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Pentru sporirea producției

De la mină la termocentrală

CĂRBUNE DE CEA MAI
al

condiții optime a activității economico-so- 
a sarcinilor de producție impun asigurarea Tudor 

al Co- 
C.C. al

de energie electrică

BUNĂ CALITATE

ÂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

SARCINILE ECONOMICE - ÎNDEPLINITE INTEGRAL I

Zile decisive pentru 
buna desfășurare 

a campaniei agricole

P1BĂ LA 10 APRILIE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOSESCU
7 »

Cerințele desfășurării în 
ciale, ale îndeplinirii ritmice 
integrală a cantităților prevăzute de energie electrică. Pentru aceasta, în 
strinsă legătură cu acțiunile de ordin tehnic și organizatoric pe care 
trebuie să le întreprindă fiecare colectiv de oameni ai muncii din ter
mocentrale in vederea funcționării riguroase, la înalți parametri a insta
lațiilor și agregatelor energetice, importante răspunderi revin minerilor, 
care au datoria să livreze continuu cantitățile prevăzute de cărbune și. 
accentuăm, de calitatea stabilită. în' sondajul-anchetă al „Scînteii" 
propunem să insistăm îndeosebi asupra . _ " 
legătură cu asigurarea calității cărbunelui livrat termocentralelor.

Este îndeobște cunoscut faptul că resursele de cărbune energetic de 
care dispune tara noastră au o putere calorifică scăzută, straturile geo
logice fiind neuniforme, de grosime relativ redusă, cu intercalatii de ste
rii. Dar acesta este cărbunele și. tocmai avind în vedere dificultățile 
amintite, el trebuie judicios exploatat, astfel incit potențialul său calita
tiv să fie valorificat la maximum. Un calcul arată că. la nivelul termo
centralelor tării, 100 kcalorii pe kilogram în plus Ia fiecare tonă de căr
bune asigură o disponibilitate suplimentară de putere in sistemul ener
getic național de 400 MW, Or. în perioada care a trecut din acest an. im
portante nosibilităti de creștere a producției de energie electrică s-au 
pierdut din cauză că in numeroase situații cărbunele livrat din mine Si 
din exploatările la suprafață nu s-a situat la parametrii calitativi pre- 
văzuti. nu s-a acordat suficientă atenție separării sterilului si altor cor
puri străine. Dar iată ce au constatat corespondenții „Scînteii11 pe drumul 
cărbunelui de la mină la termocentrală.

ne
problemelor care se ridică în

VOIVOZI

Am participat la Întreprinderea 
minieră Voivozi la 0. analiză a con
siliului oamenilor muncii asupra 
modului in care sint realizate sarci
nile privind asigurarea calității căr
bunelui. analiză pe care organul de 
conducere colectivă o întreprinde in 
prima săptămină a fiecărei luni. 
După cum ne relata ing. Mihai Io- 
sub. directorul unității, acesta este 
un bun prilei pentru adoptarea unor 
măsuri concrete si eficiente în vede
rea Îmbunătățirii organizării activi
tății. a extragerii unor cantități cit 
mai mari de lignit si de cit mai bună 
calitate. Iar efectele se resimt in 
practică. Astfel, in primele două luni 
ale anului, nivelul calitativ prevă
zut pentru producția de cărbune a 
fost depășit cu 50 kcalorii pe kg, 
ceea ce a permis încasarea a peste 
700 000 lei bonificații de preț. Rea
lizări care nu reprezintă, de altfel, 
limita maximă a posibilităților, la 
analiza amintită fiind stabilite noi 
soluții tehnice si organizatorice pen
tru sporirea calității cărbunelui. De 
exemplu, s-a hotărît creșterea cu 50 
Ia sută a efectivului de muncitori 
care efectuează claubarea (selecta
rea) cărbunelui la silozul central 
Voivozi in perioadele de schimbare 
a condițiilor de zăcămînt si montarea 
a încă unui excavator electromag
netic.

Dar. de fapt, nivelul calității căr
bunelui se hotărăște în abataje. Ză
bovind în abatajele 6 512 din secto
rul Cuzap si 6 205 din sectorul Bu- 
dol-Nord. unde se întrec în hărnicie 
brigăzile conduse de minerii Teofil 
Gavris si Caiman Petru, am remar
cat stăruința cu care se acționează 
asupra efectuării la timp a regla
jelor complexelor mecanizate, mai 
cu seamă cind traversează zone cu 
intercalatii mari de steril. ..Este lim
pede că. extrăgind cantități de căr
bune cu un procent mai mare de ste
ril. sporim neiustificat consumurile, 
generăm cheltuieli suplimentare — 
precizează subinginerul Vaida Ște
fan. șeful sectorului Cuzap. De 
aceea, am luat măsura să nu mai 
deversăm întreaga masă minieră pe 
benzile de producție, ci să încărcăm 
separat in vagoneti sterilul rezultat 
din reprofilarea lucrărilor din sub
teran. Ceea ce nu înseamnă că am

de toți furnizorii
face cumva rabat la productivitate : 
drept dovadă, ne-am .depășii sarci
nile de plan cu 16 009 ton6’!iRWsl".

Ce alte observații se impun a fi 
reținute ? Toate sectoarele dispun 
de puncte de claubare la gura mi
nei. au fost montate pluguri pe ben
zile de la suprafață pentru deversa
rea sterilului. în scopul evitării ..di
luării" cărbunelui cu steril. în ca
drul adunării generale a oamenilor 
muncii, subinginerul Gavril Cheregi. 
șeful sectorului Budoi-Nord. a pro
pus menținerea unui banc de căr
bune de protecție în acoperișul aba
tajelor frontale din stratul 2 si li
mitarea înălțimii de tăiere cu com
bina în stratul 3. Propunere care, 
extinsă în toate sectoarele, și-a do
vedit eficienta. Și. nu in ultimul 
rind. se urmărește cu exigentă spo
rită executarea 
din subteran, 
si programelor 
scopul evitării 
al creșterii randamentelor utilajelor 
de sortare.

De altfel, beneficiarul. întreprin
derea „Electrocenirale" Oradea. se 
declară mulțumit de modul în care 
minerii de la Voivozi iși fac datoria. 
Numai că aprovizionarea cu căr
bune se face și din alte surse... 
Concret. cărbunele furnizat de 
mina Urdari in prima jumătate a 
acestei luni seamănă mai degrabă 
cu o pastă noroioasă. „Astfel de căr
bune. din care ne sint livrate zilnic 
1 000 tone, determină reducerea ca
pacității de descărcare cu 50 la sută, 
dublează consumul de păcură pentru 
întreținerea arderii, diminuează de
bitul pe cazan, implicit puterea elec
trică pe centrală" — ne spune Ro
mul Muntean, inginerul-șef al în
treprinderii. Probleme deosebite 
creează livrarea neritmică a cărbu
nelui expediat de la Plopsoru. fiind 
frecvente zilele în care la termo
centrala Oradea vin cantităti duble 
de cărbune cu 40—45 la sut£ umi
ditate. ceea ce nu numai că îngreu
nează descărcarea, ci impune chel
tuieli mari pentru „înnobilare". în 
vederea creșterii puterii calorifice 
â lignitului primit. De la Peșteana

lucrărilor de asecare 
conform proiectelor 

de exploatare, in 
umectării lignitului.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Însămînțările—încheiate 
pe întreaga suprafață!
Ne aflăm 

buia încheiat 
mai sint de insămințat suprafețe apreciabile cu ovăz, orzoaica de pri
măvară, mazăre de cîmp, trifoliene, griu de primăvară, fără a mai vorbi 
de sfecla de zahăr și floarea-soarelui, cărora le-a venit rindul Ia semă
nat. Adevărat, evoluția timpului in această primăvară a influențat des
fășurarea normală a lucrărilor agricole. Nu trebuie uitat insă că întot
deauna agricultura s-a practicat în condițiile oferite de natură. Iată de ce, 
acum, mai mult decît în alți ani, în fiecare imitate agricolă, cadrele de 
conducere și specialiștii, dovedind înalt spirit organizatoric, au datoria 
de a asigura ca însămînțările și celelalte lucrări agricole să fie efec
tuate în termene scurte și de cea mai bună calitate.

Cantitățile de apă provenite din precipitații — exceptînd unele zone 
din Transilvania — nu au fost prea mari, iar.vîntul de primăvară zvintă 
repede terenul. Ca atare, însămînțările pot fi reluate foarte repede. De 
altfel, in numeroase unități agricole și chiar județe întregi, cum sint Olt, 
Dolj, Brăila și Sectorul agricol Ilfov, prin identificarea operativă a. supra
fețelor care pot fi lucrate cu prioritate, au fost însămînțate suprafețe 
apreciabile, adevărat nu la nivelul cerințelor determinate de perioada în 
care ne găsim. Dar în alte unități agricole și județe, care au beneficiat de 
aceleași condiții climatice, suprafețele însămînțate sint mici. Justificările 
și invocarea unor așa-zise motive obiective, nu pol îi luate în seamă; 
totul ține de buna organizare a muncii în această campanie !

Important este acum ca. prin mobilizarea puternică a tuturor forțelor 
din agricultură și folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor și celor
lalte utilaje, să se realizeze ritmuri' înalte de lucru. La insămînțări, pe 
ansamblul țării, acest ritm trebuie să ajungă la cel puțin 350 000 hectare, 
întrucit temperatura solului este în creștere, in perioada in care ne găsim 
nu mai poate fi vorba de epoci și urgențe. Trebuie însămînțate toate cul
turile: sfecla de zahăr, floarea-soarelui și porumbul. Bineînțeles, în jude
țele situate in jumătatea de nord a țării, respectîndu-se aceeași cerință — 
a identificării suprafețelor care pot fi lucrate cu prioritate — inainte de 
toate este necesar să se încheie semănatul culturilor din prima epocă.

Executarea în ritm susținut și la un înalt nivel*’ calitativ a insămîn- 
țărilor și celorlalte lucrări agricole de primăvară impune ca organele și 
organizațiile de partid să sprijine conducerile unităților, agricole în orga
nizarea muncii, in mobilizarea forțelor umane și folosirea intensă a mij
loacelor mecanice, să exercite un control permanent pentru ca măsurile 
stabilite de conducerea partidului în această privință să fie infăptuite 
exemplar.

In pagina a III-a : relatări despre desfășurarea lucrărilor agricole in 
județele Călărași și Vrancea.

în ultima decadă a lunii martie, cind. în mod obișnuit, tre- 
semănatul culturilor din prima epocă. Or, la data aceasta

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit marți, 
22 martie, la Snagov. cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care a efec
tuat o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la un larg schimb de păreri asupra 
ultimelor evenimente din Orientul 
Mijlociu.

în acest cadru, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P. a infor
mat in legătură cu evoluția situației 
din Orientul Mijlociu, prezentind 
eforturile întreprinse de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei in ve
derea găsirii unor soluții care să 
ducă la rezolvarea problemelor com
plexe existente și Ia instaurarea pă
cii in regiune. ,

Reafirmînd poziția principială, con
secventă. a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste pri
vind Orientul Mijlociu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se face totul pentru 
soluționarea globală, justă și dura
bilă. a situației din această zonă, 
pentru instaurarea unei păci trainice, 
pe baza retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate, a rezolvării 
problemei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la au
todeterminare — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian propriu, inde
pendent — a asigurării Integrității, 
suveranității Si securității tuturor 
statelor din regiune. S-a arătat că 
se impune să fie promovate noi ini
țiative și acțiuni menite să contri
buie la rezolvarea problemelor din 
Orientul Mijlociu.

Secretarul general P.C.R
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au relevat însemnătatea or
ganizării. sub egida O.N.U., a unei 
conferințe' internaționale in proble
mele Orientului Mijlociu la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. 
și legitim al poporului ;
— și Israelul, precum și 
permanenți ai Consiliului 
ritate.

în cursul convorbirii, 
Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au exprimat 
îngrijorare față de intensificarea de 
către autoritățile israeliene a acțiu
nilor represive în teritoriile arabe 
ocupate de pe malul de vest al Ior
danului și Gaza împotriva populației 
palestiniene, care luptă pentru 
apărarea drepturilor sale fundamen
tale. pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime. S-a apreciat că tre
buie să se pună oapăt acestor acte 
de represiune, care sint de natură 
să prejudicieze grav situația din re
giune, cauza păcii în Orientul Mij
lociu.

De asemenea, a fost dezaprobată 
hotărîrea autorităților S.U.A. de a 
irichide biroul Misiunii observatoru
lui permanent al O.E.P. pe lingă 
O.N.U. și s-a subliniat necesitatea 
de a se reveni asupra acestei mă
suri unilaterale, discriminatorii, 
avindu-se în v.edere că acum, mai 
mult ca oricînd, poporul palestinian 
trebuie să fie reprezentat și să ia 
parte la eforturile forului mondial 
îndreptate in direcția soluționării 
situației din Orientul Mijlociu, a pro
blemei palestiniene.

La intîlnire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului

— reprezentantul unic 
palestinian 

membrii 
de Secu-

tovarășul 
tovarășul 
profunda

Politic Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic ’ Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. —
Postelnicu, membru supleant 
miletului Politic Executiv al

: P.C.R.
Au , luat parte Basam Abu 

și Kamal Rashid, consilieri ai 
ședinteluî Comitetului Executiv 
O.E.P., precum și Ismail Mohamed, 
însărcinatul cu afaceri al reprezen
tanței O.E.P. la București.

★
în aceeași zi. în cursul după-amie- 

zii. tovarășul 
secretar general 
munist Român, 
blicii Socialiste 
tîlnit cu tovarășul 
președintele Comitetului Executiv al ' 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. »

A continuat schimbul de păreri in 
legătură cu căile si modalitățile de 
soluționare a situației din Orientul 
Mijlociu, a problemei palestiniene, 
pentru realizarea unei căci juste si 
trainice in această parte a lumii.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceausescu și tova
rășul Yasser Arafat au subliniat ca
racterul rodnic al dialogului purtat, 
afirmîndu-și încrederea că acesta va 
contribui la dezvoltarea Pe mai de
parte a bunelor relații dintre 
Partidul Comunist Român. România 
și Organizația 
Palestinei, la 
dintre poporul 
lastinian.

Convorbirile 
atmosferă de 
prietenie.

Șareef 
pre- 

al

Nicolae Ceausescu, 
al Partidului Co
președintele Repu- 
România. s-a rein- 

Yasser Arafat,

pentru Eliberarea 
întărirea solidarității 
român si poporul pa-

s-au desfășurat într-o 
cordialitate și caldă

PATRIAprin cugetul și
Angajarea — cu înaltă' competență profe

sională, participarea — cu profund spirit re
voluționar, asumarea răspunderii — cu lucida 
conștiință a făuririi viitorului coihunist al pa
triei sint acte ce caracterizează profilul lu
minos ăl omului acestui timp, al acestui stră
moșesc pămînt românesc mereu îmbogățit cu 
mărețele ctitorii ale celei mai strălucitoare 
epoci din întreaga sa existență istorică. An
gajare, participare, răspundere — acte de 
nestrămutată voință revoluționară, constituin- 
du-se ca energice demersuri de impresionantă

ȘI PATRIOTISMULfaptele de muncă ale oamenilor
concretețe in uriașul efort creativ al milioa
nelor și milioanelor de muncitori, țărani, in
telectuali, nobile demersuri concentrate masiv 
și generos in împliniri menite să sporească 
tot mai mult forța și frumusețea patriei socia
liste. In acest sens, fapta de muncă a fiecă
ruia, efortul colectiv și individual pentru dez
voltarea economico-socțplă a țării iși au înțe
lesul lor profund semnificativ, sint purtătoare 
de înalt mesaj patriotic, conștient manifestat 
în clocotitoarea activitate consacrată con-

strucției socialiste și comuniste. Mesaj pe 
care-1. descifrăm și in acțiunile unui harnic 
și întreprinzător colectiv muncitoresc mehe- 
dințean, angajat trup și suflet în amplul pro
ces de modernizare, care cuprinde, în dina
mica lui impetuoasă, toate compartimentele 
societății noastre și care constituie, în același 
timp, o cale sigură pentru îndeplinirea obiec
tivelor planului in industrie, agricultură, in 
toate celelalte sectoare ale producției ma
teriale.

Modernizarea - cale sigură de realizare a planului
Străbatem întreprinderea 

mecanică din Drobeta-Tur- 
nu Severin de la un capăt 
la celălalt. Intrăm in ate
liere, în secții, ascultăm 
explicațiile însoțitorului 
nostru, subinginerul Con
stantin Băltățeanu, ale 
maiștrilor, ale muncitorilor 
cu care intrăm în vorbă. 
Ne oprim mai îndelung in 
sectorul de tratamente ter
mice, unde ne atrage aten
ția un cuptor cu totul nou. 
Maistrul din tură se stră
duiește să ne înfățișeze

cum se încărcau reperele, 
pină mai ieri, in cuptor, cu 
cită încetineală, cum erau 
apoi scoase, după termina
rea tratamentului, tot bu
cată cu bucată. „Era o 
muncă dificilă — spune 
maistrul — se pierdea timp 
prețios, oamenii erau ex
puși la căldura excesivă, se 
pierdea și din temperatură, 
vă dați seama !“. Da, ne 
dăm seama. Nu, nu se mai 
văd clasicele cirlige, au dis
părut forfota, agitația din 
fața cuptorului, inerente

trebuiauunor operații care 
executate in viteză, cu ma
ximă precizie. „încărcarea 
dura o oră — ni se spu
ne ; descărcarea tot a>lit. 
Fiecare din aceste operații 
durează acum 10 minute. 
Dispozitivul proiectat de 
inginerul Cristian Văduva a 
rezolvat totul“.

Dispozitivul montat la 
gura cuptorului, prin struc
turile lui mecanice, ni se 
pare complicat. „Nu-i com
plicat — ni se explică. Pare 
complicat pentru că nu

l-ați mai întîlnit prin alte 
părți. E ingenios. Trebuia 
să ne fi gindit noi mai de 
mult la asta !“. Mărturisi
rea maistrului este auto
critică ? Poate ! Nu stă
ruim să aflăm. „Dispoziti
vul este doar o verigă in
tr-un lanț tehnologic mai 
complex la a cărui perfec
ționare, în cadrul acțiunii 
generale de modernizare a 
uzinei, ne gîndim cu toții, 
oferim idei și punem umă
rul" — conchide maistrul.

Pătrundem în atelierul de 
sculărie. Ne ințimpină 
maistrul Ion Almăjan, co
ordonatorul atelierului : 
„La. noi in atelier se con
centrează multe din ideile 
concrete de modernizare a 
liniilor tehnologice din în
treprindere — ne informea
ză. Nu de puține ori, unele

Dionisie ȘINCAN 
Virqil TATARU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag, a V-a)

ALBA : Producție fizică 
peste plan

În perioada care ia trecut din 
acest an, in industria județului 
Alba au fost puse în practică pro
grame de măsuri care vizează uti
lizarea mai eficientă a capacităților 
de producție șj a timpului de 
muncă. In aceste condiții, în pe
rioada menționată au fost obținu
te suplimentar la producția fizică 
1 012 tone oțel, 505 tone sodă caus
tică, 295 tone sodă calcinată. 4 277 
tone calcar pentru industria chi
mică, 1510 metri cubi prefabrica
te din beton armat, 29 600 tone 
sare. 945 metri cubi cherestea. 9,9 
milioane kWh energie electrică și 
altele. (Ștefan Dinică).

BÎRLAD : Livrări 
suplimentare la export
Situînd cu prioritate in centrul 

activității sale realizarea la malți 
parametri calitativi și livrarea rit
mică. inainte de termen, a pro
ducției destinate partenerilor din 
peste 70 de țări ale lumii, 
destoinicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
rulmenți din Bîrlad a expediat, la 
export, pină la această dată, pes
te sarcinile contractuale la zi, un 
volum de produse in valoare de 
4 milioane lei. După cum ne spu
nea Dumitru Berlea, directorul co
mercial a.1 unității, sint create con
dițiile ca planul la export pe pri
mul trimestru al acestui an hotărî- 
tor pentru îndeplinirea cincinalului 
să fie realizat înainte de termen. 
(Petru Necula).

Perfecționări necesare și eficiență sporită 
în domeniul controlului oamenilor muncii

în condițiile aplicării principiilor 
autoconducerii, in care întregul po
por participă, prin mecanismele sis
temului democrației socialiste, la so
luționarea problemelor dezvoltării 
sociale, buna desfășurare a muncii 
in fiecare unitate din orice sector de 
activitate are influente, se răsfringe. 
direct sau indirect, nu numai asupra 
unității sau domeniului respectiv, 
ci si asupra întregii vieți eco- 
nomico-sociale. în aceste condiții, 
..controlul societății asupra activită
ții societății" se impune ca o legita
te obiectivă. Control exigent, per
manent, urmărind preintimpinarea 
și înlăturarea oricăror neajunsuri si 
piedici care frinează mersul înain
te, control ce constituie o parte in
separabilă a actului conducerii. 
Această necesitate a fost subliniată 
cu pregnantă si la Conferința Națio
nală a partidului.

Un rol deosebit de important in 
această privință revine controlului 
oamenilor muncii. „Activitatea de 
control la care iau parte zeci 
și zeci de mii de muncitori, ță
rani, intelectuali — arăta tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU — con
stituie o expresie a participării tot 
mai active a oamenilor muncii la 
conducerea societății, la exercitarea 
în stat a puterii întregului popor, de
plin stăpin pe destinele sale, care iși 
făurește liber propriul viitor comunist".

Parte integrantă a sistemului de
mocrației munci torești-revolutiona- 
re, controlul oamenilor muncii, a- 
ceastă formă de control social in
stituită din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă un va
loros instrument pentru perfecțio
narea activității în toate domeniile 
supuse controlului, pentru afirmarea 
principiilor etico-morale socialiste. 
Totodată, echipele de control al oa
menilor muncii, organizate de Fron
tul Democrației și Unității Socialis
te. au capacitatea si menirea de a 
contribui la activitatea de educare 
civică, atit a cetățenilor, cit si a lu
crătorilor din domeniile controlate, 
prevenind și inlăturînd, încă din 
faze incipiente neajunsurile, abate
rile de la legile, hotărîrile si nor
mele stabilite.

Experiența celor peste 45 000 de

echipe de control al oamenilor mun
cii. care antrenează in activitatea 
lor circa 190 000 de membri, demon
strează că această formă originală, 
larg democratică de control consti
tuie un mijloc important pentru con
tinua îmbunătățire a activității în 
toate domeniile aflate sub raza lor 
de acțiune.

