta
litatea este înzecit mai mică. Drept
care, la marginea satului Li
vada. s-a construit numaidecît o
„Stație de reproducere a puietului
de peste #6 bază de apă termală" în
valoare de milioane de lei. prin
muncă prestată de cetățenii comu
nei. ca de altfel și la alte mari con
strucții. Alături de stația de repro
ducere.
noioridenii si-au săpat si
niște lacuri pentru peste matur —
pentru uz propriu. Apoi un ștrand
cu apă termală unde, pentru o taxă
infimă, cetățenii comunei, cei din
comunele vecine, dar și cei din Ora
dea. vin să facă baie si să se odih
nească.
...Parcurgem drumul spre satul Li
vada împreună cu primarul si cu in
ginerul-șef al C.A.P. Livada e
sat nou. cu oameni veniți din Tara
Moților si care abia aici au învățat
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transportului produselor (și. cu deo
sebire. a celor exportate, prin intro
ducerea de tehnologii moderne). în
1987. timpii necesari încărcării și des
cărcării. prin stația C.F.R. din loca
litate, au scăzut, față de 1986, cu
3,3 la sută, diminuîndu-se în acest
fel rulajul (durata între două încăr
cări) vagoanelor cu 5,5 la sută,
volumul
mărfurilor
transportate
crescînd astfel. în perioada amintită,
cu peste 300 000 tone.
Cu toate succesele obținute de co
lectivele activului de partid din in
dustrie, ca și cele din alte domenii
de activitate, la comitetul municipal
de partid se apreciază că rezultatele
obținute nu sînt pe măsura posibili
tăților de care dispune industria
municipiului. Drept care, activul de
partid din industrie a adoptat un
program concret, pe etape, ce vizea
ză, intre altele, modernizarea pro
ducției și creșterea, pe această bază,
a exportului, gospodărirea și folosi
rea mai rațională a fondurilor fixe
și a capacităților de producție ; creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii, care, față de 1985. tre
buie să fie de 2.2 ori mai mare în
1990, iar. concomitent cu introduce
rea pe scară largă a progresului teh
nic. indicele de utilizare a mașinilor
și utilajelor să ajungă în 1990. pe
ansamblul economiei municipiului,
la cel puțin 88 la sută, față de 85,4
la sută în prezent,
Pentru aceasta — așa cum aprecia
și primul-secretar al comitetului mu
nicipal de partid — stilul și meto
dele folosite în acest domeniu pot și
trebuie să fie permanent îmbunătă
țite. Trebuie avut în vedere ea toate
acțiunile întreprinse cu activul de
partid să aibă un caracter mai dina
mic. revoluționar.
îmbinînd
mai
bine răspunderea colectivă a fiecă
rui organ de partid cu răspunderea
personală a tuturor cadrelor, a fie
cărui activist în îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor și atribuțiilor ce le
revin. Numai prin antrenarea în mai
mare măsură a activului la rezolva
rea sarcinilor din domeniile priori
tare ale activității economice și so
ciale. comitetul municipal de partid
va putea cuprinde mai bine decît
pină^ acum toate sectoarele de acti
vitate.

ză si depășește planul cu 10—20
la sută. Muncitorul Barti Zoltan ne
explică avantajele lucrului pe faze,
dar în același timp se plînge de lipsa
curelelor trapezoidale și a pietrelor
de rezervă pentru mașina de recti
ficat. Or. numărul bolțarilor ge tre
buie rectificați este de 400 000
bucăți.
Ora 0,05. Lumină la atelierul de
sculărie. deși nu se lucrează
in
schimbul III. Doar trei muncitori au
rămas peste program. Unul e la
strung, iar ceilalți doi s-au angajat
să termine confecționarea unei ma
trițe. Sesizăm aceeași problemă a
iluminatului local. în plafonul halei
ard 22 tuburi fluorescente.
Ora 0,30. La mase plastice lucrea
ză și nu prea trei muncitoare, consumîndu-se curent cît în timpul unui
schimb complet. La cele două reșouri mari aflate în funcțiune, din
cele 8 prezoane sînt utilizate doar 4.
„S-ar putea lucra la un singur reșou, dar s-ar răci celălalt" — ni se
explică. Or, pentru încălzirea lui
sînt necesare patru ore și ce face
schimbul de dimineață ? Explicația
e doar pe jumătate reală, îptrucit cel
puțin patru ore un reșou consumă
energie degeaba. Presa atelierului e
defectă. De fapt, n-are ulei. Și aceasta deoarece în timpul funcționă
rii îl împrăștie prin toate îmbină
rile sale. S-a mai sesizat problema,
dar...
Ora 1. La galvanizare se muncește
Intens. Tocmai se scot piesele din
băi. Laboranta Zorgel Eva. verifică
stadiul de galvanizare a pieselor.
Ora 1.30. Intrăm în turnătorie.
Prindem momentul turnării fontei la
linia a Il-a și Ia sol. Subinginerul
Borsos Tiberiu asigură asistență teh
nică. Nu a decurs totul normal. Din
cauza infiltrării apei prin plafonul
halei, s-a produs un
scurtcircuit.
Electricienii au intervenit prompt.
S-au oprit compresoarele. a încetat
lucrul pe liniile de formare si tur
nare. S-a acționat operativ, eficient,
și după circa 30 de minute s-a re
luat lucrul.
încheiem aici raidul nostru la între
prinderea mecanică din Gheorgheni.
Am întîlnit multe aspecte pozitive,
oameni și fapte demne de toată lau
da. Ele se înscriu în efortul general
al colectivului de aici de a obține
noi și importante succese în produc
ție. Am găsit însă și unele neajun
suri pe care, sîntem siguri, colecti
vul de aici le va elimina neîntîrziat.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii"

să facă agricultură. Satul e construit
în formă de pentagon, cu cinci străzi
principale care duc în linie dreaptă
spre centru. Aici respiră un parc
spațios. întreținut ca la oraș. Stră
zile au nume pitorești, de pomi
fructiferi : Vișinilor. Cireșilor. Meri
lor. Perilor etc. Șase străzi din cele
8 mai importante sint deja asfaltate.
De aici și-a început. în urmă cu 16
ani. primarul Chivari activitatea,
prima ctitorie a edililor, mai toti ti
neri. de după Congresul al IX-lea
al P.C.R. fiind clădirea elegantă a
unei școli de 10 ani și apoi a unei
grădinițe de copii cu 120 de locuri. A
urmat apoi alimentarea satului cu
apă potabilă din 1977. Așa s-a dat
peste apa termală, căutind apă de
băut. în 1980 a fost construit ștran
dul. apoi canalizarea cu epurarea apelor și folosirea reziduurilor ca în
grășăminte. A urmat o seră încălzi
tă. tot cu apă termală, iar în 1987 —
construcția drumului. O brutărie în
Livada si o alta în Nojorid coc zil
nic piine pentru locuitorii comunei,
în satul Păusa se află, intr-o
pădure răcoroasă, una dintre cele
mai
mari
fazanerii
din
tară.
Noioridenii au fermă avicolă și
o mare fermă sericicolă. Au si
meseriași de tot felul, ateliere spe
cializate pentru reparații de tot
felul. Cei 80 de meseriași asigură nu
numai necesitățile comunei, dar lu
crează si pentru alte comune, ba
chiar în orașul Oradea, si aduc sume
frumoase în coșnița obștească a co
munei.
Inginerul-șef al C.A.P., Podilă, lml
spune că lucrurile nu au mers tot
deauna strună, ca azi. Bihorean
de-al nostru, cind a venit în 1982, la
C.A.P. „Ogorul nou" din Nojorid. a
găsit gospodăria lucrînd în pierdere.
Astăzi, ea are ciștiguri. și acestea
cresc an de an. Pentru că s-a lucrat
cu oameni harnici, serioși, ambițioși,
ordonați. La buna desfășurare a mun
cii. la asigurarea succesului ei de
plin. colaborează toate organizațiile,
toate întreprinderile, toate institu
țiile. Aici nimeni nu se ferește de
muncă, nu trage chiulul, nu se fe
rește de urmele de humă, de ciment,
de var. care nu ar cadra cu funcția
sau studiile sale. Elisabeta Podilă,
soția
inginerului-sef.
directoarea
școlii, vine la muncă patriotică îm
preună cu întregul corp didactic, cu
toti elevii anti de muncă. Intelectua
litatea. împreună cu plugarii, cu
meșteșugarii, cu salahorii este pre
zentă la muncă pretutindeni. Orga
nizarea grupurilor de muncă o fac
deputății, care își iau foarte în serios
atribuțiile si îndatoririle. Se iscă
întreceri între grupurile condu
se de debutați, apoi între sa
tele comunei. Zidăria, dulgheria. fe
roneria centrului comunei, ca si cele
ale satelor au făcut-o meșterii
C.A.P. și I.A.S. La fel, podețele
de
peste
șanțurile
drumurilor.
Ornamentare? cu flori — femeile.
Plantarea pomilor — elevii. Defrișă
rile — cu toții la un loc. cuvîntul
greu aVîndu-1. în toate aceste opere
civice, comitetele cetățenești din cir
cumscripțiile electorale.
Așa au apărut blocurile, mult maî
puțin costisitoare. Pentru legarea
specialiștilor de vatra comunei, un
bloc special le-a fost destinat lor:
medicilor, inginerilor, profesorilor.
Cabinetele medicale au aparatură
modernă. Iată deci pe ce se înte
meiază mindria nojoridenilor : re
zultatele lor au fost răsplătite prin
decernarea titlului de „Erou al
Muncii Socialiste".
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în Editura politică a apărut:

(Urmare din pag. I)

ZHAO ZIYANG
Snaîntînd pe calea socialismului cu specific chinez
Raport la Congresul al XIII-lea
al Partidului Comunist Chinez
- 25 octombrie 1987 -

Adunare cu prilejul Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării rasiale
Cu prilejul Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării ra
siale, în Capitală a avut loc, luni, o
adunare desfășurată sub auspiciile
Asociat ei române pentru Națiunile
Unite (ANUROM), Asociației tinere
tului și studenților din România
pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.)
și Asociației de drept internațional
și relații internaționale (A.D.I.R.L).
Luînd cuvîntul în cadrul adunării,
ministrul justiției. Maria Bobu, a
arătat că. în spiritul înaltelor prin
cipii și al profundului umanism ce
caracterizează politica externă a
partidului și statului nostru. Româ
nia se pronunță cu consecvență pen
tru eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, a sprijinit și
sprijină cu fermitate lupta dreaptă a
populației majoritare din Africa de
Sud pentru abolirea apartheidului,
pentru înfăptuirea dreptului său la
existentă liberă și demnă. Poporul
român acordă întregul său sprijin
acțiunilor desfășurate de Congresul
Național African, de Organizația
S.W.A.P.O., de alte mișcări de eli
berare națională din Africa australă,
pentru lichidarea rînduielilor rasiste,
pentru cauza libertății și progresului.
Așa cum arăta președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a subliniat vorbi
toarea. politica de apartheid și de
discriminare rasială reprezintă o sfi
dare la adresa umanității, o încăl
care flagrantă a Cartei O.N.U.. a ce
lor mai elementare drepturi ale
omului, constituie un grav pericol
pentru pacea și securitatea interna
țională. România socialistă se pro
nunță în mod hotărit și acționează
consecvent în sprijinul luptei popu
lației Africii de Sud pentru libertate
și democrație, pentru realizarea
dreptului său sacru la o viață li
beră și demnă, de sine stătătoare.