Este cit se poate de evident însă 
că, dacă peste tot, toate echipele de 
control al oamenilor muncii și-ar 
desfășura activitatea în mod cores
punzător și și-ar face datoria in 
mod exigent, multe dintre neajun
surile existente incă în diferite uni
tăți comerciale, de prestări de ser
vicii. instituții care lucrează cu pu
blicul, ar putea fi mai ușor si mai 
rapid înlăturate. De această situație 
se fac , răspunzătoare atit orga
nizațiile F.D.U.S.. sub îndruma
rea si organizarea cărora se des
fășoară activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii, cit si 
multe organe și organizații de

Laurentiu DUȚĂ
(Continuare in pag. a Il-a)

In noua etapă de dezvoltare economico-socială a 
țării, de ridicare pe trepte superioare de progres, de 
civilizație, o deosebită importanță se acordă afirmă
rii conștiinței înaintate, a patriotismului revoluționar, 
formării omului nou. Activitatea politico-educativă se 
dovedește a fi, într-o tot mai mare măsură, parte 
inseparabilă a operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pentru că, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român, problemele com
plexe ale acestei uriașe opere cer un larg orizont ideo
logic și politic, cunoașterea temeinică a legilor ge
nerale ale dezvoltării sociale, acțiunea în spiritul lor. 
Dar problemele noi impun soluții noi ; impun forme 
și modalități noi, un stil nou al muncii politice.

Cu mai multă vreme în urmă, un gînditor a pus 
în circulație ideea că „stilul este omul". Desigur, sti
lul de viață, stilul de muncă ii exprimă pe oameni. 
Adică exprimă modul lor specific de a gîndi, de a 
fi ; exprimă nota dominantă a personalității oameni
lor, a particularității lor. Acest adevăr ii este propriu 
și stilului muncii politice.

Activitatea politico-educativă reflectă nota dominan
tă a gindirii și acțiunii colective; dar,' totodată, re
flectă și modul specific în care se comportă atit 
oamenii chemați, prin răspunderile ce le revin în 
cadrul organelor și organizațiilor de partid, in or
ganizațiile de masă și obștești, să organizeze această 
activitate, cit și cei care participă la diferitele acțiuni. 
Dar acest fel de a fi, de a se comporta, de a gindi.de 
a acționa al oamenilor, al colectivităților umane poar
tă încărcătura proprie a spiritului vremii și a influen
ței determinante a societății. Prin Urmare, se înscrie 
pe traiectoria oameni — timp - societate.

Pornind deci de la realitatea că stilul muncii po
litice este stilul care modelează gindirea și acțiunea 
revoluționară a oamenilor, ne propunem să descifrăm, 
într-o suită de articole pe această temă, raportul 
dintre modul specific in care oamenii iși înțeleg răs
punderile și calitatea activităților pe care ei le ini
țiază și le organizează.

Publicăm azi, sub acest generic, un prim articol 
intitulat „Permanenta racordare la actualitate".
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Activitatea politico-organizatorică concentrată
acolo unde se hotărăște soarta producției

De ce mai mult în birou

muncă pentru 
a indicațiilor 
de tovarășul 

măsurilor sta

unde 
Con- 
orga- 
mun-

încă de la începutul anului, comi
tetul municipal de partid a analizat 
cu răspundere și amănunțit sarcinile 
ca revin organelor și organizațiilor 
de partid, modalitățile de creștere a 
rolului lor conducător, de perfecțio
nare a stilului și metodelor de mun
că, de sporire a răspunderii politice 
și competenței profesionale a cadre
lor de conducere în mobilizarea tu
turor colectivelor de 
înfăptuirea neabătută 
și sarcinilor trasate 
Nicolae Ceausescu, a 
bilite de conducerea partidului pen
tru îndeplinirea integrală a planului 
pe acest an.

în anul 1988 sarcinile de plan sînt 
superioare celor de anul trecut, și a- 
nume : la cupru în concentrate cu 2,4 
Ia sută, la mașini-unelte cu 44,7 la 
sută, la panouri mari cu 34,2 la sută, 
la țesături din bumbac si tip bumbac 
cu 15,6 la Sută și altele. Producția 
pentru export pe relația C.T.S. este 
cu 47.3 la sută mai mare, iar pe re
lația D.C. cu. 33,1 la sută. Totodată, 
pe ansamblu, producția-marfă indus
trială sporește cu 7,5 la sută.

în vederea îndeplinirii programe
lor de măsuri stabilite, acționăm in 
spiritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, care in 
repetate rînduri a cerut cadrelor de 
partid și de stat să-șl desfășoare 
munca nu în birou, ci acolo 
se hotărăște soarta producției, 
tactul direct și permanent cu 
nizațiile de partid, cu oamenii 
cii asigură o mai profundă integrare 
a activității comitetului municipal 
de partid in activitatea din unități, 
în ansamblul metodelor șl formelor 
de sprijinire a organizațiilor de 
partid pentru îndeplinirea progra
melor de măsuri stabilite se înscrie 
— cu bune rezultate — activitatea 
de îndrumare, sprijin și control efec
tuată de colectivele de activiști de 
■partid și de stat la fața locului. Ana
lizele secretariatului în unitățile 
productive au determinat dezbaterea 
concretă, la locul de muncă, a pro
blemelor cu care se confruntă aces
tea. Astfel, pină nu de mult, la în
treprinderea mecanică de mașini și 
utilaj minier disciplina lăsa de do
rit, deci și rezultatele în producție. 
S-a simțit nevoia de măsuri forme, 
printre care și schimbarea conduce
rii întreprinderii, dar și de o muncă 
perseverentă din partea comitetului

Perfecționări și eficientă
(Urmare din pag. I) 
partid care subestimează ajutorul 
efectiv pe care aceste echipe pot 
să-1 aducă bunei desfășurări a în
tregii activități economico-sociale. 
Din păcate sint incă o serie de cadre 
cu funcții de răspundere din apara
tul unor comitete orășenești si muni
cipale de partid, in atribuțiile cărora 
intră sprijinirea si urmărirea bunei 
desfășurări a activității acestor echi
pe. care se mulțumesc doar să înre
gistreze și să informeze că în loca
litatea respectivă s-au constituit și 
funcționează atîtea sau atîtea echipe 
de control al oamenilor muncii și că 
acestea au efectuat un număr sau 
altul de controale. Cum se desfă
șoară însă aceste controale, ce con
trolează si ce sesizează ele. ce ur
mări au acestea, ce măsuri se iau in 
urma observațiilor si propunerilor 
lor, cu alte cuvinte cit de eficientă 
este activitatea echipelor de control, 
aceste aspecte, esențiale de fapt, sint 
neglijate.

Experiența acumulată, activitatea 
practică au demonstrat că eficienta 
șl calitatea controlului exercitat de 
echipele de oameni ai muncii sint 
determinate de fiecare etapă a aces
tuia, incepind chiar cu momentul al
cătuirii echipelor. Sint oare învestiți 
cu această răspundere anume acei 
oameni care se disting prin ținuta 
lor etico-morală, prin spirit gospo
dăresc. prin perseverentă si intran
sigentă față de Orice lipsuri si aba
teri 1 Se cintăresc oare cu exigența 
cuvenită aceste calități în momentul 
alegerii lor 1 Sau cum se mai întîm- 
plă, din păcate, desemnarea membri
lor acestor echipe este considerată 
drept un simplu „punct printre 
altele" al activității ? în toa
te aceste cazuri se subînțelege că 
eficienta controalelor nu se situează 
la nivelul cerințelor sociale, rămîn 
mult in urma exigentelor calitative 
impuse. Practica demonstrează că 
uneori organizațiile de partid, de 
masă si obștești îsi consideră înche
iată activitatea o dată cu desemnarea 
membrilor in echipele de control al 
oamenilor muncii, fără să se mai 
preocupe de continua lor îndruma
re si pregătire, de modul în care ei 
isi îndeplinesc mandatul.

Așa se face că sint încă unele 
cazuri in care echipele de con
trol nu-si exercită misiunea nici mă
car o dată la trei luni, cum prevede 
legea. Dar si atunci trebuie subli
niat că asemenea ..controale" se li
mitează de regulă la observații mi
nore. de genul vestimentației cores
punzătoare a vînzători'lor sau a pre
zentării unor mărfuri în rafturi. 
Sau. ceea ce este si măi grav, 
în spatele semnăturilor pe consta
tarea că „totul este normal" se 
cuibăresc necinstea. încurajarea pre- 
ferențialismului. a „micii învîrteli". 
Iar abaterile persistă pină cind de
vin infracțiuni grave, cind legea iși 
spune cuvintul.

Trebuie arătat că uneori chiar 
comisiile județene sau orășenești de 
îndrumare a echipelor de control 
manifestă nepăsare sau formalism 
față de această importantă activitate. 
Cum pot fi înțelese justificările 
unor asemenea comisii pentru acti
vitatea lor nesatisfăcătoare prin 
aceea că „echipele nu manifestă... 
exigență" (?!) sau că „echipele sint 
descurajata de inerția factorilor de 
conducere ai unităților controlate" ? 
Dar cine trebuie să intervină pen
tru restabilirea „exigenței" dacă nu 
chiar aceste comisii prin mijloacele 
politico-educative de care dispun ? 
Cine trebuie să intervină cu toată 
autoritatea conferită de lege pentru 
a-i determina pe șefii de unități 
controlate să iasă din inerție ? în 
asemenea situații, este evidentă su
perficialitatea muncii comisiilor de 
îndrumare.

Este adevărat, o importantă deo
sebită pentru eficienta controlului 
oamenilor muncii o prezintă modul 
de răspuns .al unităților contro'a e s. 
al forurilor acestora la propunerile 
și observațiile făcute. Căci reacția 
respectivă are un dublu efect: îm
bunătățirea activității în sectorul 
vizat si întărirea convingerii echipe
lor de control că activitatea lor este 
utilă, necesară, că mandatul lor 
trebuie respectat. Dar. d’n păca
te, uneori (mai precis adesea) echi
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municipal de partid, care a desfășu
rat o intensă activitate organizatori
că și politico-educativă, asigurînd 
buna desfășurare a adunărilor ge
nerale de partid, stabilind sarcini 
concrete membrilor de partid, mai 
ales celor cu funcții de răspundere. 
Ca rezultat, ordinea și disciplina au 
fost reinstaurate, întreprinderea < 
recuperat o bună parte din restan 
țe, se acordă atenția cuvenită pro
ducției pentru export.

Acționind cu mai multă stăruință, 
comitetul municipal de partid a de
terminat pe beneficiarii de investiții 
să dovedească întreaga răspundere 
pentru darea neîntirziată în 
funcțiune a capacităților res
tante. Astfel, la întreprinderea me
talurgică de metale neferoase s-au 
impulsionat lucrările la filtrul elec
tric uscat, iar în prezent se acțio
nează pentru finalizarea fabricii de 
reactivi, liniile 1 și II. A fost, de a- 
semenea, finalizat obiectivul din ca
drul întreprinderii județene de legu
me și fructe, de producere și îmbu- 
teliere a bioxidului de carbon.

Pentru aplicarea cu operativitate 
a măsurilor stabilite și înlă
turarea rapidă a unor greutăți care 
pot influenta negativ realizarea pla
nului de investiții, pe fiecare obiec
tiv este repartizat un membru al 
biroului comitetului municipal de 
partid, care urmărește executarea lu
crărilor de construcții-montaj pO ba
za graficelor de execuție si a fișelor 
întocmite.

Lunar său ori de cite ori se impune, 
membri ai secretariatului comitetului 
municipal de partid organizează în
tâlniri cu factorii de decizie din uni
tățile economice. Așa putem aminti 
analizele de Ia complexul C.F.R., 
unde s-au stabilit măsuri concrete 
pentru încadrarea in perioada norma
tă a operațiilor de încărcare și des
cărcare a vagoanelor in vederea re
ducerii imobilizării și eliminării lo
cațiilor. , 

pele semnalează lipsuri, sugerează 
căi concrete pentru înlăturarea lor. 
pentru perfecționarea activității, iar 
conducerile respectivelor unități... 
tac și-si văd de treabă ca înainte. 
Motivele sau, mai precis, pretextele 
acestei pasivități ? „Sînt cazuri mi
nore" — spun unii. De ce atunci nu 
sint înlăturate ? „Nu asta ne carac
terizează activitatea" — spun alții 
făcînd chiar pe supărații. Se așteap
tă oare ca întreaga activitate a uni
tății sau domeniului respectiv să 
se „caracterizeze" numai prin aba
teri ? în această situație, este cazul 
să se reamintească prevederile Le
gii nr. 6 din 1972. potrivit cărora 
conducătorii unităților supuse contro
lului ce se fac vinovat! de igno
rarea constatărilor si sugestiilor echi
pelor de control al oamenilor muncii 
„răspund disciplinar, material, ad
ministrativ, civil sau penal, după 
caz". Deci reacția la observațiile, 
sugestiile șl propunerile echipelor de 
control al oamenilor muncii nu este 
o chestiune facultativă, ci o obligație 
legală.

Este de neînțeles si faptul că nu 
toate ministerele, nu toate organele 
centrale, de stat sau cooperatiste, 
precum si comitetele executive ale 
consiliilor populare în subordinea 
cărora se află unitățile controlate 
respectă obligația legală de a ana
liza anual — în prezenta reprezen
tanților F.D.U.S. și ai Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale — 
modul de soluționare a sesizărilor 
Si propunerilor făcute de echipele 
de control al oamenilor muncii. Căci, 
dincolo de nerespectarea unei pre
vederi legale, acești factori de con
ducere lasă să se irosească un va
loros capital de idei si propuneri 
menite să perfecționeze activitatea 
în domeniile respective.

Așa cum atestă însăși denumi
rea lor. echipele de control al oa
menilor muncii iși exercită mandatul 
in numele oamenilor muncii din toa
te domeniile, ca parte inseparabilă a 
vastului proces de Conducere a so
cietății de către popor. Necesitatea 
perfecționării, a sporirii eficientei 
activității acestui important domeniu 
derivă din problemele tot mai com
plexe pe care dezvoltarea multilate
rală a tării Ie ridică si le va ridica 
în continuare. Si. asa cum oamenii 
muncii. întregul popor sint capabili 
să creeze bunurile materiale si spi
rituale pentru prezent si viitor, ei 
vor putea asigura si controlul asupra 
acestei vaste activități creatoare.

Un obiect util în
De la tipurile de mașini de spă

lat „Alba iux" la „AUTOMATIC" și 
„AUTOMATIC SUPER", meșterii 
întreprinderii mecanice din Cugir 
au făcut, in mai puțin de un pătrar 
de veac, un salt de-a dreptul spec
taculos, impus de progresul tehnic, 
de solicitările pieței, de exigentele 
mereu sporite ale cumpărătorilor. 
Exigente care stau acum, mai mult 
ca oricind. sub semnul factorului 
timp. Orioe cumpărător al unui ast
fel de obiect de folosință îndelun
gată se gindește la eficienta produ
sului care implică, in primul rind. 
economie de energie si. firește, de 
timp. Cum stau lucrurile cu cele 
două produse „AUTOMATIC" și 
„AUTOMATIC SUPER" ? Ce carac
teristici le-âu impus șt continuă să 
le impună ? O primă performanță : 
automatizarea întregului ciciu de 
spălare. Concret, ele execută auto
matizat cicluri de prespălare. spă
lare. limpezire, stoarcere, precum 
Si tratamente speciale ca apretare. 
parfumare. albăstrire. inălbire. Alte 
performanțe constau in faptul că 
nu necesită supraveghere, că sint 
concepute din fabricație pe un con
sum r.edus de energie, că asigură 
o certă siguranță in exploatare. Do
tate cu un număr suficient de pro
grame — 12 pentru „AUTOMATIC" 
Si 16 pentru „AUTOMATIC SUPER" 
— -ele pot asigura spălarea tuturor 
sortimentelor de rufe.

Aflate la vinzare în toate raioa-

ffs

După cum se știe, secretarul ge
neral al partidului a cerut organelor 
și organizațiilor de partid să se con
stituie efectiv intr-un adevărat stat 
major al acțiunii de perfecționare a 
organizării și de modernizare a pro
ducției, să-și asume misiunea deosebit 
de importantă de conducător politic 
al a-cestei acțiuni. Ocupîndu-ne de 
modernizare, de coordonarea și de 
bunul mers al acestei activități, ne 
preocupăm să ne perfecționăm în 
primul rind stilul nostru de muncă. 
Am acționat ca in fiecare între
prindere comitetele de partid și con
siliile oamenilor muncii să introducă 
fișele nominale de urmărire a mă
surilor. stabilindu-se data finalizării 
fiecăreia, precum și cadrele din con
ducere și specialiștii care să asigure 
obținerea eficienței prevăzute.

Nu putem spune că nu ne-am con
fruntat cu greutăți, dar avem satis
facția că multe din ele le-am trans
format în reușite. Exemplul care 
urmează ni se pare edificator. La 
întreprinderea metalurgică de, meta
le neferoase trebuia executată revi
zia generală. Dar avînd în vedere 
nevoile stringente ale economiei na
ționale și ponderea deținută de a- 
ceastă unitate industrială în produ
cerea unor metale de bază, cum ar fi 
cuprul, plumbul ori oxizii de plumb 
și acidul sulfuric, se impunea redu
cerea timpului de executare a revi
ziei. Membri ai secretariatului comi
tetului municipal de partid au con
tribuit Ia organizarea acțiunii, urmă
rind în permanență efectuarea repa
rațiilor, au acordat sprijin și îndru
mare efectivă pentru desfășurarea 
operațiunilor pe faze și categorii de 
lucrări, reușind să contribuie la re-

MUREȘ : Noi apartamente pentru oamenii muncii
Constructorii mureșeni, care in 

primii doi ani ăi actualului cinci
nal au pus Ia dispoziția cetățeni
lor 4 839 de apartamente conforta
bile, înscriu în această perioadă noi 
fapte de muncă în cronica între
cerii socialiste. Astfel, ca rezultat 
al organizării judicioase a muncii 
pe fiecare șantier, utilizării 
scară largă a unor materiale 
construcții locale șl folosirii
ționale a energici și combustibilu
lui, ei au finalizat lucrările de 
construcții la noi apartamente din 
cele 2 491 programate in acest 

Cu apartamentele finalizate

pe 
de 
ra-

an.
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ZALĂU : Dotări edilitare
A fost materializată o importan

tă propunere a deputaților consi
liului popular din municipiul Za
lău, care vizează îmbunătățirea ali
mentării cu apă potabilă a noilor 
cartiere de locuințe „Brădet", 
„Stadion" și „Piața Libertății". 
Este vorba de realizarea unui re
zervor cu o capacitate de 5 000 me
tri cubi apă. El este situat la o cotă 
care permite alimentarea 'cu apă 
potabilă prin cădere, ceea ce este 
foarte economicos. Rezervorul a 
fost realizat de colectivul Antre
prizei de construcții montaj Sălaj. 
(Eugen Teglaș).

orice gospodărie
nele specializate ale magazinelor 
comerțului de stat și in unitățile 
de profil din întreaga țară, cele 
două mașini de spălat s-au bucurat 
încă din primele zile ale lansării 
lor pe piața internă de interesul 
cumpărătorilor. Ce le deoseb ste ? 
Raportată la surata ei, „AUTOMA
TIC SUPER" dispune de un plus 
de patru programe și este dotată 
cu un economizor. Și nu intimplă- 
tor. una din unitățile din Capitală, 
cate și-a făcut o binemeritată fai
mă prin vînzarea acestor tipuri de 
mașini de spălat, este cea din Ca
lea Moșilor 262—264. I se alătură 
cea din Ștefan cel Mare nr. 12. 
ambele pendinte de I.C.S. „Bucu
rești" și „Electrotehnica" din 
Magheru 33. unitate aparținătoare 
de I.C.S. „Victoria". De altfel, ma
rile magazine „Unirea". „Bucur- 
Obor". „Victoria". „București" și 
alte unități specializate in vinza- 
rea obiectelor electrotehnice sînt 
bine aprovizionate c' aceste obiec
te -de folos'nță îndelungată. Mași
nile și-au dovedit pe dep'in efi
ciența. Este de reținut f-nt”’ că i”- 
treț'n'rea ce'or două mașini de 
spălat rufe. în perioada de g-ra'- 
ț!e și post-garanție. se efectuează 
de personalul rep-eze ta-țe’or teh
nice ale I.M. CuT.r. reprezent-nțe 
menționate in plian'u’ cu in t-u'- 
țiuni oferit la cumpăr.’ ca mașinii 
(M. Cuibuș).

Baia

pentru montarea 
de întreprinder-- 

utilaj mi- 
Mare. Mai 

ciclul de fa- 
solicitate de 
țară, piesele 
fost livrate

ducerea timpului normat. în felul 
acesta s-au livrat economiei națio
nale mai mult cu 700 tone cupru.

Fiind angrenați în înfăptuirea unor 
programe prioritare, de deosebit in
teres pentru economia națională, am 
organizat numeroase acțiuni concre
te și eficiente pentru rezolvarea unor 
situații. Astfel, pentru a grăbi pu
nerea în funcțiune a unor obiective 
din sectorul minier sau energetic, au 
fost trimise la Turceni și Pitești e- 
chipe specializate 
utilajelor livrate 
mecanică de mașini și 
nier din 
mult, pentru a scurta 
bricație a utilajelor 
diferiți beneficiari din 
și subansamblele au 
direct la beneficiari, unde au fost 
montate, probele tehnologice și ro
dajele făcîndu-se la fața locului, o 
dată cu montajul, tot de muncitori 
și specialiști ai întreprinderii băimă- 
rene.

Comitetul municipal de partid 
combate, cu orice prilej, tendințele 
de tergiversare, aminare ori justifi
care a neindeiplinirii sarcinilor. Cu 
toata acestea, nu am reușit să ne 
implicăm în suficientă măsură în 
așa fel ca munca noastră organiza
torică, politico-educativă să determi
ne realizarea integrală a sarcinilor 
de plan la toți indicatorii. Astfel, în 
primele două luni din acest an, în 
citeva unități industriale din muni
cipiu rezultatele nu ș-au ridicat la 
nivelul prevederilor planului.

Deoarece sarcinile acestui an sint 
sporite, sintem hotărîți ca in viitor 
să ne intensificăm activitatea nu nu
mai la nivelul comitetului municipal 
de partid, ci și al organizațiilor de 
partid, la flecare loc de muncă în 
parte. Tocmai de aceea vom stabili 
măsuri concrete care să determine 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă atit ale organului munici
pal de partid, cît și ale tuturor or
ganizațiilor de partid din municipiu.

Gheorqhe ROMAN 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Baia Mare ai P.C.R.

locuin- 
la dis- 
actualul 
aproape 
pe an-

in 
la

in aceste zile, numărul 
țelor construite și puse 
poziția cetățenilor 
cincinal se ridică 
5 000, iar cele construite, 
samblul județului, in ultimele două 
decenii se cifrează la 65 000. De re
marcat că o mare parte din apar
tamentele date in folosință în ul
tima perioadă au un grad sporit de 
confort și au drept sursă de în
călzire și de asigurare a apei calde 
menajere agenți termici secundari 
recuperați de la instalațiile indus
triale, cu deosebire de la combina
tele chimice din Tîrgu Mureș și 
Tirnăveni. (Gheorghe Giurgiu).
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Arhitectură modernă la Petroșani

Argumentul faptelor
La început, oamenii 

ocoleau terenul gol. 
desfundat, cu vegeta
ție săracă și pantele 
erodate de pe care, 
după ploi îndelungate, 
pămîntul aluneca la 
vale. Mai apoi. într-o 
adunare cetățeneas
că, cineva a susținut 
că „nu există terenuri 
neproductive, ci doar 
oameni care n-au a- 
pucat încă să le pună 
în valoare". Pledoa
ria, făcută cu convin
gere. dar, e drept, a- 
tuncl fără prea multe 
argumente, a Prins to
tuși ca sămința in
tr-un părnint fertil. 
„Ce-ar fi să încercăm 
pină la viitoarea adu
nare cetățenească ?“ — 
și-au spus cițiva locui
tori — Ion Clopotaru, 
Stoian A. Nicolae,

îngăduință pentru rău platnici?
Asociația locatari

lor reprezintă — con
form statutului său — 
forma organizată ds 
participare a cetățeni
lor la buna gospodă
rire și întreținere a 
locuințelor, la reali
zarea diferitelor acți
uni edilitare, precum 
șl la promovarea si 
respectarea relațiilor 
de bună conviețuire 
intre locatari. De re
gulă, prevederile în
scrise in statutul aso
ciației sint respectate. 
Dy in cazul asocia
ției locatarilor blocu
lui 20 C, din strada 
Rimnicu Vilcea nr. 27 
din București se mai 
intimplă ca unii din
tre aceștia să nu res

... w
,'A

Ion Gh. Rizescu si 
Constantin Diacones- 
cu. Toți patru — gos
podari de frunte din 
Pucioasa. localitate 
submontană cu părnint 
puțin si sărac. Și 
și-au dat intilnire pe 
terenul degradat, ho- 
tăriți să-] readucă lă 
viață. O intilnire ce 
■avea să dureze apoi 
zile si săptămîni. cit 
au muncit cu cazmale 
Si lopeti la nivelarea 
terenului, la stingerea 
ogașelor si ravenelor. 
să vindece „rănile pă- 
mintului". cum zicea 
unul dintre ei. în spri
jinul lor. consiliul 
popular orășenesc a 
trimis un buldozer cu 
care, mai in glumă, 
mai in serios, s-au 
luat la întrecere. Pă- 
mintul fertil, mult-

pecte nici măcar obli
gația elementară de 
achitare a cotelor lu
nare de întreținere. 
Așa se face că Jicu 
Viorel, care locuiește 
in apartamentul nr. 2. 
are de plătit acum 
peste 25 000 lei cote 
de întreținere neachi- 
tate de ani de zile. O 
sumă similară o are 
de plătit pentru ace
leași motive si Necula 
Petrus de la aparta
mentul nr. 3. Georges
cu Dumitru, aparta
mentul nr. 60. are de 
achitat și el suma de 
20 000 lei. sumă ce re
prezintă cheltuielile 
de întreținere neachi
tate timp de... trei ani.

în cadrul Conferinței Naționale a partidului a fost 
subliniată, ca una din ideile de stringentă actualitate, 
necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al cadrelor 
din economie, din aparatul de partid și de stat, în 
vederea desfășurării unei activități cit mai concrete, 
dinamice, de natură să asigure adoptarea și apoi ma
terializarea celor mai eficiente măsuri pentru înfăp
tuirea sarcinilor stabilite în programele de dezvoltare 
eeonomico-socială a țării.

O cerință fundamentală în acest sens — s-ar putea 
«pune „baza-bazelor" îmbunătățirii stilului de muncă 
— o constituie prezența conducătorilor de întreprin
deri, de centrale industriale, de unități economice în 
rindul oamenilor muncii din aceste unități, contactul 
viu cu terenul, cu problemele și preocupările colec
tivelor, Numai astfel se poate 
exactă și o cunoaștere corectă

„Directorul ? Nu l-am mai văzut 
prin unitate de... 
peste șase ani I"

— Cind a trecut ultima dată pe 
la unitatea dv. directorul întreprin
derii ? — i-am întrebat pe mai mulți 
lucrători dintr-un șir de unități de 
larg interes public din Bacău : CEC, 
ADAS, PTTR, magazine, ateliere 
meșteșugărești, centre de distribuire 
a energici etc.

La unitatea comercială din str. N. 
Bălcescu nr, 1, registrul unic de con
trol consemna ultima vizită a direc
torului întreprinderii de specialitate 
(I.C.S.A.P.) la data de 24 iunie 1987, 
la unitatea de legume-fructe Agro- 
coop nr. 24 — data de 8 februarie 
1984, la Librăria nr. 1 — data de lă 
octombrie 1982, la Farmacia nr. 5 — 
data de 21 octombrie 1981 (deci a- 
cum mai bine de... 6 ani). Șoferi de 
pe un șir de autobuze, ea și contro
lori de trafic, oameni care lucrează 
în întreprindere de mai multi ani. 
nu-și amintesc să fi avut vreodată 
ocazia să-I vadă în autobuz pe di
rectorul întreprinderii (l-au văzut 
doar in autoturismul întreprinderii 
și la ședințe). Oare dacă vizitau uni
tățile, directorii n-ar fi putut afla 
care sînt problemele ce-i preocupă 
pe oameni, pe lucrătorii din subordi
ne, ca și pe cetățeni ? Sau cumva se 
crede că in domeniile respective to
tul este bine organizat, totul este 
perfect, incit cetățenii nu au ce su
gestii să facă ?

E adevărat, unii directori de între
prinderi nu notează în registrele uni
ce de control, spre a consemna fap
tul că au fost in unități — cu toate 
că reglementările legale prevăd a- 
ceastă obligație. De ce nu notează ? 
Unii, pentru că în felul acesta nu 
există nici un fel de urmă — nici 
că au fost, dar nici de cind n-au 
mai intrat în unitățile respective. 
Alții — pentru că nu prea au ce 
nota, vizita fiind foarte sumară : in
tră în unitate și. din prag, adresează 
întrebarea — „Sint probleme ? 1“ —, 
după care pleacă grăbiți. Unul din 
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puțin, atît cit era, a 
fost adunat în grămă
joare și așternut apoi 
in straturi subțiri pes
te terenul nivelat. Ce 
s-a cistigat ? Două 
hectare! Două hectare 
de părnint fertil.

în toamnă, cind au 
strîns prima recoltă 
de legume, de cartofi 
și sfeclă furajeră de 
pe cele două hectare, 
au încercat un senti
ment de mindrie. De 
mindrie si satisfacție 
pentru această reușită. 
Iar la următoarea a- 
dunare cetățenească 
n-au mai simțit ne
voia să vorbească. Era 
de înțeles. Despre 
munca lor „vorbeau" 
faptele,

C. BORDE1ANU

E drept, asociația 
de locatari a încercat 
să discute ,cu cei in 
cauză. Au fost che
mați și in instanță. 
Dar fără succes. Ne- 
atectati nici moral si 
nici material de pier
derea procesului cu a- 
sociația (in anul 1986). 
cei in cauză si-au 
văzut mai departe de 
„treburi", fără a achi
ta nici măcar un leu 
din sumele datorate 
si care cresc in conti
nuare lună de lună. 
De ce ? După cum ni 
se explică Ia Judecă
toria sectorului 3. 
unde a avut loc Pro
cesul. pentru Că pre
ședintele asociației nu 
ar fi cerut executarea

decit pe teren?
Ancheta „Scînteii“ în județul Bacău

asigura o informare 
a realităților, numai

directorii de la direcția județeană de 
poștă și telecomunicații ne-a arătat 
caietul propriu de însemnări (cu 
ștampile de confirmare) vrînd să ne 
dovedească cit de des merge pe te
ren : in decurs de citeva ore din 
aceeași zi (singura dintr-o lună) ar 

■fi fost in vreo... șapte-opt oficii PTTR 
rurale (situate in totatîtea comune), 
deci poposind citeva minute în fie
care. Ce cunoaștere a problemelor se 
poate realiza intr-o asemenea viteză 
e lesne de dedus...

Dar dacă unii directori și directori 
adiuncți ai unităților de servire a 
publicului mai ajung totuși pe te
ren. sint unii șefi-contabili sau șefi 
de serviciu — cum este cazul celor 
de la UJECOOP, de la sucursala ju
dețeană CEC. de la întreprinderea 
județeană de transporturi auto, 
ADAS — care nu-și părăsesc birou
rile cu lunile, preferind comoditatea 
acestora oricărei deplasări prin uni
tățile respective.

»

siste-

legă- 
infor-

Realitatea trebuie cunoscută 
la fața locului, nu din hîrtii
Cu prilejul investigației întreprin

se a reieșit că unele cadre de con
ducere din unitățile de interes pu
blic din județul Bacău, vrînd să 
compenseze lipsa informațiilor cule
se direct de pe teren, solicită subal
ternilor tot felul de rapoarte și in
formări. Fără îndoială, nimeni nu 
neagă utilitatea și necesitatea aces
tora ; practic, nici n-ar fi posibil ca 
pentru orice problemă și în orice 
moment în care trebuie adoptată o 
decizie, conducătorul de unitate să 
se deplaseze la fața locului, să cer
ceteze direct faptele. Numai că lec
tura rapoartelor și informărilor nu 
scutește cadrele de conducere de o- 
bligația completării informațiilor 
primite de la subalterni cu propriile 
constatări și observații recoltate cu 
prilejul deplasărilor periodice, 
matice la fața locului.

Nu vom intra in detalii în 
tură cu abuzul de rapoarte si 
mări constatate in unele unități de 
interes public. Vom spune doar că 
aceste hîrtii umplu dosare și biblio
rafturi voluminoase, că adeseori se 
depune mai mult efort și se risipește 
mai mult timp cu întocmirea rapoar
telor și informărilor decit pentru cu
noașterea realității pe teren.

Dar. pe lîngă rapoartele și infor
mările subalternilor — nu rareori 
„filtrate" prin prisma unor interese 
proprii si a limitelor profesionale —. 
cadrele de conducere din unitățile 
de servire publică primesc informa
ții si direct de la cetățeni. Pe calea 
condicilor de sugestii, a scrisorilor și 
audiențelor. Ce soartă au acestea ? 
Sînt ele, întotdeauna, un factor 
namizator pentru deplasări din 
rouri spre teren ?

Formulăm această întrebare 
oarece, in mod firesc, fiecare sesi
zare primită de la cetățeni ar trebui 
să constituie un sprijin in vederea 
»rtdr.eptării lucrurilor, pentru îmbu
nătățirea activității din sectorul res
pectiv. Cu toate acestea, unele cadre 
de conducere locală din județ și mu
nicipiu subapreciază importanta a- 
cestui „canal" de cunoaștere reală a 
problemelor, nu-1 tratează întotdea
una cu atenția necesară. Lucrurile 
se rezumă Ia o inscripție „V" (care 
vrea să Însemne „văzut"). sesizările 
fiind apoi date, spre soluționare, ce
lor din subordine, fără ca directorii 
să meargă și la fața locului, să cu
noască direct și să cerceteze concret 
faptele. Cum se petrec lucrurile la 

di- 
bi-

de-

silită — dar nici nu a 
fost îndrumat s-o cea
ră — spre a se pu
tea desfășura în
treaga procedură ju
decătorească.

Pe fondul acestor 
neglijente. este de 
neînțeles modul cum 
și-au îndeplinit obli
gațiile organele cu

Trenul cu surprize
în ziua aceea „per

sonalul" dinspre Iași 
(6 002) n-a avut la 
Bîrlad „decit" vreo 16 
minute intîrziere. Co- 
borim pe partea opusă 
peronului și urcăm în 
cursa locală nr. 6 423. 
Tren de linie secun
dară pină la Fălciu 
(unde, anul trecut, s-au 
terminat lucrările de 
prelungire a căii fe
rate). Călătoream pen
tru prima oară în a- 
ceastă direcție și, in 
pofida întîrzierii ce se 
contura încă de la 
plecară speram să a- 
jungem cu bine. Crai
nicul stației anunță : 
„Trenul cursă de per
soane in direcția Făl~ 
ciu (sublinierea noas
tră) pleacă de la linia 
a IIÎ-a“. Ne așezăm, 
și... așteptăm să plece. 
Nu mult, doar vreo 12 
minute (!?). Și apoi 
pornim. îngăduitori, 
călătorii spun „Bine 
că am plecat !“.

Preocupați cu găsi
rea locurilor, aranja
rea bagajelor și ple
carea tîrzie. n-am 
fost prea atenți la 
aspectul culoarelor 
și compartimentelor. 
Abia după plecare 
am înregistrat starea 
de neingrijire, cu no

atribuții în îndruma
rea, sprijinirea si con
trolul activității a- 
sociațiilor locatarilor, 
inclusiv comitetul e- 
xecutiv al consiliului 
popular al sectorului. 
De ce atita îngăduință 
fată de cițiva rău plat
nici, care continuă 
să-i sfideze pe cei

roi uscat, hîrtii arun
cate pe jos, coji de 
semințe. O lipsă de 
curățenie rar întîlnită,

— Cam așa e pe a- 
ceastă linie, ne spune 
un cetățean. S-au o- 
bișnuit și ceferiștii, și 
călătorii. Așa Că...

Cerem explicații 
conductorului. „Noap
tea, ne răspunde el, 
terenul se dezghețase, 
iar călătorii, știți, s-au 
urcat cu noroi".

— De ce nu s-a fă
cut curățenie in sta
ția Birlad ?

— N-a fost timp. 
Abia noaptea se va 
face. (Era a doua 
plecare, și in acea zi 
mai erau de efectuat 
alte trei, incit alti 
cetățeni mai urmau 
să călătorească în a- 
semenea condiții).

...Și incet, încet, a- 
jungem la penultima 
stație. Aici, surpriză 1 
Toată lumea coboară 
din vagoane.

— De ce? Doar mer
ge la Fălciu, pe linia 
nouă, nu ? întrebăm 
nedumeriți. Așa știm, 
așa scrie, așa s-a a- 
nunțat...

— Nuuu, ne expli
că cu binecunoscutul 
calm moldovenesc un

decizii judicioase, saastfel se pot 
poate asigura 
ordine o îndrumare competentă.

Respectarea unor asemenea cerințe se impune cu 
atit mai mult în sfera sectoarelor de servire a popu
lației, care, prin specificul lor, sint in legătură nemij
locită cu cetățenii. Opacitatea față de aceste cerințe, 
practicile birocratice, stilul „funcționăresc" de lucru, 
în sensul preocupării excesive pentru scriptologie, nu 
pot să nu aducă prejudicii, să nu contribuie la men
ținerea sau chiar amplificarea unor neajunsuri, la 
întîrzieri în aplicarea măsurilor necesare de remediere.

Or, trebuie spus că, deși s-au realizat progrese in
contestabile pe linia îmbunătățirii stilului de muncă, 
totuși carențe 
persiste.

adopta măsuri $i 
unităților sau compartimentelor din sub-

de natură birocratică mai continuă să

întreprinderea județeană de trans
porturi auto, la UJECOOP. la direc
ția de poștă de telecomunicații, unde 
cadrele de conducere nu au cercetat 
personal în cursul anului trecut nici 
măcar una din scrisorile sau sesi
zările primite de la cetățeni.

Desigur, timpul directorilor de în
treprinderi și instituții este încărcat 
Dar nu poate exista nici o scuză pen
tru faptul că în decursul unui an 
întreg nu au avut posibilitatea să se 
ocupe direct măcar de una din scri
sorile ce le-au fost adresate perso
nal de oamenii muncii. (E adevă
rat, unii directori s-au- mai deplasat 
la fața locului, dar... in cazul sesi
zărilor primite din partea forurilor 
superioare).

Și responsabilii unităților 
comerciale au „dreptul" 

să pună umărul la desfacerea 
mărfurilor...
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Există mai multe posibilități pen
tru cadrele de conducere din sectoa
rele de interes public să cunoască 
direct problemele din unitățile și 
colectivele subordonate. Dar cea mai 
eficientă cale este, desigur, implica
rea personală în activitatea curentă, 
lucrînd cot la cot cu subalternii. 
Cum fac, de exemplu, multi direc
tori de unități industriale — precum 
cei de la întreprinderile de mașini- 
unelte și panouri electropneumatice 
din Bacău, de la întreprinderea de 
postav Buhuși — care, după ce sem
nează, la prima oră, mapa cu cores
pondență, coboară in secții, intre 
oameni, sfătuindu-se cu ei. colabo- 
rind la rezolvarea diverselor pro
bleme, Sau cum procedează pre
ședinți de C.A.P. — precum cei din 
comunele Răchitoasa, N. Bălcescu. C. 
Negri, Traian ș.a. —. care, după „o- 
perativa" de la prima oră. merg în 
cîmp și pun mina, alături de coope
ratori și mecanizatori, la munca pă- 
mintului.

Am intrat în mai multe magazin» 
și restaurante băcăuane. La magazi
nele nr. 4 — Romarta, nr. 42 — Me
naj, nr. 51 — încălțăminte, nr. 29 — 
I.L.F., am văzut șefii de unități în 
halate, vinzind cot la cot cu ceilalți 
lucrători comerciali. în schimb, la 
magazinele cu autoservire nr. 4 și 40, 
la restaurantele Select. Pasaj și Tic- 
Taî; responsabilii stăteau izolați in 
birourile lor, manifestind parcă o 
jenă „aristocratică" de a pune umă
rul alături de subalterni la activi
tatea concretă din unități. Reamin
tim aici că doar cu putini ani in 
urmă. în multe localități din țară, 
inclusiv Ia Bacău, exista bunul obicei 
ca nu numai șefii de unități, ci chiar și 
directorii unor întreprinderi comer
ciale și de alimentație publică să 
participe personal la activitatea din 
unități, lucrînd efectiv alături de 
personalul de servire. O inițiativă 
bună, dar care s-a pierdut pe drum.

...Am prezentat în rindurile de 
mai sus citeva ipostaze din stilul de 
muncă al unor cadre de conducere 
din unități de interes public din 
Bacău, in intenția de a oferi aces
tora — și nu numai lor — posibili
tatea să reflecteze asupra a ceea ce 
este perfectibil, incit activitatea uni
tăților din subordine să se ridice Ia 
nivelul cerințelor și exigentelor ac
tuale. în scopul satisfacerii în con
diții cît mai bune a solicitărilor 
populației.

Mihai IONESCU

lalți locatari, de ce 
atita tergiversare în 
luarea unor măsuri 
legale pentru recupe
rarea unor asemenea 
sume de la cei ce nu 
se achită de îndatori
rile ce le revin ?

Virqil 
M1HA1LOV1C1

călător mai in virstă. 
Pină acolo merge doar 
de două ori pe zi, di
mineața si seara. 
Noi, localnicii, știm 
de-acum, c-am pățit-o 
de mal multe ori. De 
asta ii și spunem „Tre- 
nul-cursă" în înțelesul 
de cursă in care se 
prind călătorii care 
nu cunosc situația...

De ce nu circulă 
pină la capăt? Nimeni 
nu știe, nimeni n-a 
explicat, nicăieri nu 
s-a anunțat. Și toți 
călătorii, peste 120 de 
persoane, cu copii, 
bagaje o luăm pe jos, 
pe șosea, paralel cu 
noua linie ferată, cale 
de 10 km, pină la Făl
ciu. Cu biletul in bu
zunar, „in regulă".

S-ar putea, even
tual. să existe uneia 
motive — poate chiar 
întemeiate — la baza 
acestei decizii ciudate 
a organelor locale 
C.F.R. Dar nu era 
normal — și absolut 
necesar — ca pasage
rii să fie informați 
din vreme (prin afi- 
șiere. Stații de radio- 
ficare etc.) despre a- 
ceastă modificare de 
traseu ?

Petru NECULA
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ZILE DECISIVE PENTRU BUNA DESFĂȘURARE
A CAMPANIEI AGRICOLE

La întreprinderea metalurgică din Beclean

In timp ce analizele continuă, 
restantele se mențin7 •>

CĂLĂRAȘI
• 111 ' " ' ■ t

Buna organizare nu admite excepțiile
Pină luni seara, în județul Călă

rași. s-au insămințat 50 380 de hec
tare. 19 la sută din suprafața pre
văzută pentru această primăvară. 
Parțial, aceste rezultate, considerate 
ca nesatisfăcătoare dat fiind timpul 
înaintat, se datoresc ploilor căzute 
în ultimele zile, care au făcut să se 
încetinească ritmul de lucru. Spu
nem „parțial" întrucît, așa cum a a- 
•preciat comandamentul județean 
pentru agricultură, diferențele mari 
între unități scot in evidență și o 
altă cauză : nu pește tot s-a acționat 
cu aceeași răspundere pentru folo
sirea fiecărei zile sau ore bune de 
lucru. Cum se explică, de pildă, fap
tul că unitățile din consiliile agro
industriale Lehliu, Dragalina. Mîpăs- 
tirea și Perișoru au Insămințat su
prafețe de trei ori mai mari decît 
cele din consiliile agroindustriale 
Chirnogi, Frăsinet, Sărulești sau Ro- 
seți 7 Răspunsul 11 aflăm eomparînd 
modul ir» care au început Și se des
fășoară lucrările în consiliile agro
industriale Perișoru și Roseți.