tv
2-0,00 Telejurnal
20,15 Priorități în economie

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 martie, ora 20 — 25 martie,
ora 20. în țară : Vremea va continua
să se încălzească ușor în prima parte
a intervalului, apoi se va răci ușor,
iar cerul va fi variabil, mai mult noros.
Local vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, îndeosebi în vestul și
sudul țării. Izolat, în regiunile ves
tice, cantitățile de apă pot atinge 15
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. La

în concepția țării noastre, eliminarea
oricăror forme de discriminare și
asigurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor oamenilor constituie
un imperativ al epocii contemporane,
a cărui înfăptuire este cerută de
aspirațiile de progres, prosperitate
economică și socială, de pace și inde
pendență ale tuturor popoarelor.
Sentimentele de solidaritate mili
tantă ale poporului român cu lupta
popoarelor africane, sprijinul său
pentru realizarea dreptului lor sacru
de a fi stăpîne pe propriile destine
au fost reafirmate cu toată vigoarea
cu prilejul recentului itinerar de
pace, prietenie și colaborare, între
prins
de
președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, într-o serie
de țări africane, care, prin rezulta
tele sale rodnice, a marcat un nou
moment de referință în bogata cro
nică a relațiilor dintre România șl
statele din Africa, înscriindu-se, tot
odată, ca o contribuție de seamă la
afirmarea unor raporturi de tip nou
în viața internațională.
Ca și în alți ani, marcarea în țara
noastță a zilei de 21 martie, a spus
in încheiere vorbitoarea, evidenția
ză interesul pe care opinia publică
din România îl manifestă față de
acțiunile întreprinse în cadrul De
ceniului de luptă împotriva rasis
mului și discriminării rasiale, spri
jinul acordat luptei
pentru lichi
darea politicii de apartheid.
La adunare au luat parte membri
ai conducerii Ministerului Afacerilor
Externe, reprezentanți ai Consiliului
popular al municipiului București, ai
unor instituții centrale, cadre di
dactice universitare, cercetători, studenți, ziariști, un numeros public.
(Agerpres)

20,30 Teatru TV. ..Bill optimistul" de
Paul Everac. Cu : Mirela Gorea,
Adrian Pintea, Mircea Crețu,
Adrian Georgescu, Mihai Dinvale.
Adaptarea și regia artistică Eugen
Todoran
21,55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

munte, precipitațiile vor fi și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va
prezenta unele intensificări la început
din sector sudic în regiunile din sudvest, apoi din sectorul estic în nordest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero șl 8 grade, izolat mai
coborîte în depresiuni, iar cele maxi
me între 5 și 15 grade, local mai ridi
cate. Pe alocuri, ceață slabă dimineața,
în București : Vremea va continua să
se încălzească ușor, iar cerul va fi va
riabil, mal mult noros. Temporar va
ploua. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 2 și 6 grade, iar cele maxime
în tire 12 și 16 grade.

în aparență — în stadiul propriu de
producție — ar fi un consumator
moderat de resurse primare. în
aceea că. în realitate, este un
mare
consumator
de
resurse ;
desigur, cazul poate fi si invers.
Rezultă că centrul de greutate al
analizei se transferă la nivelul pro
duselor, indicatorul avînd, în primul
rînd, o exprimare fizică, „ceea ce face
ca el să nu fie afectat nici de con
vențiile inevitabile, care apar la al
cătuirea balanței legăturilor dintre
ramuri, nici de exprimarea valorică
a producției, aflată sub influența
distorsionată a prețurilor, care, pen
tru unele resurse, nu reflectă in su
ficientă măsură caracterul lor defi
citar".
Deosebit de util se dovedește acest
indicator în fundamentarea planului
de export, în sensuj că furnizează
informații privind stadiul în. care un
produs este mai avantajos la export,
cit și in ce privește identificarea ve
rigii care impiedică realizarea efi
cientă a altui produs la export. Ast
fel, apare posibilitatea reconsideră
rii, în deplină cunoștință de cauză,
a structurilor de producție și produ
selor, în funcție de consumul speci
fic de energie necesar fabricării și
funcționării lor.
Evaluarea eficienței economice din
punctul de vedere al consumului to
tal energetic este impusă și de fap
tul că dobîndirea energiei necesită,
de mai bine de un deceniu, costuri
foarte mari, din ce în ce mai ridi
cate, atît în planul investigațiilor
științifice, cit și al tehnologiilor și
instalațiilor de producere. Chiar dacă
în perspectivă vor fi găsite căi via
bile de substituire a energiei, obținu
te din combustibili neregenerabili —
și, fără îndoială, vor fi găsite aceste
căi — factorul energetic va conti
nua să-și mențină
caracterul său
puternic restrictiv, datorită costuri
lor ridicate pe care le va impune ob
ținerea energiei. Indiscutabil, me

diile și zonele din care va fi obținu
tă în continuare energia vor fi din ce
in ce mai dificil de abordat. Așadar
— dacă a existat cîndva — epoca
energiei ieftine a trecut.
Relația consum energetic — efici
ență economică trebuie evaluată in
momentul actual cu maximă exigen
tă și din punct de vedere al efecte
lor generate la utilizatorul produse
lor. Teoria economică din țara noas
tră a combătut și combate teoriile
consumatoriste. Chiar in Occident
teoriile societății de consum tind să
fie abandonate, considerate ca ruină
toare, antrenante de mare risipă. Din
păcate, în practica economică actua
lă se operează uneori cu tehnologii
și tehnici tributare conceptelor so
cietății de consum. Să nu mergem
mai departe cu gîndul decît la
puzderia de produse ale industriei de
mase plastice sau din fibre sintetice
care au în genere un grad de perisa
bilitate mare, produse pentru care
însă se consumă prețioase resurse
petroliere. Aceste produse cu viață
scurtă generează o
imensă risipă
pentru economia națională și o in
tensă poluare pentru consumatori,
pentru întregul mediu ambiant. Ac
țiunea de recuperare, recondiționare
și reciclare se arată a fi o soluție de
mare efect economic, care însă nu
trebuie să suplinească în nici un
caz, risipa resurselor în ramurile in
dustriei prelucrătoare.
Oricum, în
nici un caz nu poate fi ocolită nece
sitatea de a fi regîndită toată gama
de produse care se află în fabrica
ție pentru a vedea în ce măsură
este mai economic să fie stabiliți alți
parametri de funcționalitate, alte
criterii de evaluare și alte condiții
de producție și de exploatare.
După cum nu se dovedește în nici
un caz o soluție viabilă, în planul
creșterii eficienței economice, ampu
tarea mecanică a consumurilor ener
getice la producător, în afara unui
efort adecvat în
direcția inovării
tehnice și tehnologice, a înnoirii și
modernizării producției,
pe baze

cute;
(Urmare din pag. I)
me. din pricini asupra că
rora vom stărui mai înco
lo. planul nu a fost înde
plinit și. firesc, nemulțu
mirile se concentrau în di
recția ei. Stăm de vorbă
cu unul dintre oamenii
„răspunzători" de această
adevărată
turnantă
în
cursa spre mai bine :
— La 5 mai 1958. cînd
OSM 2 a dat prima șarjă,
acum treizeci de ani. eu
abia împlinisem cinci ani;
eram un copil de țărani
din Geoagiu — si poate că
în vreo duminică l-am vă
zut acolo, la băi, pe Ștefan
Tripșa, înconjurat de băie
ții Iui. Nu știu, după cum
nu știu nici ziua în care
m-am îndrăgostit de oțel...
Interlocutorul nostru este
cel mai tinăr șef de otelărie din istoria Hunedoarei,
inginerul Nicolae Păcurar.
■ Studentul comunist Păcu
rar Nicolae (a fost primit
în rîndurile partidului în
■ anul III. la Facultatea de
metalurgie a Institutului
politehnic din București),
șeful promoției sale, i-a
intrigat pe toți cînd, ia re
partizare, a ales Hunedoa
ra. „Era, ziceau unii, un
■ loc pentru cei cu media
șase...". A lucrat la lami
noare. a făcut o speciali
zare la Galați și din 1980
este aici, la oțelărie. A fost
numit la conducerea ei în
iulie 1987.

Așa cum spuneam, oțelăria nu scria chiar cea mai
frumoasă pagină din istoria
ei. Un șir de greutăți obiec
tive făceau, și ele, ca pro
ducția să se situeze, lună
de lună, sub plan — dar otelarii. și în fruntea lor co
muniștii. au preferat să
privească lucrurile în spi
ritul combativității revo
luționare. au ales atitudi
nea de confruntare deschi
să cu neîmplinirile, au
preferat să stăruie asupra
lipsurilor de ordin subiec
tiv, să concentreze tirul
criticii și autocriticii asu
pra cauzelor interne care
frînau munca. în adunări
furtunoase, Ioan Popescu,
Gheorghe Bărbuș. Mircea
Ungureanu și mulți alții
au vorbit în cuvinte aspre
despre manifestările de in
disciplină — începînd de la
cei mai tineri oțelari și
terminind cu unele cadre
tehnice cu atribuții de
conducere, Tot despre in
disciplină, cu numeroase
exemple, a vorbit si ingi
nerul Andrei Gal, șeful
schimbului A. Andrei Stelian i-a nominalizat pe cei
care nu-și fac datoria pe
deplin, pe cei care în chip
constant nu dau dovadă de
atenție; de conștiinciozita
te, de promptitudine. Do
rin Tănase, semnalind prea
numeroasele perforări de
praguri, a analizat cauzele
acestor deficiente. găsind
rădăcinile tot în manifestă-

ANȚĂ
rile de indisciplină. Nico
lae Păcurar, cu autoritatea
sa, a pledat convingător
pentru fortificarea spiritu
lui
revoluționar, pentru
necesitatea,
primordială
în clipa de față, a mobili
zării conștiințelor. îmbina
te. măsurile tehnice si or
ganizatorice luate în ultima
vreme și neîmpăcarea cu
lipsurile și-au arătat po
tențialul creator : în ia
nuarie și februarie, după
multă vreme, s-a obținut
producție peste plan. Preli
minarea pentru martie in
dică o depășire și mai im
portantă.
— Oțelul se face cu oa
meni de caracter — ne va
spune și maistrul principal
Victor Petroescu. E o me
serie dură, nu oricine poa
te să-i facă față. Ca să fii
oțelar bun trebuie să fii
om dintr-o bucată. Cel mai
mult mi-a plăcut un tînăr
care mi-a spus că dacă nu
învață meseria intr-o lună,
adică dacă nu devine „om
de bază", cum zicem noi,
pleacă din combinat.
— Cum au mers tinerii
în ultimii ani ?
— Bine,
foarte
bine.
Uite, in cinci-șase ani, au
parcurs toată filiera și azi
sînt șefi de formații — Ladislau
Pop,
Haralambie
Bordea, Cornel Păpușoi.
Oameni de bază... Au venit
cu gîndul să muncească, să
se perfecționeze si se țin
de ceea ce si-au propus. Și