CIND UNII SlNT DE MULT LA 
MUNCA, ALȚII ABIA ÎNCEP LU
CRUL. Așadar, să vedem In primul 
rind cind s-a inccput semănatul. Iar 
Perișoru, mecanizatorii au intrat în 
brazdă lș 7 martie, iar pină la H 
martie, cind au început semănatul 
mecanizatorii de la Roseți, realiza
seră un avans serios. în primul caz, 
s-a făcut simțită, efectiv și util, pre
zența specialiștilor in cimp, care au 
urmărit parcelele apte pentru semă
nat. indicând operativ unde să se 
înceapă, fără să fie afectată în nici 
un fel calitatea lucrărilor. în al doi
lea caz însă, specialiștii nu și-au fă
cut corespunzător datoria, pierzîn- 
du-se o săptămînă bună de lucru. 
Ește știut că ziua, ora ți locul unde 
se începe orice lucrare agricolă- le 
decid specialiștii. Dacă unii, înțele- 
gindu-și cu adevărat menirea, s-au 
străduit să „prindă" orice oră bună 
și să lucreze din plin, alții, neințe- 
legind că in agricultură nu se întru
nesc întotdeauna toate condițiile op
time, așteaptă zadarnic zile întregi, 
„în fiecare seară, specialiștii din 
unitățile noastre — ne spune Ion 
Arsene. președintele C.U.A.S.C. Pe
rișoru — raportează care sânt terenu
rile ce pot fi semănate a doua zi, 
iar forțele sint concentrate în sole
le respective. Procedăm asa din 
primele zile ale campaniei. Nu esta 
lucru simplu să alegi momentul se
mănatului Intr-o parcelă sau alta, 
orice greșeală puțind duce la com
promiterea culturii. Tocmai de aceea, 
nici o solă n-a fost însămînțată decit 
după ce specialiștii au constatat că 
temperatura din sol și starea terenu
lui corespund cerințelor agroteh
nicii".

Discutăm pe tema asumării răs
punderii pentru momentul începerii 
acestei importante lucrări în 
C.U.A.S.C. Roseți. De ce aici s-a în
ceput mai tîrziu semănatul 7 Notăm 
răspunsurile : Ion Țuculescu, ingi- 
ner-șef la S.M.A. : „Aceasta este 
sarcina agronomilor". Pasarea răs
punderii continuă. Petre Șișman, pre
ședintele C.A.P. Roseți ; .,E da
toria specialiștilor. Terenul a fost 
umed, parcelele zvîntate erau 
mici". întrucit pe marginea unor ase
menea răspunsuri nu se poate face 
nici un fel de comentariu, socotim 
că este de datoria organelor agricol» 
să tragă concluziile necesare și să 
acționeze în consecință.

Dacă așa s-a început, să vedem 
însă cum se lucrează. Unii Încep 
lucrul devreme, alții pregetă dimi
neața. La C.A.P. Roseți, recunoaște 
inginerul Ilie Chimu, șeful secției de 
mecanizare, deși, potrivit programu
lui, lucrul trebuie să îpeeapă la ora 
6,30, mecanizatorii intră în brazdă la 
ora 8 sau 8,30. Cu puțin timp înain
te, președintele cooperativei făcuse 
un calcul din care rezulta că, pier- 
zindu-se două ore pe zi cu toate 
cele 16 semănători, înseamnă că, 
practic, două dintre ele erau ca și 
inexistente. Iată și un exemplu care 
arată că prea des invocatul „timp 
nefavorabil" nu este întotdeauna.„

PRAHOVA : Rezultate 
ale modernizării producției

Aplicarea cil consecvență a pre
vederilor programelor de perfec
ționare a organizării si moderniza
ră a proceselor de producție consti
tuie o preocupare de prim ordin a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
județului. Astfel, de la începutul 
acestui an. prin realizarea măsu
rilor preconizate, precum si ca ur
mare a efectelor economice ale ce
lor ce s-au aplicat in ultimele luni 
ale anului trecut, industria oraho- 
veană a realizat un spor al pro- 
ductiei-marfă In valoare de 1.2 mi
liarde lei. o producție suplimenta
ră pentru export de aproape 60 
milioane lei. concomitent cu redu
cerea consumurilor totale cu 112.3 
milioane lei. între realizările deo
sebite se inscriu noua tehnologie 
aplicată la întreprinderea mecani
că din Cimpina pentru execuția 
capetelor de erupție destinate să 
reziste la temperaturi de lucru de 
minus 40 grade Celsius, tipizarea 
tehnologiilor de fabricație a pom
pelor de noroi șl grupurilor moto- 
pompă la întreprinderea ..1 Mai" 
din Ploiești, introducerea unei linii 
moderne de alezat si roluit cilindri 
hidraulici la întreprinderea de uti
laj minier Filipestii de Pădure. 
(Ioan Marinescu). 

nefavorabil. De Ia 6,30 și pină la opt 
dimineața, cind a început ploaia, la 
I.A.S. Jegălia s-au pregătit 40 de 
hectare pentru porumb, in timp ce 
vecinii, care s-au sculat tîrziu, n-au 
apucat să pornească motoarele. A 
mai rezultat din analiza întreprinsă 
în cele două C.U.A.S.C.-uri un ele
ment de organizare a muncii ce nu 
trebuie neglijat : modul în care esta 
privit programul săptămânal.’ La Pe
rișoru — un instrument practic da 
lucru și control de mare eficiență, 
la Roseți — inexistent.

EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU 
CREȘTEREA RITMULUI DE LU
CRU. Printre unitățile cu rezultate 
mai slabe a fost și C.U.A.S.C. Cuza 
Vodă. Datorită mobilizării forțelor, 
acum tinde să se numere printre cele 
mai bune. Am fost prezenți o zi în
treagă printre lucrătorii din acest 
consiliu pentru a urmări cum se ac
ționează în vederea creșterii ritmu
lui de lucru. Constantin Amza, in- 
ginerul-șef al consiliului, ne prezin
tă situația pe ansamblu g lucrări
lor, Mai intîi capitolul „lucrări în
cheiate" : mazăre boabe — 330 hec
tare ; plante de nutreț — 350 hec
tare ; în fibră -— 100 hectare ; loturi 
semincere — 504 hectare. Apoi situa
ția la zi : din 580 hectare sfeclă de 
zahăr au fost pregătite 400 hectare 
și semănate 200 hectare ; la floarea- 
soarelui din 1 55S hectare s-au pre
gătit 800 hectare și s-au semănat 
120. „Dispunem de 63 semănători — 
ne spune Ion Năstase, directorul 
S.M.A. Aceasta înseamnă peste 750 
hectare pe zi, deci putem termina în 
șapte zile bune de lucru. Avem pre
gătite 1200 de hectare pentru po
rumb din 5 274 și am început semă
natul în citeva ferme. Cu forțele 
existente putem încheia campania de 
semănat la Începutul lunii aprilie. 
Singura problemă rămâne motorina. 
Subliniez acest lucru pentru că 
nu este prima dată cind, datorită 
neritmicității în aprovizionarea cu 
motorină, utilajele au stat pe câmp, 
irosindu-se multe ore bune de lu
cru".

TOATE TRACTOARELE ÎN BRAZ
DA. NU PE ȘOSELE ! O condiție 
esențială pentru insămințarea Ia ter
men a tuturor suprafețelor o repre
zintă asigurarea, distribuirea și folo
sirea motorinei eu cea mai mare 
chibzuință, numai și numai pentru 
lucrările prevăzute în program. în 
ce privește asigurarea, se ridică 
unele probleme ce trebuie de urgen
ță soluționate. Dar nu atit asupra 
acestei probleme vrem să insistăm, 
cit asupra unor deficiente ce țin de 
distribuirea combustibilului. De-a 
lungul raidului nostru, am văzut pe 
șosele, nu de puține ori, cupluri de 
cisterne de motorină. Fapt firesc în 
campanie, în condițiile în care aces
tea s-ar deplasa pe distante scurte. 
Lucrurile insă nu stau așa. La S.M.A. 
Roseți aflăm că în loc să se livreze 
motorina de la Călărași (10 km) se 
aduce cind de la Grădiștea (30 km), 
cind de la Cernavodă (40 km) și mai 
puțin de la depozitul stabilit inițial. 
De ce această situație 7 — l-am în
trebat pe directorul PECO Călărași, 
Ețigen Rădulescu. „Este un caz acci
dental" — ni se răspunde. Din gra
ficele pe care ni le arată rezultă însă 
contrariul : plimbarea tractoarelor a 
devenit o regulă. La 18 martie, de
pozitul Călărași primise cota pe luna 
întreagă, depozitele din Budești și 
Lehliu erau în grafic cu livrările, iar 
depozitul din Oltenița nici un litru. 
Ce rezultă de aici 7 Stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii Chiselet, 
Chirnogi și Ulmeni. I.A.S.-urile Mi- 
năstirea. Chirnogi si Oltenița au bă
tut drumul la Cernavodă si Lehliu 
pentru cea mal mare parte a com
bustibilului consumat. Menționăm că 
de la Ulmeni la Cernavodă un trac
tor face 250 km dus-întors, pe cind 
dacă s-ar respecta planificarea s-ar 
străbate cei mult 20 de km. Nu mai 
vorbim că S.M.A. Fundeni a ridicat 
o parte din motorină de la Cerna
vodă. După aprecierea economistu- 
lui-șet al Trustului S.M.A. Călărași,

Pentru sporirea producției de energie electrică
(Urmare din pag. I) 
— Jiu. cărbunele se livrează fn stare 
supragranulată. Bulgării — adesea 
de patru ori mai mari decit prevede 
STAS-ul — blochează grătarele la 
stațiile de descărcare, pentru dega
jarea cărora este necesară forță de 
muncă suplimentară, cheltuieli ne-

BERBEȘTI ALUNU

De la justificări

In primele două luni si jumătate 
din acest an. grupurile nr. 5 și 6 
care funcționează pe bază de cărbu
ne in cadrul Uzinei electrice Govora 
au furnizat suplimentar in sistemul 
energetic national peste 35 milioane 
kWh energie electrică.

— Cu aproape un an în urmă am 
organizat aici, in uzină, un schimb 
de experiență, la care am invitat si 
reprezentanți ai minerilor din Ber- 
besti — ne spune inginerul Marin 
Marinoiu. directorul uzinei. Cu acel 
prilej le-am arătat marile cantități 
de steri! si corpuri străine existente, 
la vremea respectivă în cărbunele’ 

Virgil Panait, cu motorina consu
mată suplimentar anul trecut la 
transport in unitățile arondate 
la depozitul Oltenița se pu
teau ara citeva mii de hectare. 
Este deci foarte limpede că. neres- 
pectind planificarea pe centre, se iro
sește o importantă cantitate de mo
torină pentru transportul acesteia, in 
loc să fie folosită pentru lucrări 
agricole. Problema se pune cu și mai 
mare acuitate de-acum înainte, cind 
volumul lucrărilor și d.eci și consu
mul vor crește mult De la trustul 
I.A.S. Călărași aflăm că din cele 
500 tone de motorină consumată 
anual la transport numai 100 se jus
tifică. La întrebarea : de ce se de
plasează tractoarele pe mari distanțe 
pentru motorină 7 ■— de la unitățile 
agricole ni ae răspunde invariabil : 
„Pentru că nu «e aduce la depozitele 
apropiate". La aceeași întrebare, da 
la PECO ni se spune că nu se trimite 
la depozite pentru că unitățile agri
cole... preferă să ia motorina de la 
Cernavodă I Est» de datoria centra
lei PECO, care poartă principala răs
pundere pentru acest mod defectuos 
de distribuire a combustibilului, să 
ia de urgență măsuri pentru respec
tarea strictă a planificării.

Așadar, după cum aminteam, în 
județul Călărași lnșămințările sint 
mult rămase in urmă față de peri
oada în care ne aflăm și, mai ales, 
fată de posibilitățile existente. Fapt 
este că realizările de pină acum nu 
reprezintă nici măcar atit cit în mod 
normal se putea realiza in citeva zila 
bune de lucru. Este o situație care 
Îndeamnă Ia măsuri ferme și eficien
te de natură să îmbunătățească sub
stanțial situația. De acum timpul s-a 
Încălzit și se poate lucra eu toate 
forțele la insămințarea tuturor cul
turilor, astfel incit in fiecare unitate, 
în flecare fermă vegetală să se asi
gure realizarea și chiar depășirea 
vitezelor planificate — viteze care, 
pe ansamblul județului, trebuie să 
atingă acum cel puțin 18 000 hectar» 
pe zi.

Lucian CIUBOTARII 
Mihail DUMITRESCU

VRANCEA

Un sprijin absolut necesar in munca 
mecanizatorilor

în ultimele zile, !n Județul Vran- 
cea ritmul lucrărilor la pregătirea 
terenului și semănat s-a intensifi
cat. Adevărat, și timpul ..a ținut" 
cu lucrătorii ogoarelor. Suportul de 
bază al rezultatelor l-a constituit 
Insă mai buna organizare a mun
cii. repartizarea forțelor acolo unde 
starea terenului a permis intrarea 
mijloacelor mecanice încă din pri
mele ore ale dimineții. Sint apre
cieri ce decurg din situațiile con
statate pe teren, cu ocazia raidu
lui Întreprins in mai multe unități 
agricole.

în consiliul agroindustrial Tătă- 
ranu. de exemplu, s-a găsit sufi
cient teren bun de lucru pentru mij
loacele mecanice. La C.A.P. Bor- 
deasca — unitate cu terenuri „gre
le" — combinatoarele și semănăto
rii» erau concentrate ,pe două sole 
apropiate, prevăzute a se cultiva cu 
mazăre și coreandru. „Aseară am 
încheiat semănatul mazării. ne spu
nea Ion Marin, inginerul-șef al co
operativei. Altă solă, de 150 hecta
re. a fost pregătită integral. Ca a- 
tare, marți s-a încheiat însămința- 
rea coreandrului". „Am avea mai 
mult spor la pregătirea terenului 
dacă tăvălugii folosiți în agregat cu 
combinatorul nu s-ar încărca atit de 

prevăzute. Sint fapte care trebuie să 
dea serios de gindit furnizorilor din 
bazinul minier al Rovinarilor si să-i 
îndemne să treacă neintîrziat la în
lăturarea neajunsurilor de ordin ca
litativ menționate.

loan LAZA 
corespondentul „Scînteii"

la măsuri eficiente

livrat. Le-am demonstrat efectele 
negative pe care le au corpurile me
talice scăpate in cărbune. în special 
asupra morilor si transportoarelor.

— Ce schimbări în bine au inter
venit 7

— într-adevăr. a sporit exigenta 
furnizorilor care de atunci ne-au 
livrat cărbune de mai bună calitate. 
Pentru mai multă siguranță și noi 
am organizat o formație de lucru 
care efectuează recepta cărbunelui 
nu in gospodăria uzinei, ci la punc
tele de încărcare a vagoanelor din 
bazinul carbonifer.

Cu toate acestea, aveam să consta

La capătul solei, în timp ce se încarcă semănătoarea, specialiști de Io 
C.A.P. Grădiștea, județul Călărași, controlează colitatea lucrării

Dimineața in zări se pregătește terenul pentru insămințarea porumbului lo 
I.A.S. Jegalia, județul Călărași

Fotografii : Gb. Tudorache

des cu resturi vegetale, pămînt și 
alte materiale — intervine în dis
cuție mecanizatorul Dumitru Oprea. 
La capătul brazdei trebuie să cu
rățăm tăvălugii. Dacă am fi aVut un 
ajutor, scurtam mult timpul staționă
rilor. reducând consumul de car
buranți. Ar fi bine să fie repartizați 
unul-doi cooperatori pentru fiecare 
agregat. S-ar cîștiga timp si s-ar 
asigura teren pregătit în avans".

De altfel, observația mecanizato
rului s-a dovedit valabilă și pentru 
situații similare întilnite și în alte 
unități agricole. Pe terenurile situa
te mai cu seamă în vecinătatea lo
calităților. terenuri ce urmează a fi 
pregătite și însămînțate. sint încă 
resturi de polietilenă și alte mate
riale. care dacă nu sint înlăturate 
pot constitui piedici în calea efec
tuării unor lucrări de calitate bună.

La cooperativa agricolă Tătăranu, 
am discutat si cu inginerul Mircea 
Homoc. directorul stațiunii de me
canizare care servește consiliul agro
industrial menționat. „Ritmul de 
lucru realizat astăzi este bun față 
de zilele anterioare, dar nu în mă
sură să acopere cerințele încadrării 
la semănat în timpul stabilit — ne 
spune el. Am intrat intr-o săptămi- 
nă hotăritoare pentru bunul mers ai 

tăm că. sub aspectul calității, ligni
tul primit de energeticienii de la Go
vora este incă departe de a fi cel 
mai bun posibil. Și Ia ora actuală 
procentul de steril si de corpuri 
străine este destul de ridicat, ceea 
ce face ca puterea calorifică să nu 
fie la nivelul planificat. Și. ceea ce 
este important de reținut, cele 20 ki- 
localorii pe kilogramul de cărbune, 
care reprezintă, in medie, diferența 
in minus față de STAS la puterea 
calorifică a cărbunelui livrat, deter
mină o scădere cu 3 MW a puterii 
disponibile a centralei.

Iată si citeva argumente care de
monstrează că în bazinul minier 
Berbești Alunu trebuie să sporească 
răspunderea fată de calitatea pro
ducției. In curtea gospodăriei de 
cărbune a uzinei găsim insemnate 
cantităti de ..intruși" : cărămizi, res
turi de cauciucuri, piese auto, bride 
de transportoare si chiar... dinți de 
excavator — toate „colectate" din li
vrările curente de cărbune.

— în ce ne privește, sîntem în 
curs de aplicare a unor măsuri com
plexe care vizează asigurarea calită
ții cărbunelui înainte de introduce
rea lui in arzătoarele cazane’or — 
ne spune directorul uzinei. Astfel, 
modernizăm toti electromagnetii cu 
care a fost echipat sistemul de trans
port al lignitului, am mărit diame
trul de curgere la mori in vederea 
sporirii debitului de cărbune măci

acestei campanii. Va trebui ca în 
fiecare zi să realizăm aproape du
blu fată de cit s-a semănat astăzi. 
Am luat legătura cu toate condu
cerile unităților agricole din consi
liul agroindustrial, pentru a stabili 
din timp ordinea de lucru, reparti
zarea mijloacelor mecanice. Cele 50 
de combinatoare nu sint suficiente 
pentru a efectua în avans pregăti
rea terenului. Iată de ce vom fo
losi la această lucrare și 12 culti
vatoare cu cultivație totală. în a- 
gregat cu tăvălugi tasatori".

Asemenea analize și reașezări ale 
programelor de muncă au avut loc, 
de altfel. în toate consiliile agroin
dustriale din județ, la nivelul fie
cărei unități agricole. Săptămînă a- 
ceasta a debutat promițător. Luni au 
fost pregătite pentru . semănat peste 
500 hectare și s-au insămințat 650 
hectare în plus față de nivelul rea
lizărilor din ziua precedentă. Tre
buie acționat energic pentru a in
tensifica mult ritmul lucrărilor, de
oarece mai sint de semănat peste 
65 000 hectare din cele 73 489 hec
tare destinate culturilor de primă
vară.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

nat si am înlocuit lagărele cu altele, 
care asigură o răcire îmbunătățită.

Care este punctul de vedere al 
minerilor 7 La recenta adunare ge
nerală a oamenilor muncii, tovarășul 
Ion Ariciu. secretarul comitetului de 
partid din bazinul carbonifer Ber
bești Alunu. preciza că s-au livrat 
aproape 1.3 milioane tone lignit nu
mai din stocurile adunate ne par
cursul ultimilor 3—4 ani. Calitatea 
acestuia a fost, desigur, necorespun
zătoare datorită in principal depre
cierii sale în timpul stocării. Nu este 
mai puțin adevărat că s-au perpe
tuat si o serie de deficiente Pe cir
cuitul dintre exploatare, transport 
intern si depozitare, fapt ce a atras 
după sine neatingerea puterii calo
rifice programate. Ceea ce s-a reper-, 
cutat asupra gestiunii întreprinderii 
miniere, care, din cauza ..corecțiilor" 
de preț în sens negativ, determinate 
de calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui livrat, s-a înscris cu pier
deri ce au depășit 8.4 milioane lei.

Dar dacă asa s-au prezentat lucru
rile în cazul cărbunelui care a sta
ționat vreme îndelungată în stoc, de 
ce nu se ating indicii de calitate pre- 
văzuti la lignitul livrat din produc- 
t'a curentă 7 Cauzele se referă în
deosebi la indisciplina tehnologică, 
manifestată prin nereșpectarea în
tocmai a instrucțiunilor de exploa
tare si a monografiilor de excavare 
selectivă. în funcție de condițiile de

Adeseori, înainte de punerea în 
funcțiune a unui obiectiv economic 
intr-o localitate sau zonă fără tra
diție industrială, se fac comentarii 
de către specialiști si nespecialiști 
în legătură cu importanța, cu valoa
rea sa. în ce privește Întreprinderea 
metalurgică din Beclean. județul 
Bistrița-Năsăud. se spunea : ..Va fi 
o întreprindere modernă"; „Va exe
cuta produse metalurgice de înalt 
nivel calitativ". Și iată că au trecut 
zece ani de la racordarea la circui
tul productiv a acestei unităti 
economice. O perioadă de timp in 
care aici s-au realizat importante 
cantități de produse metalurgioe. O 
perioadă in care în acest nou cen
tru metalurgic ai tării s-a închegat 
un puternic colectiv muncitoresc, s-a 
dobindit o anumită experiență in 
domeniul prelucrării metalului in
candescent.

Cu toate aeestea, rezultatele obți
nute nu sint Încă la nivelul tehnicii 
din dotare, al eforturilor făcute pen
tru dezvoltarea si modernizarea uni
tății. Mai exact, cu toate progresele 
înregistrate. în nici unul din anii 
care au trecut de la punerea in 
funcțiune unitatea nu a produs la 
nivelul capacității proiectate. O si
tuație cu totul și cu totul anormală, 
care a fost analizată în repetate rân
duri la nivelul în
treprinderii. cen
tralei de resort 
si Ministerului 
Industriei Meta
lurgice. Analize 
care, de cele mai 
multe ori. s-au 
concretizat in 
ample program» 
de măsuri meni
te să contribuie 
Ia ieșirea din 
impas a unității, 
să asigure creș
terea producției 
la principalele 
sortimente afla
te în fabricație. 
Din păcate, re
virimentul așteptat nu s-a produs, 
întreprinderea continuînd să Înre
gistreze ritmuri nesatisfăcătoare in 
producție. Fapt ilustrat și de rezul
tatele obținute de colectivul de aici 
în perioada care a trecut din acest 
an. cind s-au acumulat insemnate 
restanțe la producția fizică și. in 
special, la laminate finite pline si 
sirmă trefilată.Solicitările beneficiarilor sint și în funcție de nivelul tehnic al produselor realitate

Din biroul directorului întreprin
derii, inginerul Valentin Coman. pu
tem urmări în direct, prin interme
diul unui pupitru electronic, modul 
în care se derulează producția în 
principalele sectoare de fabricație. 
Constatăm că laminorul lucrează la 
parametrii stabiliți în grafice. Pină 
aici, nimic deosebit. Și în alte între
prinderi am întîlnit puse la punct 
canale informative care permit lua
rea operativă a deciziilor. Și totuși, 
acest aliat de nădejde al directoru
lui întreprinderii are o calitate în 
plus : urmărește în orice moment 
realizarea producției pe baza consu
mului de energie electrică, permițînd, 
totodată. încadrarea in palierele ora
re de consum. Altfel spus, cu aju
torul tehnicii de vîrf este suprave
gheat în orice moment. în timp real, 
întregul flux de fabricație. în aceste 
condiții se iau operativ măsuri pen
tru evitarea oricăror disfunctionali- 
tăți. care ar putea să pericliteze 
realizarea ritmică a planului. Sau 
dacă apar mici „probleme neprevă
zute", ele sint rapid soluționate. Și 
totuși, o întrebare se impune :

— Cum se explică faptul că între
prinderea înregistrează la ora actua
lă mari restanțe ?