LA CALARASI, PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE
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Și cu restanțe, și cu lipsuri calitative ?
Anul trecut în municipiul Călărași
urmau să fie date in folosință, res
pectiv să fie predate întreprinderii
județene de gospodărie comunală și
Jocativă, 3163 de apartamente. S-au
predat insă mult mai puține — circa
o treime — și aceasta în condițiile
unui ajutor furnizat de trei brigăzi
de constructori din Bacău, Mureș și
Neamț. Cum se explică această si
tuație. mai ales avîndu-se în vedere
faptul că nici in anul precedent pla
nul de locuințe nu a fost îndeplinit
în întregime ?
La o primă privire întregul muni
cipiu Călărași apare ca un vast șan
tier. Orașul este literalmente împînzit de macarale, stive de materiale
pentru construcții, escavări pentru
fundații, dar. mai ales, blocuri în
cepute și... neterminate. întreprin
derea antrepriză de construcții-montaj Călărași (I.A.C.M.C.). principalul
constructor din oraș, avea în această
situație, la data documentării noas
tre, peste treizeci de blocuri ! Ceea
ce, la
mărimea
Călărașiului și,
mai ales, a forțelor angajate în
această activitate, înseamnă mult
prea mult, înseamnă, așa cum re
cunoștea și conducerea I.A.C.M.C.,
o risipire păgubitoare a forțelor, o
dispersare cu totul contraindicată,
generatoare și de alte neajunsuri
pe lingă nepredarea la timp : îngreunarea controlului,
a pazei, a
aprovizionării, „plimbarea" muncito
rilor de colo-colo, favorizarea altor
deficiențe organizatorice, a neajunsu
rilor în domeniul stării de discipli
nă.
în asemenea condiții, termenele de
punere în funcțiune sînt considerabil
depășite. Astfel, blocurile turn din
imediata apropiere a sediului consi
liului popular județean, începute în
martie 1985, cu termen de predare
în decembrie... 1986 au ajuns cu
structura abia pe la etajele patru,
cinci. Tot la structură se află de
multă vreme si blocul „Flora", de
lîngă consiliul popular municipal, si
el început acum trei ani. cu terme
nul de punere în funcțiune expirat
de mai mult de un an de zile. La fel
blocul nr. 18 din cartierul Mircea
Vodă, unde mai erau de terminat
încă două scări (zidărie si finisaj),
deși celelalte trei au fost predate
mai de mult locatarilor. Si s-ar pu
tea enumera încă nu puține aseme
nea cazuri.
Ne-am întrebat dacă cumva ritmul
acesta agale de lucru nu este legat
de vreo preocupare mai mare pen
tru calitatea construcțiilor, de o
grijă sporită si meticulozitate pen
tru finisaje. Ei bine, nu. Calitatea
apartamentelor predate la Călărași
se aliniază și ea parametrilor... can
titativi. nefiind puține apartamente
(ca la blocurile 12. 18. 23, 29, 30 etc.)
în care locatarii nu se pot muta

decît după reparații și remedieri.
(Pe care le plătesc. în cele mai mul
te cazuri, din propriul buzunar, chiar
acelor meseriași ce trebuiau să le
facă de la început bine). Sînt rele
vante în această privință, pe lîngă
diferitele sesizări ale cetățenilor, în
seși, listele de „remedieri" înregis
trate de comisiile de recepție preli
minară (semnînd, totuși, pentru pre
luarea blocurilor respective de către
beneficiar, respectiv întreprinderea
județeană de gospodărie comunală si
locativă). Se poate pune, pe bună
dreptate, întrebarea : de ce nu se
respectă termenele de dare în folo
sință. prevederile legale referitoare
la ..atacarea" obiectivelor si la or
ganizarea
activității pe șantier, a
normelor privind calitatea lucrări-

electricieni spărgeau pereții de pe o
scară și din apartamente (scara B)
ca să introducă tuburile și firele ;
deoarece... orificiile din plafoane
fuseseră astupate de zidari (după
cum relata șeful echipei. Constantin
Băjenaru, arătînd că în felul acesta
lucraseră zile întregi degeaba). Dar...
de ce se apucaseră să spargă pereții
după ce fuseseră zugrăviți ? Pentru
ca și zugravii să trebuiască să refa
că, la rindul lor, lucrul pe care-1
făcuseră ?
Toate aceste aspecte — care nu
sînt singurele — relevă aceeași con
cluzie : neglijente în organizarea
muncii, manifestări de superficiali
tate ale cadrelor din conducerea în
treprinderii. a șefilor de șantiere și
loturi, a maiștrilor. Merită a fi re

PROGRAMUL DE SISTEMATIZARE SI MODERNIZARE
A LOCALITĂȚILOR - ÎNFĂPTUIT EXEMPLAR!
lor ? Ce fac forurile județene
atribuții exprese în acest sens ?

cu

„Așa se lucrează la Călă
rași” ? decursul zilelor cînd s-a
întreprins această anchetă la Călă
rași era o vreme deosebit de fru
moasă. Numai... constructorii nu
erau de văzut pe nicăieri. Explicația
primită de la conducerea I.A.C.M.
Călărași : au fost trimiși în conce
dii de odihnă sau în „recuperări" de
teamă că va continua vremea rea de
la începutul săptămînii în care am
efectuat documentarea. Doar con
structorii sosiți în sprijin din județul
Bacău continuau să lucreze — cu tra
gere de inimă. Dorind probabil să
mai „îndulcească" situația, directorul
tehnic de la antrepriza călărășeană,
Iorgovici Claudiu, a susținut că mă
sura a fost luată „numai pentru cîteva zile și numai în cazul celor care
lucrau sub cerul liber". Afirmație
contrazisă la singurul punct de lu
cru (blocul de garsoniere 76) unde
erau ceva mai mulți muncitori și
unde maistrul Paul Vîrîci ne-a spus
cu pontajul în față : echipele de zi
dari ale lui Ion Dinu si Petre Ganea, cu 39 de oameni în total, tre
buiau să lucreze în blocul nr. 18,
scările D și E, la zidărie interioară ;
dar sînt in concediu pentru... zece
zile — adică 10 zile bune de lucru
pierdute.
La blocul 76, alte „secvențe care
explică slabele rezultate din activi
tatea întreprinderii de construcții de
locuințe călărășene.
Astfel patru

date aprecierile mai multor munci
tori cu care am stat de vorbă : „Așa
se lucrează la Călărași. Nu se res
pectă disciplina tehnologică, organi
zarea este defectuoasă, nu știm care
ne sint normele ; lucrurile se răsfring și asupra retribuțiilor, de aceea
cei mai buni meseriași au plecat de
la noi și vor pleca și alții în conti
nuare".

Ce ar trebui să conducă
la creșterea productivității
muncii ? Intr-adevăr, problema
cea mai acută, care a condus la ac
tuala stare de lucruri în privința
construcțiilor de locuințe din muni
cipiul Călărași o constituie lipsa
forței de muncă și în mod paradoxal,
pe de altă parte, utilizarea ineficien
tă a celei existente. Dar cine trebuia
să se ocupe de asigurarea forței de
muncă, dacă nu consiliile populare
— județean și municipal ? Nu era de
datoria lor să urmărească și să ia,
din timp, toate măsurile pentru în
cetarea procesului de reducere a
personalului de la această antrepri
ză, care a înjumătățit numărul per
sonalului muncitor în circa, cinci
ani ? ! Și aceasta, în condițiile în
care numărul de apartamente plani
ficate a se construi a crescut de la
an la an ! Cu cine se considera că se
vor înălța miile de apartamente ne
cesare oamenilor muncii de la com
binatul siderurgic, de la celelalte
unități economice din municipiu ?
Desigur, reducerea personalului
muncitor ar fi putut fi compensată

constructive radical îmbunătățite.
Procedîndu-se astfel, se ajunge, în
cel mai bun caz, la ceea ce s-ar pu
tea numi „pierderea prin economi
sire", efect resimțit atit de producă
tori, cit mai ales
de beneficiarii
produselor. Este dovedit faptul că
„ciupirea" sistematică a consumu
rilor in cazul tehnologiilor energofage se repercutează, în cele din
urmă, negativ asupra parametrilor
produselor, a fiabilității acestora. Or,
este știut că un produs cu perfor
manțe
scăzute
sporește automat
costurile de întreținere și funcționa
re la beneficiar, intrînd în cercul
vicios al consumului în gol, sporind
nejustificat costurile.
O gindire globală asupra eficien
ței economice trebuie să aibă in ve
dere nu numai volumul de muncă
prezentă, ci și pe cel de muncă tre
cută, precum și efortul pe care îl
antrenează funcționarea produsului
respectiv.
Necesitatea ca industria noastră să
fie din ce în ce mai competitivă pe
plan internațional este stringentă ; o
asemenea cerință, sublinia adeseori
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu se
poate realiza decît printr-o adaptare
la noile cerințe,
prin înțelegerea
corectă și profundă a întregii com
plexități pe care o implică evaluarea
eficienței economice, evaluarea com
petitivității în funcție de restricțiile
energetice. Adaptarea la restricții
este posibilă pe baza unei resurse de
care țara noastră dispune, din plin
— resurse de creativitate umană, de
gindire tehnică originală, care și-a
dovedit cu prisosință posibilitățile
de a asigura dezvoltarea tehnicii și
științei în multe domenii de activi
tate. în fond, singura resursă inepui
zabilă este puterea de creație a omu
lui. Tocmai de aceea politica eco
nomică a partidului nostru solicită
și stimulează permanent impulsio
narea creativității tehnice și econo
mice, atragerea rapidă și totală a
acesteia în efortul de modernizare,
de adaptare la cerințele viitorului.

intr-o anumită măsură prin extin
derea mecanizării, a tehnicii și teh
nologiilor înaintate, intr-un cuvint
prin . Creșterea productivității mun
cii. Ceea ce ar fi condus, implicit, și
la creșterea retribuțiilor personalu
lui. Numai că la I.A.C.M. Călărași,
ani de zile la rînd sumele alocate
progresului tehnic nici măcar nu au
fost utilizate, realizîndu-se astfel
„economii" prost înțelese și cu con
secințe negative. De fapt, o atitu
dine comodă a cadrelor tehnice de
conducere. în anul 1986, de exemplu,
din cele aproape 20 de milioane de lei
alooate pentru tehnică nouă, circa
jumătate au rămas necheltuiți. în
condițiile în care în privința dotării,
pe șantierele din Călărași, sînt încă
multe neajunsuri.
Sau un alt aspect. După cum se
știe, un important factor de creștere
a'productivității muncii, de realizare
a indicatorilor de plan il constituie
creșterea
gradului de calificare si
policalificare a personalului. Or. și
în această privință lucrurile s-au
desfășurat într-o notă de superficia
litate. Ca și în ceea ce privește re
zolvarea unor probleme importante
pentru stabilitatea forței de muncă :
activitatea cantinei, gospodărirea că
minelor de nefamiliști, repartizarea
locuințelor de serviciu etc.

In așteptarea unor mă
suri ferme. Construcțiile de locu
ințe constituie o problemă mult prea
importantă
economic și social ea
să fie tratată în acest fel, cu insufi
cientă răspundere. Este adevărat,
din inițiativa comitetului județean
de partid anul trecut a fost schim
bată conducerea întreprinderii, stabilindu-se și un plan de măsuri. Dar
numai cu asemenea acțiuni nu se
poate rezolva — după cum dovedesc
faptele — o asemenea problemă
complexă. înainte de toate este ne
cesar un sprijin concret permanent,
un control sistematic, o implicare
mai profundă în organizarea și buna
desfășurare a activității, in munca
educativă, in asigurarea unor condi
ții cit mai bune de muncă și viață
constructorilor.
Dată fiind „cronicizarea" lipsuri
lor, nu mai este suficientă o măsură
sau o acțiune, oricît de judicioasă,
ci o activitate de sprijin zilnică,
neîntreruptă, pentru o anumită peri
oadă de timp, pină ce se va ajunge
la redresare. Se impune un stil de
muncă radical schimbat al cadrelor
de conducere, al comitetului de
partid pe antrepriză, un stil de mun
că al consiliilor populare, județean
și municipal, exigent și, în același
timp, eficient, care să contribuie în
mod decisiv la îmbunătățirea mun
cii.

Ion MARIN

alții : muncitorul Ioan Ta
mas este în anul II la fa
cultate, loan Scorobete și
Gheorghe Colțatu în anul
III.
— Ce ne spuneți la des
părțire ?
— Am fost 18 ani secre
tarul comitetului de partid;
s-ar putea scrie romane cu
situațiile în care am fost
implicat și toată experien
ța mea îmi arată acum, în
pragul plecării la pensie,
că oțelăria trăiește un mo
ment important pentru că
oamenii și-au recăpătat în
crederea în ei. Este un
moment foarte bun — și acum totul depinde de oa
meni. de energia lor. de
stăruința lor.
■ Voința comunistă de a
învinge produce la HuneL
doara oțel, milioane de
tone de oțel. în șarjele in
candescente este încorpo
rat suflet omenesc. în oțe
lurile aliate intră compe
tență tehnică și intră spirit
revoluționar, fermitate co
munistă, voință de înain
tare.
...La Hunedoara ningea.
De pe platforma Oțelăriei
Siemens Martin
nr. 2
ochiul
cuprindea
într-o
singură imagine vîlvătaia
cuptoarelor și vîlvătaia ce
rului. Era o zi ca fiecare
zi. La încheierea ei, oțclarii aveau să scrie în ra
poartele lor : „85 de tone
peste plan". Cu certitudb
nea că multe zile de-acum
înainte vor scrie la fel...
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DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Partidul Comunist din Lesotho:

Pentru acțiuni comune în vederea
apărării intereselor naționale
Revista „LA NOUVELLE REVUE INTERNATIONALE" a publicat
un articol pe marginea celui de-al VII-lea Congres al Partidului Comu
nist din Lesotho, ale cărui lucrări s-au desfășurat anul trecut în ilega
litate. în articol este analizată situația politică internă dificilă și com
plicată din acest stat care este o enclavă pe teritoriul R.S.A. Redăm
articolul în formă prescurtată.
„Preluînd puterea după lovitura de
stat din 1986, se spune în articol, re
gimul militar din Lesotho nu a pre
zentat nici acum un program clar în
vederea depășirii crizei din țară, iar
politica guvernamentală rămîne, în
continuare, confuză. Un lucru este
sigur : în materie de politică exter
nă a intervenit o alunecare spre
dreapta. Procedînd la o intensificare
a cooperării cu guvernanții sud-africani. administrația refuză să denunțe
practica inumană a regimului de
apartheid.
Cel de-al VII-lea Congres al P.C.L.
— continuă articolul — a apreciat că
la ora actuală puterea se află în
mîinile celor mai reacționare pături
ale burgheziei birocratice, șefilor
feudali și semifeudali
tradiționali,
precum și a unei părți a burgheziei
strîns legate de capitalul monopolist.
Politica promovată de guvern ser
vește intereselor capitalului, ceea ce
face ca autoritățile din Lesotho să
beneficieze de sprijinul țărilor im
perialiste. în primul rînd al Repu
blicii Sud-Africane.
în evenimentele care i-au ajutat
pe militari să preia puterea de stat
poate fi depistată cu ușurință mîna
rasiștilor. De altfel, slăbiciunile fos
tului regim, ca și caracterul său anti
democratic și incapacitatea sa de a
satisface revendicările populare au
avut și ele un rol de jucat. în aju
nul loviturii de stat. Lesotho se în
drepta, în mod evident, spre o si
tuație de haos. Partidul
Național
Basotho (B.N.P.), aflat la putere, era
dezbinat de neînțelegeri interne. Gu
vernul pierduse controlul situației. O
parte a militarilor aflați în opoziție
directă față de guvern a preluat
puterea.
Și totuși lovitura de stat nu a pus
capăt
conflictelor din
rîndurile
cercurilor conducătoare. Consecința
este politica contradictorie a regimu
lui militar. Administrația militară
evită, de altfel, pentru moment, să
uzeze de măsuri represive prea vio
lente împotriva forțelor democratice.
Dacă partidele sînt interzise, sindi
catele, în schimb. își pot desfășura
în continuare activitățile. Comuniștii
și celelalte forțe revoluționare nu
sînt supuși
persecuțiilor.
Paralel
însă, autoritățile admit răpirile și
asasinatele puse la cale de serviciile
speciale rasiste împotriva unor per
soane bănuite a fi militanți ai Con
gresului Național African. în cursul
unor asemenea operațiuni au fost
omorîți mai multi membri ai parti
dului comunist".
în articol, se arată. în continuare,
că situația actuală provoacă o îngri
jorare crescîndă. „Conflictele din
cercurile guvernamentale și con
fruntările între diferite grupuri care
urmăresc, fiecare, puterea absolută
ar putea antrena în orice moment o
nouă explozie politică. La rîndul lor,
rasiștii sud-africani nu stau cu bra
țele încrucișate și acordă un sprijin
activ militarilor de extremă dreaptă.
Prin ingerințele sale continue în
treburile interne ale statului Le
sotho, regimul de apartheid sudafrican reprezintă o gravă amenin
țare.
Avînd în vedere această situație
tensionată — se spune în articol —
pentru comuniști, la ora actuală, pe

primul plan se situează obiectivele
organizatorice cărora în trecut li s-a
acordat o atenție insuficientă. Pe
plan organizatoric partidul comunist
nu a fost suficient de riguros, ceea
ce a determinat apariția unor dife
rende de ordin intern, care au dus,
în cele' din urmă, la o divizare in
anii ’80.
Trăgînd învățăminte din experien
ța amară a trecutului — se sublinia
ză în articol — partidul comunist
promovează la ora actuală o politică
urmărind îmbunătățirea activității
sale organizatorice. Este vorba în
primul
rind de a crea celule de
partid (cu 3—5 membri) în întreaga
țară. Rețeaua acestora va trebui să
se extindă din capitală și alte orașe
pînă în regiunile rurale. Acordăm o
atenție deosebită consolidării legă
turii noastre cu organizațiile de
masă, în cadrul cărora fiecare mem
bru al partidului comunist trebuie să
acționeze. Obiectivul nostru primor
dial este de a intensifica activitatea
militanților comuniști în interiorul
mișcării sindicale.
Clasa
noastră
muncitoare națională este prea slabă
pentru a-și permite lipsa de coeziu
ne. Ultimul congres al P.C.L. a sub
liniat că partidul nostru a contribuit,
în măsura posibilităților, la consoli
darea unității muncitorești. Sarcina
membrilor noștri este de a face în
așa fel încît să neutralizeze unele
sentimente anticomuniste care există
uneori în mișcarea muncitorească.
Promovarea și întărirea legături
lor noastre cu clasa muncitoare sudafricană și sindicatele sale, precum
și cu Uniunea națională a minerilor
din Africa de Sud, în cadrul căreia
muncitorii emigranți din Lesotho (aproximativ 200 000) joacă un rol de
seamă, constituie pentru noi obiecti
ve majore. Acești muncitori repre
zintă baza socială firească a partidu
lui nostru, chiar dacă lucrează în
străinătate. Anterior nu aveam prac
tic contacte cu ei și numai acum am
început să ne preocupăm de organi
zarea lor". în articol se spune în con
tinuare că „autoritățile rasiste se
străduiesc cu încăpățînare să creeze
disensiuni în rîndurile minerilor, amenințind că-i vor expulza pe nesu
puși, această acțiune urmînd
să-i
afecteze în primul rînd pe muncito
rii originari din Mozambic și Le
sotho. Autoritățile respective unel
tesc fără încetare, provoacă fricțiuni
și conflicte etnice. Și totuși, miș
carea muncitorească și sindicală sudafricană capătă mereu amploare. într-un context de avînt al lupte
lor revoluționare, responsabilitatea
P.C.L. privind creșterea
nivelului
conștiinței politice și ideologice a
muncitorilor emigranți din Lesotho
sporește considerabil. Scopul este de
a-i determina să participe mai activ
la lupta condusă de A.N.C. împotriva
regimului de apartheid, dușmanul
nostru comun.
Congresul al VII-lea a marcat o
etapă importantă în viața partidului.
Deciziile sale ne permit să acționăm
într-o situație dificilă și să trecem
cu mai mult succes la înfăptuirea
scopului nostru politic major — re
zistența față de uneltirile regimului
sud-african, reinstaurarea democra
ției în Lesotho", se spune în înche
ierea articolului.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Sportivi români în competiții internaționale
• Hocheiștii juniori, printre pro
tagoniști la campionatul mondial (gru
pa B) de la Sapporo. După ce an
terior învinsese Austria cu 6—4,
echipa României a întrecut cu scorul
de 5—4 (3—1, 1—1, 1—2) selecționata
Iugoslaviei. Punctele formației româ
ne au fost marcate de Dragomir (2),
Nuțu, Șomfălean și Gal. Alte rezul
tate din penultima zi a campionatu
lui : Franța — Olanda 7—5 ; Japonia
— Norvegia 4—3 ; Elveția — Austria
8—3. în clasament, pe primele locuri
se află Norvegia. România, Franța și
Elveția (toate cu cite 8 puncte), ur
mate de Japonia (7 puncte). Iugosla
via (5 puncte), Olanda (3 puncte),
Austria (1 punct). în ultima zi a
competiției, formația României întîlnește pe cea a Olandei.
• Șahistele participă la turneul
internațional de la Bled. în runda a
3-a, Gertrude Baumstark a cîștigat cu
piesele negre la Paramantici. în timp
ce Margareta Mureșan a
pier
dut la Harmsen. Alte rezulta
te : Pihailici — Bazai 0—1 ; Kosanovici — Ivanovici 1—6 ; Petek —
Samardzici 0—1. în fruntea clasa
mentului se află Baumstark (Româ
nia) și Harmsen (Olanda) cu cîte 3
puncte.
• Victorie românească în compe
tiția internațională de sărituri in apă
de la Varșovia. Proba feminină de
platformă a fost dominată de spor
tivele noastre, clasate pe primele
★