— Lucrurile sint puțin mal com
plicate — ne precizează directorul 
întreprinderii. în mare, ele vizează 
trei categorii de probleme. Prima 
cauză ar fi de ordin intern. Am în 
vedere modul în care sint exploatate 
utilajele. în 'Care sînt transpuse in 
practică programele de modernizare. 
Am făcut pași însemnați în aceste do
menii. dar mai avem multe de înfăp
tuit. Problema problemelor, care de 
fapt condiționează întreaga noastră 
activitate, este aprovizionarea rit
mică și de calitate cu semifabricate. 
Or, la acest capitol mai sînt multe 

PROBLEMELE 
PLANULUI 
— probleme ale 

răspunderii muncitorești

zăcămînt. De asemenea. în nu pu
ține cazuri. înainte de începerea ac
tivității in cariere si în abataje, au 
fost „omise" o serie de lucrări ele
mentare. precum curățarea fronturi
lor. evacuarea apelor, claubarea ste
rilului. eliminarea din front a cor
purilor străine.

în acest an. mine-.’i din bazinul 
carbonifer Berbești Alunu au de 
realizat o producție mult sporită 
fată de cea din anul precedent, care 
trebuie in același timp să se înca
dreze riguros în prevederile de ordin 
calitativ. între măsurile adoptate in 
acest sens, din care unele au si în
ceput să-si arate efectele, sint de 
menționat cele referitoare la menți
nerea in permanentă stare de func
ționare a spărgătoarelor de bulgări 
pe abatajele frontale si a concasoa- 
relor la excavatoare'e cu rotor, mon
tarea de noi electromagneti perfec
ționați la toate punctele de încărca
re pentru extragerea corpurilor me
talice. acoperirea circuitelor de benzi 
transportoare, darea în exploatare a 
stati'lor de concasare si sortare d’n 
depozitele Alunu si Berbești. curăți
rea si pregătirea în schimbul I a 
stratului de cărbune si a fronturilor 
de lucru din cariere si microcariere 
pentru desfășurarea normală si în 
condiții calitativ superioare a acti
vității în schimburile de noapte.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii" 

lucruri de îmbunătățit. Pentru că, 
oricît ne-am strădui noi, fără me
tal nu putem realiza produse meta
lurgice, nu ne putem îndeplini 
sarcinile de plan. A treia problemă 
o constituie asigurarea și acoperirea 
cu contracte. Mi se pare nefiresc ca 
nici pină în prezent beneficiarii 
noștri să nu emită comenzi. Ca 
urmare. în luna februarie, din 
lipsă de comenzi la secția de 
prelucrări, unul din ateliere a lucrat 
numai citeva zile. Probleme asemă
nătoare avem si în ce privește des
facerea sîrmei trefilate.

Desigur, este surprinzător faptul 
că această tînără si modernă unitate 
metalurgică nu are încheiate con
tracte de desfacere acum, eînd solici
tările de produse metalurgice la ni
velul economiei sint deosebit de 
mari. Totuși, ar fi simplist ca vina 
să se dea numai pe beneficiari. Con
ducerea întreprinderii are datoria, la 
rindul ei. să-și pună Întrebarea de 
ce nu primește comenzi la nivelul 
sarcinilor de plan pe care le are. 
Credem că in această situație nu se 
poate da in nici un caz vina pe be
neficiari ț ei solicită, evident, acele 
produse de care au la rindul lor ne
voie pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin. Problema de fond este 
de ce nu răspunde întreprinderea 

din Beclean, prin 
produsele pe caro 
le realizează, ce
rințelor pe care 
le are economia’? 
Iată de ce con
ducerea între
prinderii are. in 
primul rînd. da
toria să analize
ze cu mai mul
tă exigentă și să 
ia măsurile ce se 
impun pentru în
noirea și moder
nizarea produse
lor. pentru im- 
bunătățirea ac
tualei structuri 
de fabricație, în 

care cuiele șl calelele au o ponde
re încă prea mare. Insistăm asupra 
acestui lucru deoarece unitatea din 
Beclean dispune de o zestre tehnica 
modernă, care ii permite în orice mo
ment să fabrice sortimente metalur
gice superioare.O1 soluție tehnică valoroasă pentru industria siderurgică

<1 ' •' £2 ( » :Laminorul r- inima uzinei. In ate
lierul mecdnic central se fac ultime
le finisări; la? dispozitivul de ,larpi». 
nare cu role. Un dispozitiv nou. Rod 
al creației unui colectiv de munci
tori si specialiști, coordonați de di
rectorul întreprinderii.

— Nevoia te învață — ne spune 
lăcătușul Gheorghe Mate. Trebuiau 
înlocuite cajele de laminare cu ci
lindri. Nu mai corespundeau. Se 
defectau des. De aici numeroase o- 
priri ale laminorului.

Ce înseamnă de fapt construirea 
acestui nou dispozitiv 7 Iată pe scurt 
avantajele : creste fiabilitatea blocu
rilor finisoare; se creează condiții 
pentru laminarea sîrmelor cu diame
tru de 6 mm, in condiții de eficiență 
sporită; crește productivitatea, mun
cii ; se reduce consumul de fire de 
schimb pentru lăgăruire. ceea ce în
seamnă anual trei-patru milioane de 
lei economii ; se reduc formațiile de 
lăgăruire' a cilindrilor. Cu alte cu
vinte. prin montarea acestui rou dis
pozitiv. producția laminorului va 
spori substanțial. Am insistat mai 
mult asupra acestei realizări din 
două motive : 1) Pentru a demons
tra că. atunci cind acțiunea de mo
dernizare este orientată către lu
cruri concrete si urmărește rezolva
rea problemelor de fond ale produc
ției. rezultatele sint deosebite : 21 So
luția găsită de metalurgiștii din Be
clean. care asigură creșterea produc
ției și a eficienței in secția laminor, 
poate si trebuie să fie neîntîrziat 
preluată și de alte unităti siderur
gice din țară, dar în special de în
treprinderea metalurgică din Foc
șani. care are un laminor identic 
cu cel de aici.în așteptarea măsurilor de fond...

Deci, cu toate eforturile colectivu
lui de la întreprinderea metalurgi
că din Beclean. unitatea înregistrea
ză însemnate rămîneri în urmă la 
producția fizică. Și aceasta deoarece 
eforturile muncitorilor si snecialiști-
lor de aici pentru modernizarea 
fluxurilor de fabricație, pentru a- 
doptarea unor soluții noi care să a- 
sigure sporirea productivități mun
cii și creșterea coeficientului de uti
lizare a metalului, pentru intensifi
carea ritmului de producție sînt se
rios diminuate de furnizorii de se
mifabricate — in special combina
tele siderurgice din Galați si Hune
doara — care nu-și onorează la ter
men contractele încheiate. O situație 
parcă trasă la indigo cu cea întîlni- 
tă și la Întreprinderile metalurgice 
din Focșani, Aiud si Zalău, la acti
vitatea cărora ne-am referit în zia
rul „Scînteia" în ciclul de articole 
referitoare la stadiul îndeplinirii pla
nului la producția fizică. O situație 
care se perpetuează de mai multă 
vreme și continuă să nu-și găsească 
rezolvarea. O situație inexplicabilă 
cu atit mai mult cu cit atit benefi
ciarii. cit si furnizorii de metal faq 
parte din același minister — Minis
terul Industriei Metalurgice. Iată de 
ce Centrala industrială de prelu
crări metalurgice București. în cali
tatea sa de titular de plan, si minis
terul de resort au datoria să inter
vină neîntîrziat pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă în 
prezent aceste întreprinderi și. în 
primul rînd. a celor referitoare la 
asigurarea ritmică cu semifabricate.

Gheorqhe ION1ȚA 
Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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Cu fata spre realitate

De zece mii de ani se face agri
cultură pe planeta Pămint. 
După zece mii de ani. mai 

este insă nevoie ca oamenii să 
invețe in continuare cum să lucre
ze pămîntul, cum să-i sporească 
roadele.

O acțiune cu acest scop s-a des
fășurat la Titu, in județul Dîmbovi
ța, la sfirșitul săptăminii trecute. A 
fost o acțiune de o zi, inițiată de co
mitetul orășenesc de partid, dar me
nită să aibă efecte pentru o perioadă 
Îndelungată. Timp de o zi. acum, la 
începutul campaniei agricole de pri
măvară, specialiștii și cooperatorii de 
la C.A.P. Titu au 
fructuos cu o nu
meroasă echipă 
de oameni de ști
ință din cadrul 
Institutului de 
cercetări pentru 
cereale șl plante 
tehnice Fundulea. 
Au profunde sem
nificații atît locul 
ales pentru a- 
ceastă intilnire :
amfiteatrul producției, cit și generi
cul ei : „Știința și conștiința — fac
tori determinanți ai recoltelor mari". 

Se cuvine a fi notată, de la 
început, • preocuparea pentru temei
nica pregătire a acestei acțiuni. S-a 
trecut la reînnoirea propagandei vi
zuale. Au fost realizate, pe panouri 
mari, grafice cu rezultatele obținute 
anul trecut, pe tipuri de culturi, la 
C.A.P. Titu. comparativ cu produc
țiile la nivelul țării și al județului. 
Și, tot pe tipuri de culturi, au fost 
așezate fată in față resursele exis- 

. tente în această imitate și modurile 
în care sînt valorificate. Alte gra
fice au înfățișat un sugestiv raport 
între realizările de anul trecut și va
lorile ce vor, trebui să fie atinse în 
acest an ; pentru fiecare cultură s-a 
făcut precizarea cu cît va trebui să 
crească producția în acest an. care, 
așa cum a arătat secretarul general 
al partidului, este hotărîtor pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare. Desigur, oamenilor nu le 

. erau necunoscute aceste cifre. Dar 
prezentarea lor .sistematizată, îndeo
sebi prin comparații cu realizările 
celorlalte unități din județ și ale 
unităților fruntașe din țară, prin ra
portarea a ceea ce au înfăptuit la 
ceea ce vor trebui să înfăptuiască, 
le-a oferit o imagine mai limpede și 
mai completă a răspunderilor pe 
care le au.

purtat un dialog

— Această nouă imagine conduce 
în modul cel mai direct la o în
trebare — ne-a spus secretarul 
Comitetului orășenesc de partid din 
Titu. Ion Bărbieru : „Ce este de fă
cut pentru a obține producții mari, 
aici, pe păminturile din zona noas
tră. unde condițiile de sol nu sint 
dintre cele mai favorabile ?“ Expe
riența ne arată că acțiunile de ferti
lizare a terenurilor agricole trebuie 
să fie însoțite de eforturi în scopul 
fertilizării gindirii oamenilor ; în 
scopul pregătirii lor profesionale și 
politice, al ridicării competentei fie
cărui specialist, fiecărui cooperator. 
Secretarul general al partidului nos-

„general-valabile". ci să răspundă 
cerințelor specifice de la C.A.P. Titu, 
din celelalte unități agricole din lo
calitate. Componența echipei de oa
meni de știință este, prin ea însăși, 
un argument edificator cu privire la 
importanta acordată acestei acțiuni. 
Pentru că au fost prezenți, la acest 
dialog, directorul general al institu
tului, prof. dr. Cristian Hera, direc
torul științific, dr. Viorel Vrânceanu, 
numeroși cercetători bine cunoscuți in 
țară și peste hotare prin lucrările lor 
valoroase. Acest fapt a prilejuit un 
deosebit de interesant și de util 
schimb de idei și de argumente, pe 
probleme de specialitate, cu dr.

esențiale. Și s-a pledat pentru hi
brizii timpurii, cu rezistență ridica
tă la agresiunile meteorologice, cu 
plasticitate ecologică bună, cu tole
ranțe mari la densități înalte. Dar, 
mai cu seamă, s-a pledat pentru cu
noașterea reacțiilor diferitelor tipuri 
de hibrizi față de condițiile locale. 
Acestea sint cerințele de ordin știin
țific. De multe ori însă, în practică, 
se acționează cu „ochii închiși" în 
sensul că hibrizii sint folosiți la în- 
timplare. întrebați de ce se proce
dează așa. specialiștii 
„Pentru că luăm 
repartizează !“...
Important este să

Permanenta racordare la actualitate
La Titu o inițiativă în sprijinul creșterii producției agricole

tru sublinia, de curînd, că pentru a se 
obține recolte mari nu ajunge bună
voința ; că este nevoie de știință, de 
aplicarea in practică a celor mai 
înaintate cunoștințe agrozootehnice. 
De aceea ne-am propus să inițiem 
un ciclu de activități politico-profe- 
sionale sub genericul „Știința și 
conștiința — factori determinanți ai 
recoltelor mari". în acest cadru vor 
fi grupate toate acțiunile menite să 
asigure, acum, în campania agricolă 
de primăvară, aflată în plină desfă
șurare, o substanțială creștere a răs
punderilor lucrătorilor din agricul
tură față de soarta recoltelor. Am 
început cu un dialog, la fața locu
lui, pe ogoarele C.A.P. Titu, între 
noi și oamenii de știință de la Fun
dulea, cu care comitetul orășenesc de 
partid a stabilit, de mai mulți ani, 
legături trainice.

Cercetătorii de la Fundulea au 
acordat, de asemenea, o mare aten
ție reușitei acestei acțiuni. Ei s-au 
pregătit cu răspundere pentru dialo
gul la care au fost invitați. Pentru că 
nu au venit cu intenția de a „face 
teorie". Și-au propus să realizeze o 
dezbatere vie, concretă, în legătură 
directă cu problemele pe care gazde
le lor trebuie să le soluționeze in 
campania care a început, în acest an, 
în anii ce vin. Prin urmare s-au do
cumentat in profunzime, s-au înar
mat cu argumente care să nu fie

Un fapt de cultură
Vn fapt de cultură, 

un fapt de artă în
seamnă ferestre des
chise către suflet. în
seamnă tainice dru
muri către gindurile, 
către speranțele fie
căruia dintre noi. Ori- 
unde, oricind s-ar, in- 
timpla, pe orice po
dium, in orice lăcaș 
de» cultură — Ateneu 
sau căminul cultural 
alț unui satg.. sală 
polivalentă, sau clubul 
unei mari platforme 
industriale — datele, 
atunci cind procesul 
împlinirii presupune 
entuziasm., pasiune, 
talent, nu se schim
bă ; iși urmează exact 
traiectoria de la autor 
la beneficiar, la con
sumatorul de artă, cu 
ecou către conștiință, 
cu „uneltele" nevăzu
te de penetrare în 
universul fiecăruia. Și, 
o dată mai mult, pu
tem înțelege că acolo 
unde oamenii știu să 
clădească autentic fap
tul de cultură. de 
artă, roadele sint 
clare, dialogul cu pu
blicul iși dovedește 
eficiența, in dublul 
sens al împlinirii pro
cesului educativ șt al 
luminării valorilor cul- 
tural-artistice. Am in 
minte un exemplu : 
ce se întîmplă de vreo 
opt ani de zile intr-u
nui din muzeele țării. 
Anume, la Galeriile 
de artă din orașul Sf. 
Gheorghe (Covasna). 
Iubitorii de artă vin

i--------------------------

să-șt odihnească ochii 
în fata tomnaiecii pă
duri a lui Luchian, in 
fața crengilor grele de 
zăpadă ale lui Nagy 
Albert, admiră căsuțe
le troienite ale lui 
Ion Grigore, care par
că ies din tablou, ca 
intr-o feerie, sau pei
sajele fui Dărăscu, 
Tonitza... Așa cum nu 
pot să nu zăbovească 
in sala cu portrete 
semnate de Miști Popp,

ÎNSEMNAM
C. Lecca, Baraboș 
Miklos, ca să nu mai 
vorbim de interesanta 
demonstrație despre ce 
înseamnă „restaurare" 
— proces științific mi
nuțios, cu apel la isto
rie: mai exact, cum a- 
rată un tablou înainte 
de a intra in lucrul de 
mare migală și cum 
s-au îndepărtat dete
riorările, semnele tim
pului, după luni de zile 
de muncă concentrată. 
Dar vine iubitorul de 
artă la galeriile din 
Sf. Gheorghe nu nu
mai pentru a revedea 
expoziția permanentă 
sau a surprinde nou
tățile vreuneia itine
rante. Muzeul este și 
un cunoscut lăcaș al 
muzicii. Și, dacă exis
tă un public exigent, 
meloman, dacă se fac 
săli pline la Casa de 
cultură a sindicatelor

atunci clnd concertea
ză in stagiune perma
nentă Filarmonica din 
Brașov, dacă sint a- 
plaudate, încurajate 
formațiile locale, cum 
să nu existe și iubi
tori de muzică de ca
meră, tărim rafinat 
care presupune o anu
me instrucție ■?! Vin 
aici formații clujene 
(precum „Musica An
tique"), bfqșp'vepg, ,cu-, 
noscuți instrumentiști 
din București. „Ta
blourile muzicale" pot 
să însemne seri „Schu
bert", „Beethoven", 
după-amieze de mu
zică barocă („Telle- 
mann", „Bach"), apelul 
la instrumente vechi. 
Citeodată, un critic de 
artă deschide seara de 
muzică prezentând și 
„tabloul preferat" sau 
momente poetice înso
țesc armonii roman
tice...

La Sf. Gheorghe, 
Galeriile de artă sint 
și un lăcaș al muzicii. 
Vin oameni de toate 
virstele, și virstnici, și 
tineri. (Școala popu
lară de artă are peste 
600 de elevi din tot 
județul !)'. Se aplaudă 
faptele de artă adevă
rată și, de ce să nu 
recunoaștem, e minu
nat să-ți odihnești 
ochii în nostalgica pă
dure a lui Luchian Și 
să asculți Enescu.

Smaranda 
OȚEANU

ARTA

Satu Mare trăiește astăzi 
din clin in ritmurile civi
lizației contemporane. Cit 
de departe este imaginea 
orășelului de odinioară de 
citadela industrială de as
tăzi ! Este suficient să a- 
mintim că industria sătmă
reană realizează astăzi in 
mai puțin de patru zile 
producția valorică a anu
lui 1938 pentru a avea di
mensiunile acestei specta
culoase evoluții.Succesele, marile izbînzi 
ale politicii economice și 
culturale care au transfor
mat întreaga țară coincid și 
aici, la Satu Mare, cu o 
dezvoltare fără precedent. 
Și n-ar fi decit să privim 
ritmurile impetuoase ale 
noii arhitecturi sătmă
rene. profilurile zvelte, o- 
riginale ale noului centru 
ce integrează atit de firesc 
moderna casă de cultură a 
muni.-ipiului, noile galerii 
de artă ale filialei U.A.P. 
sau bogata activitate a 
Teatrului de Nord, pentru 
a avea o dată mai mult do
vada legăturii adinei între 
manifestările culturale și 
formarea unui public înse
tat de cunoaștere.

Noul aspect al orașului, 
moderna lui frumusețe sînt 
rezultatul colaborării largi 
a cetățenilor cu edilii
rașului. „Tot ceea ce am 
realizat in acest oraș a im
plicat in profunzime acti
vitatea organizațiilor de 
partid, ne spunea tovară,-

o-

Gheorghe Sin, șeful laboratorului de 
lucrări ale solului ; cu dr. Ion Pigu, 
șeful laboratorului de culturi irigate; 
cu dr. docent Gheorghe Cremeneanu, 
directorul stațiunii Arbota-Argeș, cu 
profil de cercetare a solurilor pod- 
zolice ; cu dr. Nicolae Șarpe, cu
noscut specialist în combaterea buru
ienilor ; cu dr. Alexandru Bărbules- 
cu, șeful laboratorului de protecția 
plantelor ; cu dr. docent Iuliu Moga, 
șeful laboratorului de bază furajeră; 
cu dr. Octavian Cosmin. șeful labora
torului de cultura porumbului ; cu 
dr. Ion Păcuraru, șeful laboratorului 
de producere a semințelor. Așa cum 
aprecia Ioana Păun, secretar al Co
mitetului județean de partid Dîmbo
vița, „cercetătorii și-au dat silința, 
încununată de succes, de a găsi, îm
preună cu localnicii, răspunsurile 
cele mai potrivite la numeroasele în
trebări legate de ceea ce trebuie fă
cut, acum, la începutul campaniei, in 
funcție de realitățile din acest an, 
pentru a se obține recolte dintre 
cele mai mari; este nevoie, în pe
rioada. ce urmează, să acționăm cu 
mijloace politice dintre cele mai efi
ciente pentru ca oamenii să-și incor
poreze in conștiințe aceste răspun
suri, să muncească în așa fel incit 
ele să prindă viață in unitățile agri
cole. pe ogoare".

S-a pornit, în acest amplu dialog 
în amfiteatrul producției, de la lu
crările pregătitoare din acest sezon. 
Și s-a subliniat, cu deosebire, că a 
cunoaște cu exactitate succesiunea 
lucrărilor, timpul optim pentru fie
care operație, a ști tot ceea ce se

• poate ști despre tehnologii, despre 
mașini și unelte agricole, despre mo
dul de administrare a îngrășăminte
lor și de aplicare a tratamentelor în
seamnă a îndeplini condiții funda
mentale pentru obținerea de recolte- 
record. Dar că au o importantă tot 
atît de mare și organizarea muncii 
pentru indeplinirea acestor cerințe, 
și voința de a le transpune în fapt, 
și înțelegerea, in esența sa. a con
ceptului de „disciplină tehnologică",

■ tară.care nici nu poate fi vorba des
pre' ’ agricultură modernă. Așadar, ■' 
știinfă — conștiință sint intr-adevăr

• doi termeni de bază ai probîfenîei ' 
centrale : organizarea în a.șa fel a 
întregii activități irtcît, cu cheltuieli 
minime, cu consumuri reduse de 
combustibil, eu economisirea substan
țelor chimice, să fie obținute pro
ducții mari, sigure și stabile.

Știință — conștiință ; acest raport 
» constituit laitmotivul dezbaterii la 
care am fost prezenți. S-a vorbit,’ la 
un moment dat, despre hibrizii de 
porumb. S-a spus că, de obicei, aceș
tia sînt „capricioși". că se lasă „in
fluențați" de condițiile de sol și de 
climă. S-a făcut chiar un tablou de
taliat al hibrizilor, cu particularită
țile lor genetice, cu trăsăturile lor

răspund : 
hibrizii care ni se 
S-a arătat cît de 
acționeze factorii 
de conștiință, și 
nu cei birocratici; 
cît de important 
este ca fiecare 
unitate agricolă 
să fie reprezenta
tă de oameni cu 
simțul datoriei, 
care să nu accep
te, din comodita
te și cu superfi
cialitate, abdica

rea de la rigoarea științifică. 
De multe ori, epoca optimă de 
combatere a buruienilor pe tere
nurile cultivate cu cereale păioa- 
se coincide cu • momentul semă
natului porumbului. Și porumbul 
are o particularitate : energia lui 
germinativă Impune ca timpul de Ia 
începerea și pină la încheierea se
mănatului să fie cit mai scurt. Așa 
că apare deseori tentația să fie ami
nate lucrările de combatere la cultu
rile de cereale păioase. O decizie 
greșită, care se soldează cu mări 
pierderi. Așa se întîmplă că. la grîu 
bunăoară, in aceeași unitate, se în
registrează deseori, de la solă la 
solă, diferențe de producții de 2 000 
și chiar 3 000 de kilograme la un 
singur hectar. Remediul este, deci, 
unul singur : ca munca să fie în așa 
fel organizată, forțele umane și me
canice să fie astfel repartizate incit 
ambele lucrări să fie executate deo
dată și în timp optim.

Știință — conștiință ! Au fost nu
meroase aspectele care au ilustrat în 
mod semnificativ acest raport. Desi
gur, intr-un articol de ziar nu pot 
fi redate dialogurile purtate într-o 
zi de rodnice dezbateri. Se cere însă 
a fi subliniat un fapt, acela că oa
menii trebuie să cunoască bine pă- 
mintul pe care îl lucrează, să reali
zeze adevărate „memorii", un fel de 
bănci de date, cu toate observațiile, 
cu toate concluziile din fiecare an, 
pe care să le raporteze la cerințele 
generale ale științei agrozootehnice. 
Din aceste „memorii" să extragă 
continuu informații pe care să-și 
întemeieze deciziile, acțiunile con
crete de muncă, la care să asocieze 
voința, hotărirea de a îmbogăți me
reu știința de a lucra pămintul și 
de a transpune întocmai în practică 
tot ceea ce știu, tot ceea ce au în
vățat. Această idee a fost, in mod 
deosebit subliniată de Marius Po
pescu, inginer-șef la C.A.P. Titu. 
„Acum, după această intilnire, spu
nea el. bagajul nostru de cunoștințe 
științifice s-a îmbogățit mult. Dar 
noi trebuie- săt ■ milităm că tot ceea 
ce am gflaf azi să nu rămmă prin 
Cine știe ce. glosare, ci să-ți găsească 
aplicare In cîmp. Simt că eu, toți 
ceilalți specialiști trebuie să deve
nim propagandiști activi pentru 
această idee. Vă. invit, la toamnă, la 
noi, la CA.P. Titu, clnd vom cîntări 
recoltele. V-eț.i vedea că întâlnirea la 
care ați fost prezenți Iși va arăta 
roadele".

Intr-adevăr, „stilul este omul". Ca
litatea activității politice, forța ei 
educativă depind în 
tal de felul in care 
nează oamenii.

în amplul sistem 
din țara noastră 
„mișcare" a cărei faimă a devenit 
națională și a depășit uneori grani
țele țării), cinecluburile muncitorești 
s-au distins în mod deosebit în anii 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei". în întreprinderile, instituțiile și 
institutele Capitalei există. azi, 
numeroase asemenea formații de 
amatori, unele cu — deja — vechi 
tradiții.

Așa cum 
bogată în 
informații, 
întreprinderii „23 August" a împlinit 
două decenii de activitate. Momentul 
festiv a fost marcat de o gală de 
filme „Cinefaur", organizată sub 
egida comitetului sindical pe ramură. 
La anvergura manifestării (cea de a 
Xl-a de aceșt fel. incluzind 32 de 
pelicule) a contribuit, alături de 
selecția gazdelor, și oferta de filme 
(pe probleme de producție, raiduri- 
anchetă pe probleme profesionale, 
sociale etc.) a unor oaspeți : cine
cluburi din județele Brașov, Hu
nedoara. Caraș-Severin. Dîmbovița 
sau de la I.M.G.B.. I.U.C. „Grivița 
Roșie". întreprinderea de mecanică 
fină si „Agerpres".

Cele 128 de filme realizate pînă în 
prezent (purtătoare a 101 premii și 
distincții obținute în festivalul mun
cii si creației, dar si la manifestări 
din R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania) sînt rodul unui grup cu o 
componență mereu înnoită, dar mai 
ales al ștafetei acelorași idealuri pur
tate de la film Ia film. Victor Colo
nelu. tehnician proiectant, animator 
și azi al activității, ne vorbește în 
numele colegilor săi (maistrul elec
trician Gh. Hîrdău. lăcătușul Nicolae 
Tudose. lăcătușul Bucur Mihale, pro
iectantul Dorin Lazariade. subingine- 
rul Sorin Vișan ori al Niculinei Co
lonelu, „calificată" in operația de 
montaj cinematografic) despre stră
dania de a stăpîni tainele tehnicii 
filmării si developării, ale decupa
jului. dar mai ales despre preocupă
rile de a face filme care să intere
seze. să aibă rezonante în inimi. în- 
riurind mentalități, atitudini. Asta 
vrea să spună acel repetat „dacă ai 
idei" si ..ai idei dacă ai pasiune, 
dacă iubești oamenii, dacă te intere
sează realitatea", ce revine in discu
ție. ca o condiție a reușitei.

La ultima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României", in care 
s-a remarcat. „Faur" a participat cu 
un raid retlectind calitatea propa
gandei si agitației vizuale în sector, 
cu un film-portret consacrat unei 
muncitoare rectificatoare și un altul 
surprinzînd succesiunea generațiilor 
și comunicarea 
întreprindere . i 
probleme de i 
cu mai multe 
unor performante tehnice proprii. Ca 
o expresie a interesului pentru efer
vescenta profesională a apărut chiar 
o nouă ramură a cineclubului ..acolo 
unde era nevoie", adică in cadrul 
secției „D.I.S.R.O.M.". aparținind de 
ȘP-CISOT, specializată pe dispozi
tive modulate. Peliculele realizate 
consemnează procesul cercetării, 
căutării de soluții optime (în co
laborare cu Universitatea Bucu
rești), consacră și popularizează idei 
și realizări tehnice. în acest demers, 
cineamatorii colaborează strins cu 
inginerii șî tehnicienii din secția, 
respectivă (printre care noi vedem și 
virtuali cineamatori. apți să Îmbogă
țească actuala echipă !). Cît ...despre 
.proiecte — acestea mărturisesc ten-

al cinecluburilor 
(participind la o

relevă și o expoziție 
fotografii, trofee și 

cineclubul „Faur" al

Intre generații în 
cu o anchetă pe 
protecția muncii și 

î filme consacrate

Adrian

mod fundamen- 
gîndesc și acțio-

VASILESCU

ÎN VIAȚA COTIDIANĂ

A ORAȘULUI
șui 
tar 
pal 
cu organizațiile de partid 
din întreprinderi și institu
ții sătmărene. împreună cu 
oamenii si pentru oameni 
am realizat multe acțiuni 
de gospodărire a orașului, 
de înfrumusețare a lui". 
Totul pare a indica aceas
tă preocupare : atît faptul 

' că in fiecare cartier au a- 
părut miniparcuri in care 
s-au plantat mii de flori, 
terenuri de joacă pentru 
copii, grija de a transfor
ma malul Someșului în
tr-o modernă zonă de a- 
grement, ca și aceea de a 
conserva arhitectura ve
che, specific locală. Aspec
tul modern, civilizat al o- 
rașului de astăzi este, fără 
indoială, rezultatul unor 
eforturi conjugate nu doar 
ale organizațiilor de partid, 
ci și ale celor ale U.T.C. și 
de sindicat. Și nu intimplă- 
tor toți membrii biroului 
Comitetului municipal de 
partid Satu Mare, ca si cei 
ai consiliului popular, au 
in grijă cîte un cartier. Iar 
sarcinile sînt, în această 
privință, bine definite : ri
dicarea nivelului urbanis
tic al cartierului, buna lui 
gospodărire, antrenarea ce
tățenilor și a diferitelor 
întreprinderi la acțiuni e- 
dilitar-gospodărești. Re
zultatele s-au măsurat pe 
de o parte în propuneri 
concrete de decorare a o-

loan Dit, prim-secre- 
a! comitetului muni-ci- 
de partid. împreună

dința lărgirii ariei tematice și cea a 
genurilor și stilurilor abordate.

Discutăm, la sediile comitetului de 
partid și comitetului sindicatului, 
apoi în incinta clubului muncitoresc, 
despre necesitatea de a contura mai 
„apăsat", și prin imaginile cineama- 
torilor. profilul omului nou. al crea
torilor unor rodnice soluții de ra
ționalizare a muncii, al inovatorilor 
și inventatorilor. Discutăm, totodată, 
un aspect deosebit de important: di
fuzarea filmelor realizate. Audiența 
„în inimi" e mai greu de măsurat 
(deși, căldura, vibrația interlocutori
lor sînt de o grăitoare semnifica
ție !). Indicatorul „numărului de 
spectatori" este mult mai limpede. 
Căci, inițiativă demnă de urmat, fie
care film are o fișă în care sint 
consemnate lansările la public, îm
prejurările vizionărilor, cifra celor 
din sală. Identificăm, gratie lor. o 
„circulație", sensibil inegală, de la o 
realizare la alta, dar, în genere.

da 
in 
da

Cîteva concluzii desprinse 
din analiza creației 

cinecluburilor muncitorești 
din întreprinderi 

bucureștene

bună ; o difuzare adecvată în incinta 
întreprinderii, dar. pe de altă parte, 
încă puține „ieșiri în lume".

.-.Este un aspect care merită, intr- 
adevăr. mai multă inițiativă, apre
ciază ing. Cristina Gociu. vicepre
ședintă a comitetului sindicatului. Am 
pptea mări, in diferitele ocazii de caro 
dispunem, numărul proiecțiilor, am 
putea reintroduce în circuitul vizio
nărilor și filme din anii trecuți. pe 
care tinerii nu le-au văzut. Mă gîndesc 
și la programe pe o anumită temă, mai 
ales tehnice, pentru cei interesați. Am 
putea fi mai prezenți cu filmele 
noastre și la simpozioane pe teme 
tehnice, la schimburi de experiență 
cu alte unități de profil, la instruiri 
C.I.T., la sesiunile științifice din 
incinta întreprinderii sau de la In
stitutul politehnic. Un sprijin orga
nizatoric substanțial in acest sens 
am putea primi chiar din partea 
C.I.T., la nivel de municipiu (pe care 
ne-am angaja să o informăm din 
timp asupra ofertelor noastre)".

„în același sens, s-ar simți nevoia 
ca. prin intermediul U.G.S.R., să se 
realizeze un «repertoriu anual» al 
peliculelor din cinecluburi si un 
program pe aceeași durată al gale
lor filmelor de amatori pe țară (cu 
specificarea explicită a Profilului 
lor)" — opina Victor Colonelu.

La „doi pași" de întreprinderea 
„23 August" —' un cineclub care 
oferă un exemplu diferit: cel al I.O.R. 
Un cineclub care avea 3 membri 
față de 10, citi erau altădată, cu o ac
tivitate firavă: un film tehnic, reali
zat în 1986, și două părți dintr-un 
„triptic" neîncheiat (in 1987). „Lipsa 
pasiunii" — se încearcă o explicație. 
Întrebînd mai insistent, aflăm că in
teresați de cineamatorism ar fi vreo 
20 de tineri. Un motiv mai plauzibil 
al nerodniciei activității pare a fi. 
într-adevăr. lipsa condițiilor de rea
lizare a unul climat de creație, de 
lucru, începind cu lipsa unui sediu 
stabil. Iată într-adevăr o „problemă", 
cei se cuvenea „pusă Ia punct" mai 
de mult, dar care, înțelegem. « fost

rezolvată recent, creindu-se, astfel, 
condiții pentru necesara revigorare 
a mișcării de cineamatori la I.O.R.

In ce ne privește, semnalăm o altă 
mentalitate in defavoarea prestigiu
lui cineamatorilor. Aceasta s-a con
turat atunci cind ne-am interesat : 
„în ce împrejurări, de citi oameni au 
fost văzute peliculele realizate 
„Oficial ?" — am fost întrebați 
cîteva ori. aceasta însemnind : 
concursuri sau in gale. Dincolo
atare vizionări, cu greu am numărat, 
în dreptul unei singure realizări, 
foarte puțini spectatori. Ce să mai 
vorbim de schimbul de experiență 
cu alte cinecluburi. cu alte întreprin
deri etc. ?

Tînărul cineclub de la I.U.C. „Gri- 
vița Roșie" — înființat în 1984 — 
oferă, dimpotrivă, un exemplu strălu
cit de autodotare: sala polivalentă, 
amenajată drept sediu al echipei de 
cineamatori. servește deopotrivă pro
iectărilor de filme, activităților foto, 
muncii de concepție și de trucaje 
pentru desenele animate. Cabina de 
sonorizare și proiecție, cabina pen
tru postsincron amintesc de cele 
de ia Radio. Impresionante sînt și 
cabina de montaj și laboratorul cine- 
foto. Funcționalitatea deosebită 
intr-un spațiu restrins ne determină 
să ne interesăm : „Cine a conceput 
toate acestea ?“ „Ei singuri, munci
torii. pasionații cineamatorismului". 
ne răspunde președintele comitetu
lui sindicatului. Florea Nicolae. ară- 
tind spre animatorul formației. D. 
Codrișan. de profesie vopsitor („spu
nea că nu se poate si tot el a pro
bat contrariul"...), spre Radu Florea, 
controlor C.T.C.. spre Emil Vasile, 
electrician, sau Niță Pompiliu, lă
cătuș. Iar aceștia, la rindul lor. 
evocă sprijinul, real, substanțial, al 
comitetului de partid și al comite
tului sindicatului.

Realizările Jor atestă preocuparea 
de „a scrie pe peliculă" istoria Gri- 
viței („Vise împlinite"), de a dezbate 
în varii modalități teme sociale și 
aspecte morale legate de cerințele 
disciplinei muncii. („Greșeala". „Nă
ravul din fire are lecuire"). în ziua 
de „8 Martie", cineamatorii le-au fă
cut mamelor surpriza de a-și vedea 
copiii pe ecran. în ambianta grădi
niței.

Filmele pe care le-am vizionat 
atestă cultură cinematografică, pri
cepere si inspirație în elaborarea 
cadrelor, a unor efecte sonore, mu
zicale (deci elemente de măiestrie 
și inspirație), un bine venit simț al 
umorului.

E. Mihailov, directorul clubului, 
ne informează câ, în plenare ale co
mitetului sindicatului, la întilnirile 
cu organizatorii, la instruiri cu pro
pagandiștii. filmele au fost vizio
nate de peste jumătate din colectivul 
I.U.C. „Grivița Roșie". Au fost și 
vizionări cu invitați din alte unități. 
Realități care par a pleda că aici nu 
se lucrează (in primul rind) „pentru 
concurs" si „pentru premii".

Șintem convinși că o legătură și 
mai strînsă cu actualitatea muncii 
productive, cu preocupările în acest 
sens ale colectivului va fi de na
tură să conducă spre creații fil- 
mice de mal certă originalitate și 

eficiente sub aspect formativ.
mice
mai _____ ___ __ ___
Iar prestigiul sporit al cineclubuTui’ 
va atrage, sperăm, noi membri, 
acei oameni însuflețiți de pasiunea 
fără de care nu este posibil nimic, 
dar cu atî,t mai mult o îndeletnicire 
artistică.

Natalia STANCU
î/3*

In atenția candidaților la concursul de admitere 
în învățămîntul superior

începind de miercuri, unitățile de 
difuzare a presei din întreaga țară 
vor primi, treptat, numărul 2 al 
revistei „Forum", care pune la dis
poziția celor interesați, amănunte 
referitoare la ediția 1988 a con
cursului de admitere în învățămîn
tul superior. Apărută în tiraj de 
masă, revista oferă candidaților 
amănuntele necesare privind disci
plinele de concurs, precum și lista

manualelor valabile pentru examenul 
din acest an. Pentru fiecare manual 
este prezentată ediția de bază după 
care au studiat în clasa respectivă 
absolvenții de liceu din promoția 
1988, fiind menționate, totodată, ma
nuale și alte ediții, cu același con
ținut, după care se pot pregăti 
candidații la concurs.

(Agerpres)

cinema
9 Egreta tie fildeș : STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,30; 13,45; 15,30, GIULEȘTI 
(17 55 40) — 9; 11; 13
9 lacob t EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
U.30: 14: 16,30; 19. MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
9 Extemporal la dirlgențle : GRI- 
VITA (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; 19
9 Zimbet de soare s FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 15: 17: 19 
9 Totul se plătește : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
9 Nu e ușor cu bărbații : SCALA 
(111 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19.30 
9 Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 1.1.30; 14: 16,30; 19
9 Străina : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
9 Cursa secolului : DACIA (50 35 94)
— 13: 17: 19
9 Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17, 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
9 vîn&torul de șerpi : STUDIO 
(59 53 15) — 17.30; 19,30
9 Program special pentru copii si 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; II; 
13; 15; 17: 19
9 Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
9 Te sărut, mamă 1
(10 67 40) — 15; 17; 19
9 Domn pentru o zi :
(14 27 14) — 9; 1.1; 13: 15:

VIITORUL

MIORITA 
17: 19

20.45

21,05

21,20

Pictura

21,30
21.50
22.00

20.00 Telejurnal
20.25 Pe calea progresului multilateral 

al tării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-aamlnlstra’.ivâ 
Mipdrla de a fi cetățean al Româ
niei socialiste • O patrie a oame
nilor. pentru oameni. Documentar 
(color)
Primăvara viselor noastre cute
zătoare. Versuri si cintece patrio
tice (color)
Secvențe pakistaneze. Documen
tar (color)
Omul șt sănătatea 
Telejurnal 
închiderea programului

murala realizată de elevi, sub supravegherea
Satu

profesoarei Cristina Gloria Oprișa, la Școala nr. 20 din 
Mare

rașului, cum sint acelea 
ale tehnicianului Dobeș A- 
lexandru sau ale lăcătușu
lui Vastag Ștefan, jar pe 
de altă parte intr-o anume 
schimbare a atitudinii ce
tățenilor. pentru că. în ca
drul adunărilor cetățe
nești ce au loc la nivel de 
municipiu, din ce in ce 
mai multi oameni caută să 
soluționeze problemele de 
interes social, general ale 
dezvoltării orașului. Este o 
muncă continuă, de zi cu 
zi.

Paralel cu aceste preocu
pări, o intensă viață spiri
tuală pulsează în orașul 
atît de încărcat de istorie 
de pe malurile. Someșului. 
Multe din izbînzile înre
gistrate de arta sătmăreană 
în ultimii ani se leagă de 
o aceeași atitudine fertilă 
pe plan cultural. Con- 
știenți de importanța pro
blematicii etico-sociale 
vremii lor, plasticienii au 
manifestat și continuă 
exprime un interes 
sebit față de istoria 
porului nostru, față de rea
lizările lui contemporane. 
O demonstrează, de altfel, 
calitatea deosebită a expo
zițiilor județene, munici
pale sau personale ce se 
succed cu regularitate. Ul
tima expoziție de am
ploare — aceea semnifica
tiv intitulată ..Omagiu" — 
a constituit o demon
strație elocventă că arta 
poate fi un element inte-

a
să 

deo- 
po-

concepute 
răspund 

frămintări

grator in imensa varie
tate a modalităților de reprezentare și de for
mare a mediului civiliza
ției contemporane. Din a- 
cest punct de vedere, efi
ciența unei manifestări, ca 
aceea la care ne refeream 
— expoziție în care își pre
zentau lucrările, pe lingă 
artiști consacrați, și foarte 
mulți artiști tineri — în
seamnă și corelarea felului 
în care lucrări 
pentru oameni 
unor autentice
creatoare care, prin aceas
ta. se integrează colectivi
tății umane din care fac 
parte. Au ilustrat-o, de alt
fel, prin bogăția ideilor și 
a soluțiilor plastice folo
site în lucrările lor, Szila- 
gyi Băla, Cristina Gloria 
Oprișa, Nyiri Zoltân, Ion 
Sasu, Paul Liviu. Radu 
Ciobanu, Toth Zoltân, Ag
neta Szatmari, Silvia Ti
miș, Florian Panea, Szen- 
czy Zoltân, Minerva Radu 
Mărginean, Szejke Vilmos, 
Maria Olteanu și alții. Pre
zența pe simezele noii ga
lerii de artă din Satu 
Mare a unor imagini de o 
simplitate intens evoca
toare. alături de figurații 
alegorice cu accent pe 
claritatea rostirii, dar si pe 
cadența ei solemnă, a re
levat faptul că obiectivita
tea redării se îmbina cu 
puterea asociativă pentru 
a reliefa sensurile simbo
lice, semnificațiile im-

ale contempora- 
Este o aspirație

portante 
neității. 
mai largă a membrilor fi
lialei sătmărene, aspirație 
pe care am desprins-o și 
cu prilejul discuției pe 
care am purtat-o cu mai 
mulți artiști. Președintele 
filialei, pictorul Szilăgy 
.Băla, ne împărtășea, de 
pildă, interesul pentru pro
blemele vieții sociale, pen
tru aspectele vieții con
temporane care ar trebui 
să se manifeste în lucrările 
cît mai multor artiști. „O- 
ri:e compoziție ar trebui 
să oglindească dragostea 
artiștilor față de persona
jele pe care le reprezintă", ne spune el, refe- 
rindu-se la o experiență 
mai veche a pictorilor din 
Satu Mare — aceea de a 
realiza portretele unor 
oameni ai muncii din ma
rile întreprinderi si unități 
agricole ale județului. în 
urma unor deplasări orga
nizate la Turț, Odoreu, 
Tășnad, la întreprinderea 
de utilaj minier și „Mon
diala" din Satu Mare, la 
Sanislău șl Negrești, a luat 
naștere o expoziție care, 
itinerată, s-a bucurat de 
un deosebit succes, a stîrnit 
un viu interes și aprinse 
comentarii. Pentru a con
tinua și amplifica o expe
riență care s-a dovedit a 
fi plină de interes, pla
nul de activitate al filialei 
U.A.P. pentru anul 1988 
cuprinde, printre primele

obiective, oglindirea 
mai cuprinzătoare și 
plexă a înfăptuirilor 
menilor muncii in uriașa 
operă de transformare re
voluționară a patriei, sti
mularea spiritului nova
tor, revoluționar al ope
rei de artă, orientarea ar
tiștilor plastici către surse 
majore de inspirație : 
munca și viața constructo
rilor socialismului, pildui
torul lor profil moral, ma
rile momente de eroism cu 
adîncă semnificație patrio
tică din trecutul patriei, 
lupta revoluționară con
dusă de partid, realizările 
deosebite în toate dome
niile de activitate obținute 
în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