• Mîine, cu începere de la ora 16,
la Hunedoara va avea loc meciul
Corvinul — Steaua, restanță din
etapa a 18-a a campionatului divi
ziei A. înaintea acestui meci, cele
două formații ocupă următoarele
locuri în clasament : Steaua — locul

cinema
• Egreta
de
fildeș :
GIULEȘTI
<17 55 46) — 9; 11.; 13
• Iacob : EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,36; 14; 16,30; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Extemporal la dirigenție ;
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13;
15,15;
17,15; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 9; 11; 13; 15; 17; 1.9
O Zimbet
de soare î
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Totul
se
plătește :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații î SCALA
(U1 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Străina : UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Cursa secolului : DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19

două locuri : Ileana Gheorghe (cu
364,35 puncte) și Elisabeta Kovaci
(343,75 puncte). Ele au fost urmate
de Zora Novakova (Cehoslovacia) —
308,80 puncte. Sabine Murth (Austria)
— 294,80 puncte. Ansa Richter (Aus
tria) — 294,20 puncte și Irina Kliaskova (Cehoslovacia) — 261.20 puncte,
în proba masculină de trambulină,
pe primul loc s-a situat belgianul
Tom Lemert, cu 583,30 puncte.
• Echipele noastre Ia campiona
tele europene de tenis de masă, ce
se desfășoară la Paris. Rezultate în
registrate în probele pe echipe :
masculin : U.R.S.S. — Polonia 5—2 ;
Belgia — România 5—2 ; Suedia —
R.F. Germania 5—0 ; Iugoslavia —
Franța 5—4; Anglia — Bulgaria 5—1;
feminin : Iugoslavia — Danemarca
3—0 ; R.F. Germania — Anglia 3—1 ;
Franța — Cehoslovacia 3—2; U.R.S.S.
— România 3—1 ; Olanda — Ungaria
3—0.
• Poloiștii de la Dinamo Bucu
rești, pe locul doi în turneul inter
național de la Budapesta. în ultima
zi. Dinamo a întrecut cu scorul de
9—6 (2—1, 2—1, 2—2, 3—2) formația
Glyfada (Grecia). Alte rezultate :
Kosice — Nisa 16—8 ; V.S.H.C. Buda
pesta — Kosice 13—10. în clasamen
tul final, locul întîi a fost ocupat de
V.S.H.C. Budapesta cu 8 puncte, ur
mată de Dinamo București (6 punc
te). Glyfăda (4 puncte), Kosice (2
puncte). Nisa (0 puncte).
★

2 (34 puncte din 18 jocuri), după Di
namo, care totalizează 36 de puncte
din 20 de jocuri ; Corvinul — locul
7 (20 puncte din 19 jocuri). Cealaltă
restanță a echipei noastre campioane
(cu F.C. Olt — contînd pentru etapa
a 20-a) se va disputa la 11 mai, la
• Incoruptibilul de la etajul XIX î
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Program special pentru copii șl
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Misiune specială : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Te
sărut,
mamă t
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Domn
pentru o zi : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; Î3; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul
Național
(Sala
mare,
14 71 71) : „Vasile Lucaciu" (spectacol
susținut de Teatrul Baia Mare) — 18;
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără
nume —• 18 ; (sala Atelier) : Clovnii
— 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) :
„Universul
artei vocale". Cristina Iordăchescu —
mezzosoprană. La pian : Doina Micu

Slatina. Partida Flacăra Morenl —
S.C. Bacău, restanță din .etapa a 18-a,
va fi reprogramată de F.R.F.
După cum se anunță de la se
cretariatul Uniunii Europene de Fot
bal, la meciul Steaua București —
Benfica Lisabona din semifinalele
„Cupei carrțpionilor europeni" au
fost desemnați ca arbitri: Karl
Heinz Tritschler (R.F.G.) pentru
partida din prima manșă si Michel
Vautrot (Franța) la jocul-retur.
• Benfica Lisabona, adversara
formației Steaua București în semi
finalele „Cupei campionilor euro
peni", a terminat la egalitate (1—1)
meciul disputat pe teren propriu cu
echipa Chaves.
• în divizia B, lider nou In seria
a Il-a : Inter Sibiu, cu 27 de puncte
din 19 jocuri. Pe locul secund. Jiul
(25 p). în seria I, pe primele două
locuri F.C. Constanta (27 p) și, res
pectiv, Progresul Brăila (26 p), iar în
seria a III-a, deși au cîștigat fiecare
net (cu 4—0) partidele din etapa a
19-a, F.C. Bihor și Gloria Bistrița își
păstrează locurile fruntașe, bihorenii
avînd 29 de puncte, iar bistrițenii
26 p.
• „Turneul celor 5 națiuni" la
rugbi s-a încheiat. în meciul decisiv,
echipa Franței a învins, în deplasare,
la Cardiff, cu scorul de 10—9 (3—3)
formația Țării Galilor. Lescarboura
(eseu) și Lafond (două lovituri de
pedeapsă) au fost autorii punctelor
franceze. Au asistat 63 000 de specta
tori. La Londra, selecționata An
gliei a surclasat cu 35—3 reprezen
tativa Irlandei, după ce oaspeții au
condus cu 3—0 la pauză. Partida s-a
disputat în fața a 65 000 de specta
tori. în urma acestor rezultate, cla
samentul final are în frunte, la ega
litate de puncte, două echipe : Fran
ța și Țara Galilor (6 puncte fiecare,
cu cîte 3 victorii și o înfrîngere).
— 17 ; (Ateneul Român) : Recital de
pian Mihai Ungureanu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lakmâ
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Slugă la doi stăpini — 18
O Teatrul „Nottara" (59 53 15,
sala
Magheru) : Rîs și plîns — 18 ; (sala
Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se
pare că mă-nsor — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Oul buclucaș — 15 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) :
Tigrișorul
Petre — 10
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

VIZITA PRIMULUI - MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
începerea convorbirilor oficiale
PRAGA 22 (Agerpres). — Luni
după-amiază au început, la Praga,
convorbirile oficiale dintre tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
și tovarășul Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace.
Prim-miniștrii celor două guverne
au evidențiat rolul determinant pe
care îl au in întărirea și dezvoltarea
continuă a colaborării dintre țările
noastre intilnirile și convorbirile la
nivel inalt. hotăririle și înțelegerile
convenite cu aceste prilejuri, care
de fiecare dată au dat noi impulsuri
adincirii conlucrării reciproc avan
tajoase, corespunzător intereselor
fundamentale ale popoarelor român
și cehoslovac, ale cauzei progresului,
socialismului și păcii în întreaga
lume.
Exprimînd satisfacția pentru acti
vitateadesfășurată
și rezultatele
obținute de ambele părți în transpu
nerea
în
viață a
hotărîr.ilor
adoptate cu prilejul vizitei prie
tenești
de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu 1n R. S. Ceho
slovacă, din luna mai 1987. tovarășii
Constantin
Dăscălescu și Lubomir
Strougal au reafirmat hotărirea de
a acționa și mai intens pentru înde
plinirea Programului de lungă du
rată privind dezvoltarea colaborării
economice și tehnico-științifice din
tre România și Cehoslovacia, pînă în
anul 2000, semnat la nivel înalt —
document principal pentru adincirea
în continuare, pe o bază calitativ
superioară, a conlucrării dintre ță
rile noastre în domeniile economic
și tehnico-științific.
în centrul convorbirilor s-a aflat
analiza posibilităților concrete pri
vind adincirea și diversificarea coo

perării și specializării în producție,
apreciindu-se că în viitor aceasta
urmează să constituie factorul di
namic al relațiilor economice bila
terale.
Aorecîipdu-se că stadiul colaboră
rii economice nu reflectă întru totul
potențialul industrial sporit al celor
două țări, s-a subliniat că există, in
acest domeniu, multiple posibilități
pentru lărgirea în continuare a vo
lumului- și numărului de acțiuni, în
deosebi în 'construcțiile de mașini,
electronică și electrotehnică. A fost
subliniat faptul că potențialul eco
nomic și tehnico-științific în conti
nuă creștere al celor două țări, re
zultatele remarcabile obținute în
dezvoltarea puternică a forțelor de
producție, experiența bogată acumu
lată în cadrul acțiunilor bilaterale
oferă baza obiectivă pentru lărgirea
și mai puternică a colaborării econo
mice si tehnico-științifice pe termen
lung. în acest context a fost relevată
necesitatea ca organele de resort
din cele două țări să întreprindă
măsuri pentru realizarea integrală a
înțelegerilor de cooperare și specia
lizare în producție, aflate în desfă
șurare, și să propună noi acțiuni, în
deosebi în domeniile construcțiilor
de mașini, electrotehnicii, metalur
giei, chimiei, petrochimie; și în alte
ramuri.
în cadrul convorbirilor a fost, de
asemenea, analizată evoluția, schim
bului de mărfuri și s-au convenit
noi măsuri, în concordantă cu posi
bilitățile existente, pentru realizarea
și depășirea volumului prevăzut 'în
acordul comercial de lungă durată
pe perioada 1986—1990.
Cele două părți au subliniat voin
ța comună de a acționa pentru in
tensificarea colaborării în cadrul
C.A.E.R., în spiritul hotărîrilor con
sfătuirii economice la nivel înalt în
tre țările membre ale C.A.E.R. din
1984 și al Programului complex al

ORIENTUL MIJLOCIU

progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R, pină in
anul 2000.
în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de prietenie și
deplină înțelegere, s-au făcut, tot
odată. o informare asupra probleme
lor actuale ale construcției socialis
te din cele două țări, precum și un
schimb de vederi asupra principale
lor evoluții ale vieții internaționale.
Convorbirile oficiale continuă.
*

Tovarășul Lubomir Strougal a
oferit un dineu oficial în onoarea
tovarășului Constantin Dăscălescu.
Cei doi prim-miniștri au toastat în
sănătatea conducătorilor celor două
partide și țări frățești, pentru con
tinua dezvoltare a prieteniei și co
laborării dintre România și Ceho
slovacia.
★