Ideea noii calități năs
cute din cantitatea unor 
acumulări subliniază o ne
cesitate pe care artiștii 
sătmăreni o resimt de mult 
— aceea a calității ima
ginilor. dar și a perfecțio
nării lor în procesul crea
ției, a calității în sensul di
versificării adresei imagi
nii, a calității noilor func
ții pe care arta le are in 
societatea socialistă. Ideea 
acestei angajări depline cu 
mintea și cu inima față de 
imperativele cetății revine 
nu doar în activitatea pic
torilor și a sculptorilor săt
măreni, cit și in vizibilele

tot 
com- 

oa-
preocupări în direcția a- 
menajării mediului vieții 
citadine. Aurel Cordea, 
autor a numeroase lucrări 
de grafică publicitară, 
menționa, de exemplu, un 
experiment mai vechi pe 
care în colaborare cu 
Bela Szilăgy l-a întreprins 
în comuna Livada, unde 
au organizat, intr-o manie
ră originală, de mare suc
ces. întreaga propagandă 
vizuală a liceului agroin
dustrial. O mai mare dez
voltare a cîmpului de ac
țiune pentru sectorul de 
proiectare industrială ar a- 
răta. ne spunea Aurel Cor
dea. în chipul cel mai eloc
vent, ampla eficiență 
cială a proiectării 
triale începind cu 
cea mai simplă a 
de chibrituri care, 
ajung în mîinile a 
ne de oameni si ______
cu variatele forme ale pro
pagandei vizuale. Nume
roase spații ale orașului, 
spații ale circulației sociale 
de masă ar deveni astăzi 
adevărate puncte de inte
res cultural și social, 
o datorie care revine 
primul rînd artiștilor 
neri și Satu Mare se poate 
rhîndri cu 15 asemenea ab
solvenți ai institutelor de 
artă plastică. Cîțiva dintre 
ei au și purces la lucru. 
Și nu putem ocoli în aceste 
rinduri interesantul expe
riment pe care pictorița

so- 
indus- 
forma 

cutiilor 
zilnic, 

milioa- 
sfîrsind

Este 
in 
ti-

Cristina Gloria Oprisa l-a 
realizat împreună cu elevii 
Școlii . nr. 20,. unde 
profesoară, 
școlii te 
vesele a 
de mari i 
rate din 
tivitățile 
torița, cu 
tate profesională, si-a gă
sit în activitatea didactică, 
pe care o practică cu dă
ruire. un mijloc eficient 
de a stimula creativitatea 
celor mici. Căci, asa cum 
ne mărturisea. ..nu a făcut 
decit să organizeze com
pozițional desene care a- 
partineau copiilor". Trans
punerea s-a făcut, firește, 
de asemenea, in colabora
re. iar rezultatele consti
tuie mîndria de astăzi a 
școlii. Desigur, alte scoli 
ale orașului — Liceul ..Mi
hai Emlnescu" șau Școala 
nr. 4 — și-au înnobilat in
terioarele cu lucrări ale 
artiștilor consacrați. Expe
riența de la Școala nr. 20, 
alături de care o mențio
năm si pe aceea de la 
Școala nr. 14 (prof. Maria 
Vișinescu) sint capabile să 
exprime elocvent virtuțile 
elanului creator ce carac
terizează astăzi pe artiștii 
sătmăreni.

,__ 3 este
în holurile 

întimpină culorile 
două compoziții 
dimensiuni, inspi- 
viața școlii și ac- 
pionierești. Pic- 
o bogată activi-

Marina PREUTU 
Octav GRUMEZA

• Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 18 : (sala Am
fiteatru) : Campionul 
Atelier) : Pe la 
seară — 18
® Filarmonica
(15 68 75, Ateneul 
de pian Aurora 
Bartok, Enescu, Bach, Silvestri — 13
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Un suflet romantic (spectacol susți
nut de Teatrul din Baia Mare) — 18
9 Teatrul de comedie (16.64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 16
0 Teatrul
— 18
® Teatrul 
Pentru ce
0 Teatrul 
Magheru) : 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 18,30
0 Teatrul
14 72 34) : 
(spectacol 
Baia Mare) 
structorul) : Bărbierul din Sevilla — 
18,30
9 Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) : 
tempo... și ceai 1 — 18
9 Teatrul evreiesc de stat 
la sala Giulești) : Și totuși, 
iubire — 18

Teatrul
Pistruiatul
9 Teatrul aiiuanca- ția zo <<, saia 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 10 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Spărgătorul de nuci (spectacol sus
ținut de Teatrul de păpuși Sibiu) — 
10; 13; 15
9 Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

18 : (sala
ceasul cinci spre

„George Enescu" 
Român) : Recital 
lenei : Schumann,

Mic (14 70 81) : Coriolan

Foarte Mic (14 09 05) : 
am murit — 18,30
„Nottara* (59 31 03, sala
Floarea de cactus — 18 ;

Ciulești (sala Majestic, 
Nervi pentru dragoste 
susținut de Teatrul din 

18 : (la clubul Con-

„C. Tă- 
Tempo,

(20 39 70. 
o mare

„Ion Creangă* (50 26 55) :
— 15
„Țăndărică* (15 23 77, sala
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Viața economico-socială 
a localităților patriei

SUCEAVA : Instalație 
modernă prin autodotare

La întreprinderea de utilaje sl 
piese de schimb din Suceava s-a 
terminat modernizarea stației cen
tralizate de stocare și distribuire a 
amestecului de argon si bioxid de 
carbon necesar procesului de su
dare a radiatoarelor. Realizată 
prin autodotare. după concepția u- 
nui grup de specialiști din unitate, 
această instalație complexă are o 
eficientă economică deosebită. Pe 
lingă micșorarea substanțială a 
cheltuielilor de transport, reduce
rea numărului de curse pentru a- 
provizionarea cu argon și bioxid 
de carbon de la unitățile speciali
zate din țară si eliminarea utili
zării tuburilor cu gaze, acum ga
zele ajung, prin conducte, direct la 
locurile de muncă. De asemenea, 
instalația contribuie la sporirea 
substanțială a productivității mun
cii. (Sava Bejinariu),

BACĂU : Economii 
de materiale

La fabricarea armăturilor indus
triale. metalurgiștii din cadrul în
treprinderii de profil din Bacău 
folosesc mari cantități de mate
riale neferoase. îndeosebi bronz. 
Muncitorii și specialiștii acționea
ză cu hotărire pentru economisi
rea la maximum a acestor mate
riale. în acest scop au fost re- 
proiectate un mare număr de re
pere. care intră în componenta ro
binetelor de tip fluture și a armă
turilor pentru industriile navală, 
chimică, siderurgică și pentru agr‘- 
cultură, operație în urma căreia 
bronzul a fost Înlocuit cu mase 
plastice, cauciuc, fontă și alte ma
teriale. A fost concepută și pusă *n 
aplicare o nouă tehnologie de fa
bricație — turnarea bimetalică — 
prin care reperele realizate cîndva 
din bronz se toarnă acum din oțel 
sau fontă și sînt căptușite doar cu 
o peliculă de bronz. Se economi

„Salonul cârtii pentru tineret"
Marți s-a deschis in Capitală 

..Salonul cărții pentru tineret'*, ma
nifestare care are loc în contextul 
activităților cultural-educative des
fășurate in cadrul celei de-a VII-a 
ediții a Festivalului național „Cin- 
tarea României".

„Salonul cărții pentru tineret", or- 
inizat de Comitetul Central al 
niunii Tineretului Comunist. în co

laborare cu Consiliul Culturii Si

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie. comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 23 martie, ora 
20 — 26 martie, ora 20. în țară : Vre
mea va fi relativ caldă, iar cerul mai 
mult noros la început, apoi va deveni 
variabil. Vor cădea precipitații locale 
și temporare sub fotrmă de ploaie, mai 
ales in vestul și sudul țării, în prima 
parte a intervalului, apoi aria lor se 
va restringe. La munte, precipitațiile 
vor fi sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Izolat, în prima zi, in re
giunile vestice cantitățile de apă pot 

sește astfel la unele repere pină la 
70—80 la sută din cantitatea de 
bronz prevăzută. (Gheorghe Baltă).

MARAMUREȘ : Realizări 
ale geologilor

Activitatea geologilor maramure
șeni desfășurată de la Începutul 
anului si pînă în prezent eviden
țiază efortul mobilizator depus de 
fiecare brigadă pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, pen
tru a pune în valoare noi re
zerve de metale utile, necesare 
economiei naționale. Acționind sub 
semnul înaltei răspunderi, luînd 
măsuri ferme in vederea organiză
rii corespunzătoare a muncii, in
troducerii de noi tehnologii pentru 
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii, geologii maramu
reșeni și-au îndeplinit planul la ga
lerii în proporție de 101,6 la sută, 
la suitori de 112,8 la sută, la puțuri 
de explorare de 128,3 la sută, iar la 
foraje de 102,2 la sută. Ceie mai 
bune rezultate au fost obținute de 
brigăzile geologice Vișeu. Baia 
Sprie și Lăpuș. Ca urmare a in
troducerii unor tehnologii noi s-au 
realizat importante economii de 
materiale, combustibil și energie. 
(Gheorghe Pârja).

IALOMIȚA : Acțiuni 
edilitar-gospodărești

Drumul național 2 A București 
— Constanța străbate județul Ia
lomița pe aproape 150 kilometri, 
trecînd prin 28 de localități. La 
ora actuală, sute și mii de ce
tățeni din aceste așezăfi ialomite- 
ne sînt prezenți la acțiunile gos
podărești menite să confere aces
tui traseu turistic o înfățișare cit 
mai atrăgătoare. Se curăță pomii 
și arborii de pe marginea șosele
lor. șanțurile și rigolele de scurge
re, se repară și se văruiesc pode
țele și gardurile. Pe terenurile 
dintre șosele și trotuare se plan
tează legume și flori. (Mihai Vi- 
șoiu).

Educației Socialiste, este destinat să 
contribuie la informarea maselor 
largi de tineri, la lărgirea orizontu
lui de cunoaștere, la înțelegerea 
complexității si dinamismului feno
menului cultural național si univer
sal. Vor avea loc dezbateri, lansări 
de carte, intilriiri cu scriitori, cu 
membrii cenaclului literar-artistic 
„Confluențe", recitaluri de poezie și 
muzică.

depăși 15 litri pe metrul pătrat In 24 
de ore. Vlntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în pri
mele zile în vestul și in estul țării. 
Temperatura aerului va marca o scă
dere ușoară și trecătoare la mijlocul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
intre 2 și 10 grade, izolat mai coborîte 
in depresiuni, iar maximele între 6 
și 16 grade, local mai ridicate în sud. 
Pe aîbduri se va semnala ceață. în 
București :• Vremea va fi relativ caldă, 
cu cerul variabil, m.al mult noros în 
prima parte a intervalului, Cînd tem
porar va ploua. Vin tul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între'3 și 6 grade, 
iar maximele între 13 și 16 grade. Di
mineața, ceață slabă.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, 

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez. în numele poporului român, pre
cum și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
rodnică dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în spiritul 
celor convenite cu prilejul întâlnirilor noastre de la Islamabad și București.

Folosesc acest prilej pentru a adresa poporului pakistanez prieten 
urări de progres, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă primului-ministru al Repu
blicii Islamice Pakistan, Mohammad

Situat în pitoreasca vale a In- 
dusului, unde în urmă cu milenii a 
înflorit una dintre cele mai stră
lucite civilizații ale Asiei de sud. 
Lahore este al doilea oraș ca mă
rime al Pakistanului, numărind o 
populație de aproximativ 3 milioane 
de locuitori. Pe cuprinsul său au 
fost construite. în ultimii ani, nu
meroase întreprinderi industriale 
din sectoarele siderurgic, chimic, 
alimentar, pe lingă numeroase edi
ficii edilitare și construcții de lo
cuințe — toate stînd mărturie 
unei intense dezvoltări. Dar La
hore nu reprezintă numai unul din
tre principalele centre economic? și 
culturale ale Pakistanului. El este, 
în același timp, localitatea în care 
acum 32 de ani, la 26 martie 1956, a 
avut loc proclamarea Republicii 
Islamice Pakistan.

Acest eveniment memorabil, pe
trecut la nouă ani după dobîndirea 
independenței, a contribuit, după 
cum se știe, la consolidarea situa
ției tînărului stat, dînd un nou 
impuls eforturilor pentru lichida
rea înapoierii economice lăsate 
de îndelungata dominație colonială, 
pentru valorificarea în folosul pro
priu a resurselor naturale.

Aniversarea proclamării repu
blicii găsește poporul pakistanez în 
plin efort constructiv. Alături de 
activitatea intensă desfășurată în 
vederea construirii unor importan
te obiective economice, se acționea
ză cu perseverență pentru îndepli
nirea programului de dezvoltare 
economică a Pakistanului (1983— 
1988). După eum relevă statisticile 
date publicității la Islamabad, în 
primii patru ani ai acestui program 
producția industrială a Înregistrat

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, marți 
după-amiază a avut loc in Capita
lă o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru -re
lațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte privind dezvoltarea economi
co-socială a acestei țări. A fost vi

Khan Junejo, cu prilejul Zile! na
ționale a acestei țări, prin care ii 
adresează călduroase felicitări. îm
preună cu alese urări de sănătate și 
6uccese depline in activitate.

creșteri notabile, ca și cea agricolă. 
S-au intensificat, de asemenea, 
prospecțiunile geologice, ceea ce a 
dus la descoperirea unor importante 
zăcăminte de mangan, petrol și 
gaze naturale. In prezent, cu o pro
ducție zilnică de 41 000 de barili, 
Pakistanul își asigură mai bine de 
un sfert din necesarul de petrol din 
producția internă.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes rezultatele activității con
structive desfășurate de poporul 
pakistanez.- între Republica Socia
listă România și Republica Isla
mică Pakistan s-au statornicit re
lații de colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și a- 
vantajul reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotărîtoare la evoluția ascen
dentă a acestor relații au adus în- 
tilnirile la nivel înalt, respectiv 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Had. care au dat 
un puternic impuls cooperării bila
terale pe multiple planuri, O eloc
ventă mărturie a acestei rodnice 
conlucrări o constituie rafinăria de 
la Karachi, realizată prin munca 
comună a specialiștilor români și 
pakistanezi.

Este convingerea fermă a ambe
lor popoare că, mergînd pe drumul 
deschis de acordurile și înțelegerile 
existente, conlucrarea româno-pa- 
kistaneză se va dezvolta continuu, 
In folosul ambelor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii interna
ționale.

zionat. de asemenea, un film do
cumentar pakistadez.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei Republicii Islamice Pakistan la 
București.

(Agerpres)

Oameni.,fafite, semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 

Un simbol al forței creatoare 
la confluența fluviului cu marea

La Phenian privim, la televizor, o 
emisiune de actualități. Se deru
lează imagini care ilustrează mo
mente semnificative din opera de 
construcție socialistă ce se desfă
șoară in țara prietenă. Una dintre 
ele ne reține în mod deosebit aten
ția. In numai clteva secvențe re
vedem, la scara micului ecran, un 
obiectiv pe care îl admirasem timp 
de cîteva ore, cu numai două zile 
înainte, la scară naturală, în toată 
frumusețea și amploarea lui : Eclu
za de la Marea de Vest. Este un 
dig lung și drept care spintecă ape
le. De la distanță, el apare ca o 
ancoră uriașă și înaltă, de pe creș
tetul căreia puternice reflectoare 
pulsează lumină spre toate zările. 
Acesta este farul. Un nou far, ghid 
al marinarilor de pretutindeni, ă 
apărut in constelația farurilor de 
pe mapamond. El nu semnifică a- 
pariția pe țărmul mării a unui nou 
port, loc de acostare sau de refu
giu al vaselor. Aici, el marchează 
locul în care a fost efectuată de 
către om, în folosul oamenilor, o 
extrem de grea și complicată ope
rație în ființa naturii, despărțind 
Marea de Vest de fluviul Tedong, 
soluționind adversitatea dintot- 
deauna dintre acestea prin însăși 
înfrățirea lor.

...Imaginile văzute pe micul ecran 
ne-au „vorbit" prin secvențe scurte, 
dar convingătoare, despre grandoa
rea acestei lucrări. Dar, chiar dacă 
au fost prezentate color, imaginile 
nu ne-au relevat decît foarte suc
cint ce înseamnă această impre
sionantă epopee a construcției so
cialiste. Veridice, expresive în toa
te detaliile lor, ele nu erau totuși 
în stare să ne arate, să ne spună 
lucrurile pe care le aflasem la fața 
locului. Astfel, am început să de
venim noi' înșine... comentatori a 
ceea ce se vedea în emisiunea TV, 
a ceea ce ni se dezvăluia privi
rilor.

Se vedea, de pildă, că brațul din 
beton, care desparte Marea de 
Vest de fluviul Tedong a notificat 
pentru istorie un nou destin geo
grafic : apele acestora nu se vor 
mai întîlni la flux sau reflux. 
Omul Te-a conferit pentru totdea
una un destin nou.

Acest braț, care prin menirea lui 
este un adevărat „piept de beton" 
lung de opt kilometri, părea, la 
prima vedere, în emisiunea TV, un 
pod care „taie" apele, apropiind și 
unind totodată două maluri înde
părtate. Cum ar putea fi sugerată 
oare imaginea altei dimensiuni a 
acestei lucrări, ascunse privirii, 
anume aceea a adîncimii în apă a 
betoanelor la ecluză, pînă la roca 
de bază, de 60—70 de metri, faptul 
că apele Tedongului sînt dulci, pe 
cînd cele ale Mării de Vest sînt să
rate, că aici, la ecluze, ca și de-a 
lungul digului, apar și nuanțele 
distincte ale apelor : verdele-gălbui 
al mării și verdele-albăstrui al flu
viului ? Puteau fi observate bine 

la emisiunea de actualități gabari
tele mari ale navelor care plutesc 
pe luciul apei la ecluze, dar nici un 
aparat de filmat nu putea surprin
de universul din apele fluviului in 
care crește viguros prima generație 
a puietului de pește ce a fost 
populat masiv în această zonă. Cum 
va arăta el, peste cîțiva ani, In 
năvoadele pescarilor ?

Ne aflam, așadar, <în fața televi
zorului. Priveam emisiunea de ac
tualități. Suprapuneam și adăugam 
imaginilor ce ne erau înfățișate 
imaginile văzute „pe viu", datele 
revelatoare aflate la fața locului.

...țlra in primăvara anului 1981, 
cînd, din inițiativa președintelui 
Kim Ir Sen, s-a hotărît trecerea la 
începerea lucrărilor vastului șan
tier al Ecluzei de la Marea de 
Vest. Noul șantier urma să mobi
lizeze energiile, forța tehnică și de 
creație a multor zeci de mii de

însemnări
din R. P. D. Coreeană

oameni. Unii specialiști străini con
siderau ca imposibilă finalizarea 
lucrării (curenții apei la vărsarea 
Tedongului în mare sînt foarte pu
ternici și, în plus, pe aici iși fac 
apariția taifunuri devastatoare). 
Alți specialiști, mai optimiști, gă
seau lucrarea realizabilă, dar in
tr-un răstimp de ce! puțin un sfert 
de secol. ...Or, la 24 mai 1986, deci 
în numai cinci ani !, construc
ția ecluzei a fost terminată. Ceea 
ce a părut imposibil și pentru scep
tici, și pentru „optimiști" — tehnic 
ori ca ritm de construcție — a de
venit fapt împlinit.

Noua realizare este — după cum 
au ținut să sublinieze gazdele 
— rezultatul firesc al capacității de 
mobilizare constructivă a forțelor 
creatoare ale oamenilor, acest o- 
biectiv, ca și altele înfăptuite pe 
pămîntul R.P.D. Coreene, dovedind, 
prin puterea de convingere a fap
telor, forța de inrîurire a doctrinei 
„ciuce", elaborată și dezvoltată de 
președintele Kim Ir Sen, privind 
telurile revoluției, forțele și căile 
înfăptuirii ei, rolul hotărîtor al oa
menilor, al maselor populare, con
duse de partid, în ansamblul trans
formărilor înnoitoare în viața eco
nomică, politică șl culturală a țării. 
Este o doctrină care își pune pece
tea pe tot ceea ce se înfăptuiește 
astăzi în Coreea populară, așa cum 
se evidențiază și în lucrarea tova
rășului Kim Giăng II, membru al 
Prezidiului Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.C., „Despre cî
teva probleme privind educația 
după ideile ciuce" — apărută re
cent și în traducere românească .în 
Editura politică.

Ce Înseamnă Ecluza de la Marea 
de Vest pentru economia R.P.D. Co
reene ? In primul find, folosirea în 

scopuri economice majore a apelor 
fluviului : pentru irigarea terenuri
lor agricole din cinci județe ; pen
tru amenajarea a 300 000 ha de ore- 
zării pe foste terenuri improprii a- 
griculturii ; pentru alimentarea cu 
apă industrială a întreprinderilor 
din orașele Nampo și Songrim ; 
pentru dezvoltarea pisciculturii pe 
lacul artificial creat In spatele 
ecluzei ș.a.

Dar Ecluza de la Marea de Vest 
Înseamnă, în același timp, crearea 
condițiilor favorabile pentru spori
rea traficului industrial (de la vase 
de 2 000 tdw la vase de 50 000 tdw), 
evitarea pericolului de inundare a 
localităților din zonă (s-a calculat 
că numai pagubele pe care le-ar 
fi putut produce cele două taifu
nuri din 1986 și 1987 au 
asigurat amortizarea integrală a 
costului lucrărilor de construc
ție). Prin darea in folosință 
a șoselei cu două benzi și a 
căii ferate ce străbate digul și 
ecluza s-a scurtat distanța dintre 
cele două provincii aflate pe malu
rile fluviului cu mai bine de 200 
km. Noua construcție a devenit, de 
asemenea, un punct de mare atrac
ție pentru mii și mii de oameni, în 
perspectivă fiind prevăzută amena
jarea în zonă a unei vaste baze tu
ristice.