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a sosit luni la Praga
într-o vizită oficială de prietenie in
Republica Socialistă Cehoslovacă, la
invitația tovarășului Lubomir Strou
gal, membru al Prezidiului C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace.
Primul-ministru român este înso
țit de tovarășul Ion Dincă.
prim
viceprim-ministru
al
guvernului,
președintele părții române în Comi
sia mixtă româno-cehoslovacă de co
laborare economică și tehnico-științifică, de alte persoane oficiale.
Primul-ministru român a fost întîmpinat de președintele guvernu
lui cehoslovac, de Ladislav Adamec,
vicepreședinte al guvernului ceho
slovac.
președintele
Guvernului
R.S. Cehe, de alte persoane oficiale
cehoslovace. A fost ue față ambasa
dorul României la Praga.

r

TUNIS 21 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Zine El Abidine Ben
Aii, s-a întîlnit și a avut convorbiri
cu președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat.
După cum informează agenția I.N.A.,
care citează surse oficiale din Tunis,
cu acest prilej au fost luate în
dezbatere aspecte ale problemei pa
lestiniene, inclusiv situația palesti
nienilor din teritoriile ocupate de
Israel.
AMMAN 21 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei l-a primit
pe ambasadorul special al S.U.A.

pentru Orientul Mijlociu. Philip
Habib, aflat în turneu in unele țări
din zonă. Cu acest prilej, au fost
luate în dezbatere situația din
Orientul Mijlociu și căile ei de re
glementare.
Anterior, la Cairo, ambasadorul
special american a avut un schimb
de opinii referitoare la ultimele,
evoluții din zonă cu șeful statului
egiptean. Hosni Mubarak,
TUNIS 21 (Agerpres). — Abdel Sa*
lam Jalud, membru al conducerii re
voluționare a Marii Jămahiril Arabe
Libiene Populare Socialiste, și-a în
cheiat vizita în Tunisia, unde a fost
primit de președintele Zine El Abi
dine Ben Aii. Au fost dezbătute pro
bleme ale dezvoltării relațiilor bila
terale. precum și situația din Orien
tul Mijlociu, inclusiv din teritoriile
arabe ocupate de Israel.
O vizită similară a fost întreprinsă
de Abdel Salam Jalud în Algeria,
unde a abordat cu șeful statului,
Chadli Bendjedid, probleme ale re
lațiilor bilaterale și din lumea arabă.

AMMAN 21 (Agerpres). — La
Amman a început luni
reuniunea
miniștrilor de externe din țările
membre ale Organizației Conferinței
Islamice, avînd ca obiectiv pregăti
rea întîlnirii la nivel înalt a statelor
islamice.

NAȚIUNILE UNITE — în 1987,
datoria externă a țărilor in curs de
dezvoltare a continuat să crească
aproape în același ritm ca în anul pre
cedent. adică în medie cu 2—2.5 la
sută, a anunțat, la sediul din New
York al O.N.U.. Jean Bănet, direc
torul secției de analiză economică și
prognoze a Băncii Mondiale pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).
Datoria totală a țărilor in curs
de dezvoltare a ajuns, anul tre
cut. la 1 190 miliarde dolari, sumă
care, dacă va continua să crească
în același ritm și anul acesta, va
atinge nivelul uriaș de 1 245 miliarde
dolari. Reprezentantul B.I.R.D. a a-

Tratativele afgano-pakistaneze
GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva au continuat luni tratativele
afgano-pakistaneze prin intermediul
reprezentantului personal al secre
tarului general al O.N.U., Diego Cor.dovez. Reprezentantul
personal al

întrebată
de studenți
cum se
explică subdezvoltarea, publicista
americană Frances Moore Lappe, de
la „Institute for Food and Deve
lopment Policy" din San Francisco,
a arătat că, după opinia sa. „subdezvoltarea11 nu poate fi privită ca un
adjectiv ce evocă, în mod pasiv, un
tablou static al societății, ci ca un
verb. Respectiv, verbul...... a subdezvolta“, care ar exprima acțiunea de
a „provoca subdezvoltare", ar ex
prima procesul ce a făcut ca multe
țări să rămînă în urmă pe plan
economic, fiind, secole de-a rîndul,
oprimate și jefuite de către fostele
puteri coloniale.

„Dezvoltarea"... subdez
voltării ! S'au făcut adesea, în
trecut,
încercări de a se acredita
ideea că agricultura țărilor
,,de
peste mări" era, înainte de coloni
zare. primitivă. înapoiată. Ulterior,
au apărut numeroase mărturii care
contestau puternic aceste opinii.
Astfel, în notările sale, omul de ști
ință englez J. Voelker, care a lucrat
în India la sfîrșitul secolului trecut,
făcea următoarea apreciere la adre
sa agriculturii fostei colonii brita
nice : „Eu, cel puțin, nu am văzut
niciodată un tablou mai perfect al
cultivării pămintului".
Ce s-a intîmplat
cu agricultura
țărilor din Asia. Africa și America
Latină in timpul colonizării ? Eco
nomistul John S. Mill arăta că ță
rile colonizate nu erau privite ca
țări sau civilizații, ci ca „așezămin
te agricole", a căror singură menire
era să aprovizioneze „comunitatea
mai mare căreia îi aparțineau".
Fie că au folosit forța armelor,
fie că au recurs la constrîngeri eco
nomice, scopul colonizatorilor a fost
același : să determine renunțarea la
producția agricolă tradițională, care
asigura hrana populației locale, și
trecerea la monocultura profitabilă
pentru colonialiști, astfel incit colo
niile să aprovizioneze piața metro
polelor cu alte produse agricole decit
cele care ar fi concurat propriile

produse. în acest fel. Nigeria a fost
constrinsă să abandoneze producția
de alimente în favoarea uleiului de
palmier, Gambia să treacă la pro
ducția de arahide. India si Malayezia
— la zahăr, țările din America La
tină — la cafea și zahăr etc. O ase
menea restructurare a făcut necesar
importul de alimente in colonii,
import încurajat, de altfel, de metro
pole în vederea adincirii dependenței
economice.
Istoria colonialismului este istoria
îmbogățirii citorva țări colonizatoare
și sărăcirii numărului mare de țări
colonizate, prin schimbarea structu
rii agriculturii și trecerea Ia mono
cultura, recurgerea forțată la impor
tul produselor agricole de bază și
creșterea vulnerabilității lor la fluc
tuațiile frecvente de pe piața inter
națională. Colonialismul a constituit,
cu alte cuvinte. începutul „dezvol
tării11... subdezvoltării.

Injustiția continuă pe ve
chiul „drum al mirodeniilor".
Procesul de spoliere a țărilor lumii
a treia din Asia. Africa și America
Latină continuă însă și azi. dar sub
alte forme. Cu ajutorul arsenalului
vast de practici neoeolonialjste, ță
rile capitaliste dezvoltate acționează
in direcția impunerii unei dependen
te economice și
politice statelor
în curs de dezvoltare. între meca
nismele de perpetuare și adîncire a
subdezvoltării s-au remarcat îndeo
sebi, în ultima vreme, schimburile
neechivalenle și societățile transna
ționale.
De la începutul anilor ’70, crește
rea producției agricole mondiale se
obține,
într-o proporție tot mai
mare, pe cale intensivă, ceea ce
implică consumuri energetice spo-'
rite. „Explozia" prețurilor la țiței în
deceniul trecut a dus la scumpirea
unor factori de producție din agri
cultură :
îngrășămintele
chimice,
pesticidele. combustibilii, mașinile
agricole ș.a. Iri aceste condiții," ță
rile capitaliste dezvoltate — în prin
cipal S.U.A. și C.E.E. — au intervenit
cu subvenții masiva In agricultură

secretarului general al Națiunilor
Unite s-a întîlnit, pe rînd, cu șefii
delegațiilor afgană și pakistaneză la
negocieri
—
relatează
agenția
T.A.S.S.

Ample acțiuni antiapartheid în R. S. A.
PRETORIA 21
(Agerpres). —
Ample acțiuni de protest s-au des
fășurat luni in diverse localități ale
R.S.A.. marcindu-se astfel „Ziua in
ternațională pentru eliminarea discri
minării rasiale11, în memoria victi
melor masacrului din 1960 de la
Sharpeville. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, sute de mii de cetă
țeni de culoare, oameni ai muncii
și studenți, au declarat grevă, în
semn de adeziune la lupta împotriva
politicii de apartheid promovată de
regimul minoritar sud-african.

în orașul Soweto, suburbie a
Johannesburgului, au putut fi văzute
pe străzi numai patrulele poliției,
deoarece, practic, toți cei circa două
milioane de locuitori de culoare au
rămas acasă. Activitățile au fost
paralizate,
totodată, la Pretoria,
Cape Town, Port Elizabeth și Dur
ban. ca și în alte orașe, in pofida
încercărilor poliției de a-i determina
pe muncitorii de culoare să renunțe
la grevă.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 21 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat iranian, citat
de agenția IRNA, forțele iraniene
au lansat alte două rachete sol-sol
împotriva a două importante obiec
tive militare din capitala Irakului.
IRNA adaugă că Iranul a lansat
11 rachete împotriva rafinăriei, re
zervoarelor de petrol și instalațiilor
economico-militare din orașul-port
irakian Basra. De asemenea, au fost
supuse tirurilor de artilerie localită
țile Al-Aziz, Al-Qurna, Aksara. MajrAl-Kabir, Shinji și Al-Amara.

AGENȚIILE DE P^ESA
Sp - Pe scurt

ÎNTILNIRE. La Viena a avut
zian. Principalele portofolii au fost
loc, luni, o nouă întîlnire în cadrul
atribuite lui Aii Alatas — afacerile
consultărilor dintre țările membre
externe. L.B. .Murdani — apărar'e
ale Tratatului , de la Varșpyig- si jși securitate, si Radius Praviro —
cele ale N.A.T.O. cu privire la
economie, finanțe, industrie si
controlul dezvoltării naționale. Preelaborarea mandatului negocieri
lor referitoare' lă'Tb.dUcefea trupe-i . sa
_ ____________
....____ că noul ■
indoneziana __
subliniază
lor și armamentelor în Europa. în
guvern va acționa pentru
conti
cadrul acestei. ședințe a fost con
nuarea procesului de dezvoltare
venit textul preambulului manda
economică a tării, iar pe Plan ex
tern pentru promovarea unei po
tului viitoarelor negocieri — rela
tează agenția T.A.S.S.
litici independente, de dezvoltare
a relațiilor cu toate statele, indife
rent de sistemul lor social-politic.
MESAJ. într-un mesaj adresat
președintelui Comitetului special
ÎNTILNIRE. La Djibouti a avut
al O.N.U. împotriva apartheidului.
loc o întîlnire intre președintele
Li Peng. premierul interimar al
Somaliei, Mohamed Siad Barre, și
Consiliului de Stat al R. P. Chine
președintele
Etiopiei,
Mengjstu
ze. a exprimat sprijinul pe cara
poporul chinez îl acordă luptei
Haile Mariam — a anunțat postul
juste a populației majoritare de
de radio Mogadiscio, reluat de aculoare din R.S.A. pentru egalitate
genția China Nouă. Cei doi șefi de
între rase si asigurarea unor drep
stat au examinat probleme ale re
turi fundamentale, ca si poporului
lațiilor dintre cele două țări și căi
namibian pentru obținerea inde
le de normalizare a acestora. Pre
pendentei si libertății naționale.
ședinții somalez și etiopian parti
NOUL GUVERN INDONEZIAN.
cipă la cea de-a doua reuniune la
nivel înalt a Agenției interguverPreședintele Suharto a anunțat
namentale a Africii de est pentru
componenta noului guvern indone-
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„AGROBUSINESSUL 11 amplifică pe plan mondial

fenomenul

nunțat, do asemenea, că veniturile pe
locuitor ale țărilor din America
Latină, care au cele mai mari dato
rii. au scăzut la nivelul anilor
’70. dar că cea mai grea situație
se înregistrează în Africa, unde
aceste venituri se mențin la nivelul
de acum 20 de ani. Exprimîndu-și
speranța că după criza valutar-financiară prin care au trecut țările
occidentale acestea vor manifesta o
atitudine mai constructivă în pro
blema datoriilor. Jean Bănet a
apreciat că pînă acum nu s-a găsit
o soluție globală în privința datoriei
externe a țărilor sărace.