Priveam luciul imensului lac de 
la poarta mării. întinderea lui, de-o 
parte și de alta a ecluzei, anunța 
liniștea. Natura a fost supusă după 
o bătălie acerbă, pașnică. Convin- 
gîndu-ne de acest emblematic act 
constructiv realizat, cum se arată 
pe placa de marmură de aici, ca 
fiind o creație a „spiritului revo
luționar al poporului, realizată cu 
forțele sale proprii", ne-am asociat 
în memorie o altă construcție văzu
tă — prin binoclu — în dreptul pa
ralelei 38: zidul de despărțire (ar
tificială) dintre Nord și Sud — zid 
construit de regimul de la Seul. Și 
dacă, aici, la Marea de Vest, digul 
de numai opt kilometri aduce atî- 
tea foloase oamenilor, la paralela 
38, zidul de 240 km aduce numai 
suferințe, tăind in două trupul țării.

...Așa a fost scris reportajul nos
tru : acolo, intr-o cameră dintr-un 
hotei ai Phenianului. In fața tele
vizorului. Dar reportajul nu se pu
tea încheia aici. Pentru că la datele 
și informațiile prezentate se cer 
adăugate gîndurile și sentimentele 
de prietenie, care se exprimă pe 
diversele planuri ale relațiilor ro- 
mâno-coreene. Ne-am reamintit 
astfel cu plăcere că o delegație a 
colegilor noștri de la ziarul 
„Nodon Sinmun" ne-a vizitat la 
sfîrșitul de toamnă al anului tre
cut. I-am însoțit și pe Canalul Du- 
năre-Marea Neagră, de la Agigea — 
la Basarabi...

La două extremități ale Pămîn- 
tului — aceeași vocație constructivă 
se desăvîrșește plenar.

Constantin MORARU 
Mihai IONESCU

Modernizarea-cale sigură de realizare a planului
(Urmare din pag. I)
soluții, de detaliu, mal eficiente 
decit cele proiectate, se nasc aici, 
pentru că sculăria. ca atelier, con
centrează, la rîndu-i. cele mai 
sprintene minți și mîini".

Și ne face cunoștință cu sculer- 
matrițerul Dumitru Enculescu. A- 
cesta. in timp ce se șterge pe miini 
cu un ghem de cilți, ne privește 
atent prin ochelari. Iși ascunde 
cam cu greu nemulțumirea că a 
fost deranjat de la treaba lui... 
Lucrează la un fel de unealtă- 
agregat pentru roluit și prelucrat 
capace de rezervoare prin strun- 
jire automată. Agregatul e in fata 
noastră, în faza de finalizare. 
Dumitru Enculescu ne explică, pe 
îndelete, modul de funcționare, 
indică cifre si date privind 
forțele care acționează în trepte, 
de puterea... Nu, e prea complicat! 
Recunoaște că ,e complicat, dar 
numai la prima vedere.

„Simplă a fost ideea de la care 
am pornit — ne spune. Dar. știți, 
cel mai greu lucru pe lumea asta 
este să obții acel mijloc simplu și 
ingenios care să rezolve rapid o 
dificultate tehnică și chiar de 
viață. Cite nopți și zile de trudă a 
minții... Dar ce satisfacție, pînă la 
urmă, să știi că în procesul acesta 
de restructurare a uzinei, de înnoi
re a ei nu .ești un pion oarecare, 
ci un participant activ !“,

„Agregatul acesta este o inven
ție ?“.

„Poate să fie o invenție, poate să 
fie numai o raționalizare — apre
ciază interlocutorul nostru. Dar ce 
importanță are ? Important este că 
agregatul va inlocui cițiva oameni 
de calificări diferite, mărind mult 
productivitatea muncii și calitatea 
reperului. Și mai e ceva : forța de 
muncă astfel eliberată va fi con
centrată asupra unor lucrări de mai 
mare .eficiență".

Subinginerul Constantin Băltă- 
țeanu ne mărturisește, după ce am 
părăsit . atelierul, că Dumitru 
Enculescu, dacă se poate exprima 
așa. este un muncitor-etalon, așa 
cum ar trebui să fie toți muncito
rii uzinei, mai ales intr-un astfel 
de moment in care problemele 
modernizării nu sînt exclusiv teh
nice, cum iși mai închipuie unii. 
Ideea ni se pare interesantă și 
stăruim asupra ei.

„Este o părere foarte personală, 
așa să o luați — spune subingine
rul. Procesul modernizării, de o 
mare complexitate, este, în fond, 
procesul dezvoltării noastre inten
sive. care cuprinde toate comparti
mentele societății. In industrie este 
de Ia sine înțeles că el semnifică, 
în primul rînd, competență profe
sională sporită, potențial creativ 
puternic. Intr-o întreprindere ca a 
noastră, socotesc eu, degeaba 
ne-am propune înnoiri tehnice de 
ultimă oră dacă cei chemați să le 
stăpihească nu ar avea competența 
necesară și, mai ales, conștiința, că 
ei înșiși, ca pregătire, ca gindire 
tehnică, ca înțelegere a fenomene
lor economice și sociale în continuă 
devenire, nu acționează în așa fel 
Incit să se afle mereu cu un pas 
înaintea progresului tehnic".

„înțelegem că Dumitru Encules
cu, de pildă, ar fi unul dintre 
acești oameni..."

„Așa și este. Și ca el nu sînt 
puțini în întreprinderea noastră. 
Dar sînt și inerții, trebuie să o 
spun. Le simți in mulțumirea 
unora cu ce au realizat pînă la un 
moment dat, în rutina muncii lor, 
în împăcarea cu vechiul ■ chiar, 
care nu-i incomodează, dacă-i ajută 
în continuare să-și ia regulat re
tribuția. Problema modernizării 
este, după mine, mai întîi și 
întîi, problema competenței în per
manentă creștere și fortificare. 
Tonul îl dau tocmai cei a căror zi 
de muncă se continuă șl acasă, in 
fața planșetelor, a schițelor tehnice 
izvorîte din experiență profesiona
lă bogată, dar mai ales din voința 
lor de a-și perfecționa întreaga 
muncă. Ce este- interesant de 
observat 7 Activitatea lor de inova
tori sau de inventatori nu se 
circumscrie numai universului teh
nic propriu specialității lor, ci 
îmbrățișează un ansamblu de pro
bleme care fac parte din însăși 
strategia modernizării industriale 
la scară națională. Astfel, adesea, 
noutatea pe care o gindesc, o 
propun și o realizează, ei o concep 
în cadrul unor tehnologii mai 
ample,* a căror făurire, uneori, 
depășește forțele uzinei, solicită 
colaborarea unor institute speciali
zate în automatizări, în electroni
că. Cunosc bine toate lucrurile 
acestea, pentru că, în cadrul servi
ciului de organizare-producție, mie 
îmi revine și sarcina să urmăresc, 
pas cu pas, mersul procesului de 
modernizare. Astfel au fost regîn- 
dite și reorganizate întregi fluxuri 
tehnologice, care au avut oa urma
re o creștere puternică a producti
vității muncii, sporuri de beneficii, 
reduceri substanțiale de cheltuieli 
materiale, economii de combustibili 
și energie. Sint idei care au fost 
propuse mai intîl de muncitori și 
ingineri în dezbaterile organizați
ilor de partid, în consfătuirile de 
producție pe secții sau ateliere. 
Cei oare le propun sint, cum v-am 
spus, muncitori-etalon. Ei îi antre
nează șl pe ceilalți din juru-le, 
impunîndu-le un nou mod de gin
dire a propriei lor munci, îi fac să 
înțeleagă limpede că procesul de 
modernizare cuprinde, totodată, 
autoperfecționarea, învățarea per
manentă, că, deci, modernizarea 
este cauză a tuturor, nu numai a 
specialiștilor din uzină și din afara 
ei".

Un punct de vedere asemănător, 
dar altfel exprimat, ne-a fost în
fățișat în discuția purtată apoi, pe 
aceeași temă, cu inginerul Victor 
Enache, directorul întreprinderii, și 
cu inginerul-șef, Titus Mitar.

„Dacă schimbarea propusă în 
realitatea tehnică sau organizato
rică nu este de structură, de pro
funzime și se reduce la măsuri 
timide, de suprafață, lăsind, in 
fond, restul tot așa cum a fost, 
nu putem vorbi de modernizare — 
spune directorul. Modernizarea este 
un salt, implicînd schimbare de 
substanță, schimbare în gindire și 
comportament, mobilitate, partici

pare, perfecționare șl este de du
rată, ținînd mereu intențiile în 
acord cu posibilitățile".

„între intenții și posibilități pot 
exista decalaje, scuzați-ne că vă 
întrerupem. Intențiile pot fi nelimi
tate ; posibilitățile insă au ne
ajunsul că sînt limitate material : 
chiar și in domeniul gîndirii sînt 
limitate de stadiul de pregătire, de 
informație...".

„Se poate discuta asupra acestui 
lucru — replică interlocutorul nos
tru. Posibilitățile insă, după păre
rea mea, sint șl ele elastice, pen
tru că depind de oameni. Iată, de 
pildă, ne-am propus un complex 
program de modernizare a uzinei. 
De doi ani încoace am și întreprins 
prefaceri de adîncime în fluxurile 
tehnologice. Acțiunea aceasta a 
avut și are implicații complexe. 
Unele, scontate de noi, cum sint 
creșterea productivității muncii, a 
calității produselor, au obligat 
muncitorii la perfecționare pro
fesională continuă, intensivă, eli- 
berindu-i însă de o sumă de efor
turi fizice, deschizîndu-le optici noi 
asupra propriei lor profesiuni. 
Le-au deschis deci noi orizonturi. 
Cam așa stau lucrurile cu posibi
litățile, după părerea mea. Oamenii 
și le pot crea prin efort propriu, 
prin cutezanță de gindire și acțiu
ne. Modernizarea deci, in acest 
caz, trebuie văzută ca un proces 
nu numai tehnic, ci și ca unul de 
formare și afirmare a conștiinței 
noi. revoluționare".

„Dacă-mi permiteți — intervine 
în discuție inginerul-șef — aș 
aduce încă unele argumente in 
sprijinul ideii elasticității posibili
tăților. în acțiunea de moderni
zare s-a pornit de la cerințele din 
secții și ateliere, s-au concretizat 
idei și propuneri de acțiuni mai 
simple, la început, realizate de 
nuclee formate din muncitori, 
maiștri și ingineri, paralel cu teme 
de cercetare oferite unor institute 
de specialitate, care lucrează în 
colaborare cu noi. Preocuparea in 
domeniu a devenit predominantă, 
a devenit a tuturor. Cu acest 
prilej, s-a stabilit și un echilibru 
realist intre ce putem realiza cu 
forțele noastre și ce trebuie reali
zat in colaborare cu forțe din 
afara uzinei. Dar. rețineți : in 
colaborare, ceea ce presupune con
tribuția noastră directă, efortul 
nostru de gînd tehnic și științific. 
Aceasta este o chestiune, aș 
numi-o, de strategie. Procesul este 
de durată, il simțim puternic la 
scara întregii țări, solicită posibili
tățile de creație ale tuturor, de la 
muncitor la inginer, la specialistul 
de înaltă clasă".

Discuția continuă... Sînt trecute 
in revistă acțiuni concrete care vor 
schimba rapid înfățișarea uzinei, 
munca oamenilor. Dincolo de da
tele și cifrele care conturează un 
program de modernizare amplu, cu 
toate articulațiile lui. gindul ni se 
întoarce mereu la acel atelier de 
scuiărie în care oameni ca Du
mitru Enculescu își gindesc munca 
cu sentimentul participării, al 
angajării, semnind apăsat in contul 
viitorului.

DE LA C.E.C.Contul curent personal — instrument de economisire și de efectuare a diferitelor plăți
Economisirea timpului este o ce

rință a vieții moderne care se poa
te realiza prin diferite căi și mo
dalități. Una dintre acestea, como
dă și eficientă, se poate înfăptui 
prin utilizarea contului curent 
personal, pus la dispoziția popu
lației de Casa de Economii și Con
semnați uni.

Instrument modern de economi
sire și de plată, contul curent per
sonal se deschide numai persoa
nelor majore, la sucursalele și fi
lialele C.E.C. din întreaga țară, 
prin depunerea unei sume de mi- 
nim"um 100 de lei.

Depunerile ulterioare în numerar 
in conturile curente personale se 
pot efectua la oricare unitate C.E.C. 
proprie, iar plățile in numerar se 
pot efectua la sucursala sau fi
liala unde este deschis contul, pre
cum și la o altă unitate C.E.C. 
indicată de titular Ia deschiderea 
contului.

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

In acest scop, titularii trebuie să 
se adreseze in scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de 
plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise. 
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează în prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.

Pentru plățile periodice de im
pozite și prime de asigurare, cere
rile se adresează ‘direct unităților 
C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament 
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua si plăți 
in numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziția fiecărui titular la 
deschiderea contului. De asemenea, 
titularilor de conturi li se pot eli
bera, la cerere, carnete de cecuri 
cu sumă limitată, cu ajutorul că
rora pot efectua plata mărfurilor 
cumpărate de la unele unități co
merciale sau a unor prestații de 
servicii efectuate de organizații so
cialiste. Tot pe baza carnetelor de 
cecuri cu sumă limitată, titulari’ 
conturilor curente personale sau 
benficiarii cecurilor (pe numele 
cărora au fost emise) pot cere 
restituiri Ia oricare unitate C.E.C. 
d'n țară.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază, totodată, și de 
o dobîndă anuală, ca și de toate 
celelalte drepturi și avantaje gene
rale acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni tuturor depună
torilor.

------ * .........................................

ACTUALITATEA SPORT5VĂ
AZI, LA DUBLIN

România-lrlanda, in meci amical de fotbal
în acest Dublin, în care plouă de 

șapte ori pe săptămînă, azi. incepind 
de la ora 16,30 (18,30 ora României), 
adică exact in momentul cînd de 
obicei stă ploaia, se va juca meciul 
amical de fotbal între reprezentati
vele României și Irlandei.

Este o premieră absolută în isto
ria fotbalului celor două țări, nici
odată pină acum echipele naționale 
respective nemaiavind ocazia să se 
confrunte direct. Formatia-gazdă se 
pregătește pentru turneul final al 
Euro "88 (iunie, în R.F.G.), o altă pre
mieră pentru irlandezi ; formația 
noastră se pregătește pentru debutul 
în preliminariile C.M. 1990 (primul 
meci, in octombrie, cu Bulgaria, la 
Sofia),

Antrenorul englez Jacky Charlton
— care conduce naționala irlandeză, 
ce are ca simbol un trifoi cu patru 
foi — nu poate folosi de această 
dată doi dintre jucătorii ei de bază, 
reținuți de clubul englez Liverpool. 
Și așa însă, echipa probabilă ce o 
va alinia cuprinde în majoritate ir
landezi care joacă la cluburile en
gleze : Bonner (Celtic) — Moris (Cel
tic), McCarthy (Celtic). Moran (Man
chester United), Grimes (Luton 
Town) — O’Brien (Manchester Uni
ted), Scheridan (Leeds United), 
Sceedy (Everton), Galvin (Schefield)
— Stapleton (Derby Country), Kelly 
(Wadfort).

Antrenorii noștri — Emerlch Jenei 
(Pe care marți l-am sărbătorit aici 
pentru împlinirea vîrstei de 51 de 
ani) și Cornel Drăgușin — nu pot 
alinia nici ei cea mai bună garnitu
ră, intrucît lipsesc seiecționabilii de 
la Steaua, iar Lung (care a făcut 
totuși deplasarea) se resimte încă 
în urma accidentului de sîmbătă de 
la Pitești. „Unsprezecele" probabil 
va cuprinde, totuși, pe cei mai mulți 
dintre internaționalii care au evoluat 
în februarie la turneul din Israel. 
Deci : Moraru — M. Popa, Rednic, 
Andone, Stănescu — Mateuț, Boltim, 
Sabău, Coraș — Cămătaru, Vaișco- 
vici.

Printre rezerve vor figura porta
rul Mânu (selecționat in ultimă in
stanță, ca și Moraru, intrucit Lung 
și Cristian au devenit amîndoi indis
ponibili), Ciucă, Săndoi, Lupu, Lu- 
pescu, Lasconi.

Jocul va avea Ioc pe stadionul 
Lansdowne Road : 50 000 de locuri 
din care 28 000 pe scaune, în tribună 
acoperită ; gazon de un verde crud, 
dar înmuiat de intemperiile coti
diene.

Conducătorul partidei : arbitrul 
John Morten, din Anglia.
Dublin, 22 martie

Gheorqhe M1TRO1

Primele întreceri oficiale la automobilism 
și karting

Oficial, sezonul competitional Ia 
automobilism și karting încă nu a 
început ; cu toate acestea, sportivii 
ce îndrăgesc și practică cele două 
sporturi cu caracter tehnico-aplica- 
tiv se află in plină activitate ; ve
rificarea și pregătirea in atelier a 
mașinilor și. in ultimele zile, tes
tarea practică a acestora ne teren — 
pentru cursele de viteză si anduran- 
ță, pentru raliuri. Febrilitatea pre
gătirilor automobiliștilor. de exem
plu. este legată de faptul că peste 
două-trei săptămîni încep campio
natele naționale de raliuri si viteză. 
Primele întreceri — luna viitoare : 
7—9 aprilie — Raliul Brașovului ; 
28—30 aprilie — Raliul Deltei (la 
Tulcea) ; 16—17 aprilie — cursa de 
viteză pe circuit de la Galati ; 21—22 
aprilie — cursa de viteză in coastă 
de la Măgura; 23—24 aprilie — cursa 
de viteză pe circuit de la Buzău.

De subliniat că, în afara celor două 
raliuri menționate, campionatul 
respectiv cuprinde, pentru cele 60 de 
echipaje din divizia A, încă trei

curse : la Sibiu (16—19 Iunie. Raliul 
Dunării — Dacia), la Miercurea- 
Ciuc (14—16 iulie. Raliul Harghitei) 
și la Cîmpulung Moldovenesc (3—5 
noiembrie. Raliul Bucovinei). Echi
pajele participante la campionatul 
diviziei B au fost împărțite, ince
pind din acest an. în două serii (pe 
criterii geografice). Cele din seria I 
urmează să concureze. în ordine, la 
Raliul Banatului (Timișoara, 5—7 
mai). Raliul Coloana infinită (28—30 
iulie, Tg. Jiu). Raliul Avram Iancu 
(8—10 septembrie. Cluj-Napoca) și 
Raliul Castanilor (27—29 octom
brie. Baia Mare), iar cele din seria 
a II-a — la Raliul Iașiului (2—4 iu
nie), Raliul Podul înalt (7—9 iulie, 
Vaslui). Raliul Muscelul (25—27 au
gust, Cîmpulung) și Raliul Vrancei 
(29 septembrie — 1 octombrie. Foc
șani).

în campionatul republican de kar
ting — 5 etape la viteză pe circuit, 
și 3 etape la andurantă1 toate vor 
avea loc pe kartodromul din Galați, 
Primele curse, la 20—21 mai si, res
pectiv. 22 mai. (I. Dumitriu).

Frumoasa performanță 
a hocheiștilor noștri juniori 

la campionatul mondial 
(grupa B) de la Sapporo
La campionatul mondial de hochei 

pe gheată pentru juniori (grupa B), 
desfășurat in orașul japonez Sapporo, 
echipa României a reușit o frumoa
să performantă clasîndu-se pe locul 
al doilea, la egalitate de puncte (10) 
cu ocupanta primului loc. formația 
Norvegiei, aceasta avînd un golave
raj mai bun. în ultima zi a competi
ției echipa noastră a întrecut cu 
scorul de 3—1 (2—0, 0—0, 1—1) selec
ționata Olandei. Au marcat Drago- 
mir (2), Șomfăleanu, respectiv Her- 
ckenrath.

Alte rezultate : Norvegia — Fran
ța 8—2 (2—2, 2—0, 4—0) ; Elveția — 
Japonia 1—1 (0—1, 0—0, 1—0) ;
Iugoslavia — Austria 5—4 (3—1, 
1—2, 1—1).

Clasament final : 1. — Norvegia 
(10 puncte) ; 2. — România (10
puncte) ; 3. — Elveția (9 puncte) ; 
4. — Japonia (8 puncte) ; 5. —
Franța (8 puncte) ; 6. — Iugoslavia 
(7 puncte) ; 7. — Olanda (3 puncte); 
8. — Austria (1 punct).

★
TENIS DE MASA. In prelimina

riile probei feminine pe echipe, din 
cadrul campionatelor europene de 
tenis de masă de Ia Paris, selecțio
nata României a învins cu 3—0 for
mația Danemarcei și a întrecut cu 
3—2 reprezentativa Bulgariei. Fi
nala se va disputa intre echipele 
U.R.S.S. si Cehoslovaciei. Rezultate 
înregistrate în semifinale : Ceho
slovacia—Iugoslavia 3—1; U.R.S.S. — 
Olanda 3—1. In semifinalele probei 
masculine. Suedia a învins cu 5—1 
Ungaria, iar Anglia a dispus cu 5—4 
de formația U.R.S.S.

ȘAH. • In turneul Internațional 
feminin de șah de la Bled (Iugo
slavia), după 4 runde conduce 
maestra olandeză Harmsen. cu 4 
puncte, urmată de Baumstark 
(România) — 3.5 puncte, Margareta 
Mureșan (România) — 3 puncte 
etc. Rezultate din runda a patra : 
Mureșan — Orel 1—0 ; Harmsen — 
Kosanovici 1—0 ; Baumstark — Baz- 
zaj remiză, Antolici — Lazici 0—1. 
în concursul masculin, tot după pa
tru runde, conduce maestrul iugoslav 
Raicevici. cu 4 puncte. • în perioa
da 1—24 aprilie, la Bruxelles se va 
desfășura primul turneu al „Cupei 
mondiale" de șah. organizată din 
inițiativa Asociației marilor maeștri, 
al cărei președinte este campionul 
lumii. Gări Kasparov, La turneul 
de la Bruxelles vor lua parte. între 
alții, foștii campioni mondiali Ana
toli Karpov și Mihail Tal (U.R.S.S.), 
Liubomir Liubofevlci (Iugoslavia), 
Jan Timman (Olanda), Ulf An
dersson (Suedia).

SCRIMA. în finala concursului 
internațional de sabie de Ia New 
York, contind pentru „Cupa mon
dială". sovieticul Serghei Mindirga- 
sov l-a întrecut cu 10—8 pe Imre 
Bujdoso (Ungaria).