BAGDAD 21 (Agerpres). — După
cum a anunțat un purtător de cu
vin! militar irakian, citat de agenția
I.N.A., Irakul a lansat o nouă rache
tă asupra Teheranului. De asemenea,
avioanele de luptă irakiene au con
tinuat incursiunile în adincimea spa
țiului aerian al teritoriului Iranului.
Aparatele, precizează agenția, au
lansat un raid asupra orașului
Doz£ul_ și a orașului Kermenshah,
atingindu-și obiectivele.

“I
7‘

WASHINGTON 21 (Agerpres). —
Peste 200 de oameni de știință ame
ricani au adresat președintelui Ro
nald Reagan o scrisoare deschisă în
care cer ca Organizația pentru Eli
berarea Palestinei să participe la
preconizata conferință internațională
de pace în Orientul Mijlociu. După
cum informează agenția KUNA, in
scrisoare, semnată de profesori de
la numeroase colegii americane, se
lansează,
de asemenea,
un apel
membrilor Congresului să acționeze
în direcția recunoașterii realităților.
In sensul ca poporul palestinian —
prin reprezentantul său legitim,
O.E.P. — să participe, cu drepturi
depline, la o asemenea reuniune.

DATORIA EXTERNĂ A TARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE
A AJUNS LA 1190 MILIARDE DOLARI

înfometării
(cheltuielile efectuate, între 1981—
1985, pentru programele de susținere
a agriculturilor au totalizat 60 mi
liarde dolari în S.U.A. și 59,8 miliar
de dolari în C.E.E.). Subvențiile au
exercitat presiuni în direcția redu
cerii prețurilor produselor agricole,
descurajind sectorul agricol din ță
rile în curs de dezvoltare, ale căror
produse au devenit, astfel, necompe
titive pe piața internațională. Perioa
dele lungi de prețuri scăzute, co
relate cu scumpirea
factorilor de
producție, au slăbit serios posibili
tățile țărilor iu curs de dezvoltare
neproducătoare de petrol de a-și
dezvolta agricultura.
în același timp, povara datoriei
externe, mereu mai grea din cauza
dobînzilor înalte,
a făcut practic
imposibilă recurgerea la noi impor
turi pentru sectorul agricol, fapt ce
a împiedicat aplicarea de tehnologii
moderne care să permită sporirea
randamentelor la culturi. Aceste ten
dințe negative au fost accentuate de
foarfecele prețurilor : în timp ce
prețurile tractoarelor și echipamen
telor pentru industria alimentară
exportafe de R-F. Germania, de Pil
dă, au sporit. între 1980—1986, cu 27
și, respectiv, 32 la sută, prețurile pro
duselor agroalimentare exportate de
țările în curs de dezvoltare s-au re
dus cu 37 la sută.
Sînt evoluții de pe urma cărora au
profitat. îndeosebi, societățile trans
naționale, care'ocupă un loc central
în exploatarea de tip neocolonial a
țărilor lumii a treia. Potrivit date
lor O.N.U., la mijlocul anilor’70, circa
150 firme din țările capitaliste dez
voltate implantaseră în statele în
curs de dezvoltare 800 de filiale, care
controlau o optime din producția
agroalimentară a țărilor în care
activau.
La începutul anilor ’80,
aproape 80 la sută din exportul de
produse agroalimentare al statelor
respective se
afla sub controlul
monopolurilor occidentale.
Făcînd
investiții în economia țărilor în curs
de dezvoltare, marile monopoluri
urmăresc, in principal, obținerea de
profituri ridicate prin exploatarea
forței de muncă și jefuirea resurse

lor naturale ale țărilor in cauză.
Potrivit aprecierilor Departamentu
lui Agriculturii din S.U.A.,
unele
întreprinderi ale agrobusinessului
din țările in curs de dezvoltare pot
obține profituri în valoare de pină
la 30 la sută din capitalul investit.

Supraprofituri și supraprețuri — cu orice preț.
Transnaționalele implicate în țările
în curs de dezvoltare nu se ocupă
de produse agricole de bază (grîu,
porumb, orez, fasole) prioritare pen
tru populația locală, ci preferă „cul
turile de lux11 (fructe, legume și
chiar plante ornamentale). în Mexic,
de exemplu, pe terenurile ocupate
odinioară de 12 culturi de bază,
corporația americană Del Monte a
impus cultivarea unor produse des
tinate supermarketurilor din S.U.A.
Cinci firme americane au transfor
mat o bună parte din terenurile agricole ale Mexicului în plantații de
căpșuni, iar alte două societăți ame
ricane controlează 90 la sută din pro
ducția mexicană de sparanghel.
în același timp, pe lîngă forma
tradițională de control, deținerea de
Plantații (de trestie de zahăr, de
banane, de ceai), a apărut alta nouă
— transferul în țările în curs de
dezvoltare al unor culturi specifice
climatului temperat din țările dez
voltate. Produsele rezultate se ex
portă în Europa occidentală și
S.U.A., iar profiturile obținute sînt
tot mai mari datorită îndeosebi ex
ploatării forței de muncă ieftine.
Costul de producție al căpșunilor în
Mexic este de două ori mai mic
decît în statele din sudul S.U.A., iar
la tomate — de trei ori. în cartea
lor „Food First". Lappe și Collins
arată că respectivele costuri de pro
ducție scăzute pot fi menținute in
condițiile în care salariile medii în
producția mexicană de căpșuni re
prezintă doar o șeptime a celor din
California 1
Cu toate acestea, transnaționalele
preferă controlul nu asupra produc
ției, ci asupra comercializării produ
selor agricole. Ele știu că un ananas,

dezvoltare si combaterea
ce are loc la Djibouti.

secetei,

DECLARAȚIE. Cuba s-a pronun
țat pentru o acțiurie urgentă a ță
rilor latino-americane și nealiniate,
în vederea
stăvilirii intervenției
S.U.A. în America Centrală — in
formează agenția Prensa Latina.
Intr-o declarație a Ministerului
cubanez al Relațiilor Externe, difu
zată la Havana,
se arată că în
America Latină sînt în joc inde
pendența. suveranitatea ’ națională
și libertatea tuturor și a fiecăreia ’
dintre țările regiunii, fiind necesar,
sâ se actioiîeze solidar pentru a se
pune capăt intervenției americane
în zona centro-americană și pentru
a obliga Washingtonul să respecte
drepturile inalienabile ale popoare
lor panamez, nicaraguan și ale
celorlalte națiuni latino-americane.
LA ATENA a fost difuzată De
clarația C.C. al P.C. din Grecia în
legătură cu aniversarea, în luna
noiembrie 1988, a 70 de ani de la
întemeierea partidului.
Partidul
Comunist din Grecia — se arată
în document — luptă pentru drep
turile poporului, pentru progres,
pace, democrație și'socialism. De
clarația subliniază, de asemenea,
că activitatea Partidului Comunist
din Grecia este indisolubil legată
de lupta oamenilor muncii pentru
drepturile lor, pentru independen
tă. pentru eliberare socială și na
țională.

pe care îl cumpără din Filipine cu
8 cenți, poate fi vîndut în Japonia
cu 1.5 dolari, adică de aproape 20 de
ori mai scump 1 De aceea achizițio
nează anual, la prețuri derizorii, 90
la sută din producția filipineză de
ananas. Mai este de mirare că sute
de milioane de oameni din țările
lumii a treia nu dispun de resursele
financiare necesare procurării hranei,
că, pe măsură ce sporesc profiturile
monopolurilor, crește și înfometarea
lor ?
în aceste condiții, lupta împotriva
subdezvoltării nu mai poate fi con
siderată — așa cum
este descrisă
uneori — ca o luptă pentru „a lua
din ceea ce au bogății și a da,
ncmeritat, săracilor" — ci o luptă
împotriva inegalităților și a injusti
țiilor,
care afectează covirșitoarea
majoritate a comunității internațio
nale. Căci crizele și tensiunile tot
mai puternice pe care le cunoaște
lumea de astăzi sînt legate strins de
acerba
împotrivire a forțelor ce
văd în cerința de restructurare a
actualei ordini economice mondiale
o amenințare la adresa vechilor pri
vilegii — și nu o ocazie de a se uni
pentru a pune bazele unor relații
economice și politice capabile să
asigure tuturor statelor — mari și
mici, dezvoltate și in curs de dez
voltare — un loc și un rol echitabil
în viața internațională.
Iată
tot
atîtea
rațiuni
în
baza cărora România, președintele
Nicolae Ceaușescu se pronunță și
acționează pentru o restructurare de
fond, revoluționară,
a economiei
mondiale, pentru o nouă ordine eco
nomică, menită să ducă la o mai
echitabilă diviziune internațională a
muncii.
Aceasta presupune, după
părerea țării noastre. accelerarea
procesului industrializării țărilor în
curs de dezvoltare, formarea unor
capacități proprii de creație tehnicoștiințifică și asigurarea de condiții
echitabile transferului de tehnologii
necesare. Soluționarea gravelor pro
bleme alimentare mondiale cere, tot
odată, modernizarea agriculturii ță
rilor în curs de dezvoltare. Desigur,
transpunerea în viață a unor aseme
nea măsuri ar aduce o însemnată
contribuție la lichidarea subdezvol
tării și înfăptuirea unei noi ordini
economice mondiale, capabilă să
asigure progresul tuturor popoarelor.

Virginia
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întilnirea internațională de la Harare
HARARE 21 (Agerpres). — La Ha
rare au început, sub președinția lui
Robert Mugabe, președintele Repu- i
blicii Zimbabwe, președinte in exer
cițiu al mișcării de nealiniere, lu
crările unei intilniri internaționale
care reunește personalități ale vieții
politice din 35 de țări. Participă, de
asemenea, reprezentanți ai statelor
africane din „prima linie" — Zam
bia, Mozambic. Angola, Botswana,
Tanzania și Zimbabwe —' ai al
tor țări africane, militanți ai luptei
poporului din Republica Sud-Africană împotriva rasismului și a
politicii de apartheid, precum și de
legați ai mișcării pentru indepen

dența Namibiei. în frunte cu Sam
Nujoma, președintele S.W.A.P.O.
Organizată sub egida Consiliului
de interacțiune, la invitația guver
nului Zimbabwean, reuniunea de la
Harare va dezbate, in contextul si
tuației internaționale actuale, pro
blemele Africii australe și politica de
apartheid, precum și
dificultățile
economice și sociale cu care se con
fruntă țările de pe continentul
African.
La reuniune participă tovarășul
Manea Mănescu, vicepreședinte al
Consiliului de Stat, membru al Con
siliului de interacțiune.

Noi luări de poziție împotriva trimiterii
de trupe americane în Honduras
MANAGUA — Președintele Repu
blicii Nicaragua. Daniel Ortega, a
arătat, intr-un mesaj adresat națiu
nii. că principala răspundere pentru
escaladarea încordării în America
Centrală revine Statelor Unite. El a
cerut administrației americane să-și
retragă forțele militare din Hondu
ras și să . înceteze actele agresive
împotriva teritoriului nicaraguan.
în legătură cu înrăutățirea situa
ției la frontiera dintre Nicaragua și
Honduras. Daniel Ortega a arătat că
guvernul nicaraguan a adresat gu
vernului Hondurasului apelul de a
se abține de la orice acțiune care ar
putea periclita pacea și securitatea
nu numai in America Latină, ci și
în întreaga lume.
MOSCOVA — Principalul obiectiv
al hotăririi administrației S.U.A. de
a trimite in Honduras peste 3 000 de
militari, americani îl constituie exer
citarea de presiuni militare asupra
Republicii Nicaragua, se arată într-o
declarație a agenției T.A.S.S. dată
publicității la Moscova.
U.R.S.S. — relevă documentul —
consideră că guvernul S.U.A. tre
buie să înceteze să se mai opună
acțiunilor întreprinse de către țările
din America Centrală în favoarea
păcii, dorinței exprimate de opinia
publică internațională ide a se pune
capăt conflictului din această re
giune. Declarația reafirmă sprijinul
U.R.S.S. față de o reglementare
politică în America Centrală prin
eforturile țărilor ■ latino-americane,
fără amestec din afară, pe baza acor
durilor convenite la Ciudad de Gua
temala.

phenian

NAȚIUNILE UNITE . — Țările
membre ale „Grupului de la Contadora" (Columbia. Mexic, Panama și
Venezuela) și „Grupul de sprijin"
(Argentina. Brazilia. Peru și Uru
guay) au cerut încetarea imediată a
escaladării tensiunii în America
Centrală, generată de prezența mi
litară străină pe teritoriul Hondu
rasului.
BEIJING — Purtătorul de cuvînt
al Ministerului Afacerilor Externe
al R. P. Chineze, râspunzînd la o
întrebare privind trimiterea de trupe
americane în Honduras, și-a expri
mat preocuparea fată de atmosfera
încordată din regiune si speranța că
va fi respectat acordul de pace în
America Centrală. Guvernul chinez,
a spus el, se pronunță pentru res
pectarea suveranității, independen
ței și integrității teritoriale a tu
turor țărilor din această zonă, susținînd că treburile interne ale țărilor
din America Centrală trebuie rezol
vate de popoarele respective, fără
amestec din afară. Noi dorim ca
toate problemele existente între ță
rile din America Centrală și disputa
dintre S.U.A. și Nicaragua să fie
soluționate p6 calea negocierilor.

CIUDAD DE PANAMA — într-o
declarație. Ministerul panamez al
Relațiilor Externe a condamnat ac
țiunea guvernului S.U.A. de a tri
mite trupe în Honduras, calificînd-o
ca fiind de o gravitate deosebită
pentru pacea si securitatea popoare
lor din regiune — informează agen
ția Prensa Latina.

.• 0 hotărîre a comandamentului suprem
al Armatei Populare Coreene

PHENIAN 21 (Agerpres).,— Co
mandamentul suprem al Armatei
Populare Coreene a emis un ordin
prin care ’toate unitățile A.P.C., toți
membrii gărzilor roșii ale muncito
rilor și țăranilor și ale tineretului,
ca șl cei 150 000 de militari ce lu
crează la construirea unor obiective
civile pe teritoriul R. P. D. Coreene
intră în stare „de pregătire comple
tă de luptă" — transmite agenția
A.C.T.C.
Măsura a fost luată ca urmare a
escaladării acțiunilor
militare co
mune. americano—sud-coreene. des

fășurate
în
cadrul
manevrelor
„Team Spirit ’88". și la care parti
cipă circa 200 000 de militari, avi
oane de luptă de tip „F-15", ^Frl6“.
bombardiere strategice „B-52". capabilg «ă. poarte încărcături nu
cleare. alte forte dotate cu cele mai
moderne echipamente si tehnică.
Aceste manevre, menționează agen
ția A.C.T.C.. prezintă o amenințare
directă nu numai la adresa secu
rității R. P. D. Coreene, ci consti
tuie și un pericol pentru pacea în
întreaga zonă.

(din actualitatea politica)
r, f, g, :

Semnificații naționale

ale unui scrutin local
Duminică s-au desfășurat în landul
vest-german Baden-Wiirttemberg alegeri care, dincolo de caracterul lor
strict local, au îmbrăcat si valoarea
unui test la nivel federal, dat fiind
că problemele existente in acest land
le oglindesc, in mic. pe cele din an
samblul R.F.G. Potrivit rezultatelor
încă nedefinitive. Partidul Uniunea
Creștin Democrată (U.C.D.) și-a
menținut majoritatea absolută in
parlamentul local dar a suferit o
Pierdere de voturi fată de scrutinul
precedent. Reprezentâhtii U.C.D. au
cistigat 49,1 la sută din sufragii (fața
de 51,9 la sută in 1984), obținind 67
din totalul celor 120 de mandate.
Dintre celelalte trei partide repre
zentate în parlamentul locaj, socialdemocrații au obținut 32 la sută din
voturi, ecologiștii 7,9 la sută, iar liber-democrații 5,8 la sută.
Alegătorii au fost chemați să-și
definească
opțiunile in legătură
cu soluțiile preconizate de par
tidele politice
pentru probleme
care afectează. într-o măsură mai
mică sau mai mare, toate landurile
(regiunile), fără excepție — cum ar
fi nivelul ridicat al șomajului (care
afectează, la scara întregii-țări, peste
2 500 000 oameni), insuficiența fbndurilor necesare subvenționării re
formei fiscale, creșterea deficitului
bugetar, probleme cărora măsurile
aplicate de guvernul federal de coa
liție
(format din
reprezentanții
U.C.D.. U.C.S. si P.L.D.) nu au reu
șit să le aducă remedieri sesizabile.
Campania
electorală a generat,
incontestabil, o amplă
mobilizare
de forte, pe Plan atît regional, cit si
național. La mitinguri sau adunări
electorale au participat cancelarul
II. Kohl. președintele Uniunii Creștin-Democrate (U.C.D.). primul-mi
nistru bavarez F.J. Strauss, pre
ședintele
Uniunii
Creștin-Sociale
(U.C.S.).
miniștrii
de
externe,
H. D. Genscher, și al economiei,
M. Bangemann. ambii din partea
Partidului Liber-Democrat (P.L.D.).
fostul
cancelar
social-democrat,
W. Brandt, și actualul președinte al
P.S.D.. II.J. Vogel, alti politicieni cunoscuti.
Landul Baden-Wiirttemberg se nu
mără printre regiunile cu o industrie
si agricultură dezvoltate, cu resurse
economice si financiare superioare
nivelului mediu pe ansamblul tării.
Landul realizează o intensă activita
te de export, depășind în acest sec
tor Suedia sau Elveția. Dar si „cel
mai bogat land al R.F.G." (cum apreciază agenția de presă vest-germană D.P.A.) nu este scutit de pro
blemele generale ale tării. Nu de
mult. în diferite localități ale landu

lui au avut loc. demonstrații. împo
triva șomajului (care, ce-i drept, in
momentul de fată reprezintă „numai"
5 la sută, dar se conturează perspec
tiva unei sporiri â acestui procentaj)
si a repartizării inegale a avuției,
în favoarea celor bogati. sub lozinca
semnificativă : „Pentru înarmări fa
ceți totul — pentru locuri de muncă
nimic !“. Un studiu întocmit la ce
rerea marelui sindicat „I.G. Metal"
relevă pericolul lichidării în anii ’90
a încă 30 000 locuri de muncă în pe
rimetrul capitalei landului, orașul
Stuttgart.
Pe plan politic, Baden-Wurtemberg este singurul land guvernat in
exclusivitate de U.C.D. După repe
tatele eșecuri electorale pe plan local
de pînă acum, strategii federali ai
U.C.D. și-au pus mari speranțe că
scrutinul din acest land (cu peste 6,8
milioane alegători) va marca, dacă
nu un reviriment, cel puțin o stabi
lizare, în linii generale, a pozițiilor
partidului — ceea ce. intr-o oarecare
măsură, s-a și întîmplat.
Social-democrat'i au pus accentul
în campania lor electorală Pe faptul
că eliminarea rachetelor cu rază
medie de acțiune din sud-vestul
R.F.G. nu trebuie să fie compensată
de stationarea unor noi rachete cu
rază scurtă de acțiune.
De altfel, si U.C.D. a adoptat
o poziție mai nuanțată în aceas
tă problemă. Unii observatori con
sideră că insistenta oficialităților
vest-germane. inclusiv la recenta
reuniune la nivel înalt a N.A.T.O.,
de a se amina modernizarea rachete
lor cu rază foarte scurtă de acțiune,
(sub 500 km), staționate în R.F.G.
(singurele care ar mai rămîne după
eliminarea celor cu rază interme;
diară de acțiune în baza tratatului
sovieto-american) a avut si vădite
motivații electorale, dat fiind că
pierderile înregistrate de crestin-democrati în alegerile de land prece
dente s-au datorat tocmai orientării
U.C.D., favorabile, în momentul res
pectiv, menținerii în panoplia nu
cleară a unor anumite tipuri de ra
chete.
Fapt este, după cum apreciază ob
servatorii de aici, că această schim
bare s-a dovedit oportună, contri
buind ca în alegerile din BadenWiirttemberg. creștin-democratii să-și
mențină pozițiile anterioare. O do
vadă în plus că opțiunile antinuclea
re alb populației vest-germane ca
pătă o pondere tot mai mare în ba
lanța raporturilor de forte pe scena
politică a tării.

Petre STANCESCU
Stuttgart
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