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A munci, a crea pentru țară 
-expresia supremă 

a patriotismului revoluționar
„Sîntem un popor muncitor, făurim o societate a muncii 

libere în care s-au lichidat pentru totdeauna exploatarea și 
asuprirea de orice fel. Munca liberă constituie avuția supremă 
a societății. Numai prin munca unită a tuturor cetățenilor vom 
asigura progresul mai rapid al patriei, ridicarea continuă 
a gradului de civilizație materială și spirituală a poporului”.

IN INTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ CU 

CONSUMURI MA TERIALE REDUSE!
Producție suplimentară prin economisirea resurselor 

materiale! Este o insuflețitoare deviză de muncă pentru 
colectivele muncitorești aflate in întrecere pentru a 
întimpina ziua de 1 Mai cu rezultate cit mai bune in 
activitatea economică. Pentru țara noastră, aflată in 
plin proces de dezvoltare intensivă, este cit se poate 
de important ca mijloacele materiale să fie utilizate cu 
cel mai înalt spirit de chibzuință. In această privință, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că este 

hotărîrea pen-necesar să se acționeze cu toată

tru buna gospodărire și administrare a materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și energiei încredin
țate colectivelor de oameni ai muncii, în calitatea lor 
de proprietari și producători.

De altfel, așa cum a precizat secretarul general al 
partidului, economisirea resurselor materiale și ener
getice reprezintă unul din obiectivele primorfiiale aie 
amplei acțiuni de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție care se desfă
șoară in prezent în economia națională.

LA COMBINATUL DE PRODUSE SODICE GOVORA Vilcea. care, la rîn- 
cu soluții personale

NICOLAE CEAUȘESCU

Efectele practice ale unei valoroase idei tehnice
— Multe dintre măsurile cuprinse 

in programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției — ne-a spus zilele trecute in
ginerul Vasile Săvulescu, directorul 
Combinatului de produse sodice Go
vora — au avut ca punct de plecare 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, în așa fel incit ele să asigure 
in egală măsură obținerea unor pro
duse de calitate superioară, întrucit 
peste 97 la sută din soda calcinată 
produsă aici este livrată numai la 
calitatea extra, precum și reducerea 
costurilor de producție.

în acest context, directorul combi
natului stăruie asupra unui punct 
care are ca temă „Modernizarea fo
carului la calcinatorul de fabricație 
a sodei calcinate".

— Primele rezultate obținute au 
Întrecut estimările — precizează in
terlocutorul. Calculele ne arătau că, 
prin măsura respectivă, consumul de 
gaz metan se va reduce cu 3 metri 
cubi pe fiecare tonă de sodă călci- 
nată, or, practic, economia este de 
5 metri cubi.

Cum s-a ajuns la această soluție 
deosebit de eficientă ? Ideea moder
nizării focarelor de la calcinatoare a 
aparținut inginerului Grigore Bălin- 
tescu. Procesul de fabricație curentă 
nu fusese, desigur, stabilit Ia intîm- 
plare, iar consumurile tehnologice 
normate se bazau pe studii de pro
funzime și pe o indelungată expe
riență in producția de sodă. Și, to
tuși... inginerul Bălintescu a avut 
ambiția de a căuta o soluție superi
oară. mergind pe o cale inedită. De
sigur. n-au fost deloc puține varian
tele de soluții : s-a trecut la reprp- 
iectarea camerei focale a calcinato- 
rului numai după ce s-a stabilit cu 
certitudine care ar fi cea mai efi
cientă metodă. Nu vom intra in de
taliile tehnice ale modernizării foca-

rului, ci vom sublinia doar că, pe 
această cale, s-a reușit să se reali
zeze un amestec ideal intre aerul 
de. combustie și gazul metan, in 
paralel cu distribuirea optimă a căl
durii pe toată suprafața tamburului.

— Dacă ideea mi-a aparținut, ade
vărul este că la convertirea ei in 
fapt un rol important l-au avut for
mațiile de lucru conduse cu compe
tență de inginerul Marius Țuca și 
maistrul șamotor Elisei Rusu din ca
drul Brigăzii-antrepriză de construc- 
ții-montaj și reparații în industria

chimică Rimnicu 
dul lor, au venit 
ce au permis creșterea randamentului 
productiv al calcinatoarelor cu a- 
proape 10 la. sută — apreciază ingi
nerul Bălintescu.

Rezultatele obținute pe baza modi
ficărilor constructive și funcționale 
la primele două calcinatoare au con
vins conducerea Combinatului de pro
duse sodice Govora că este vorba de 
o soluție de mare viitor, deci de pe 
acum trebuie pregătite condițiile ne
cesare pentru modernizarea și a ce
lorlalte patru instalații de același 
fel. operații de anvergură care vor 
fi aplicate în perioada programată 
pentru reparații capitale.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii

>■- LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER

Și REPARAȚII TELEAJEN

Metalul valorificat superior
In biroul directorului întreprinde

rii de utilaj petrolier și reparații Te- 
leajen. Constantin Marinov, discuții 
aprinse.

— într-adevăr, spune cineva, lami
norul nostru și-a dovedit puterile...

— Da. dar să lărgim gama de 
semifabricate realizate, intervine di
rectorul. ȘT aici este întrebarea : 
cum să facem aceasta, pentru că si 
în alte unități de profil din țară 
domeniul de lucru este aproape si
milar cu al nostru ? Poate împreu
nă cu cei de la Reșița sau Rimnicu 
Vilcea vom reuși să facem ceea ce 
ne-am propus. Să plece specialiștii 
noștri acolo, să vadă, să se consulte 
și să trecem la treabă.

Scurta ședință se încheie.
— Despre ce laminor este vorba ? 

— ii întreb pe tovarășul Constantin 
Marinov.

— In programul de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro-

ceselor de producție s-a cuprins 
realizarea unui laminor pentru inele 
și bandaje. înainte, piesele respective 
le executam prin forjare liberă, cu 
consumuri mari de metal și chiar 
cu rebuturi. Acum, prin autodotare, 
am realizat acest laminor. Executăm 
cu el bandaje de o calitate irepro
șabilă.

La secția forjă. împreună cu ingi
nerul Adrian Soreanu, asistăm la ci- 
teva probe.

— Primele piese realizate pe acest 
laminor au dovedit atit funcționali
tatea ireproșabilă a utilajului, cit și 
calitatea reperelor — ne spune in
terlocutorul. Calculele rezultatelor 
confirmă importanța si eficiența eco
nomică a acestui laminor : coeficien-

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii
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Folosirea integrală, cu înalt randament
a capacităților de producție

răspundere unică pentru întreprindere, centrală, minister

Depășirea sarcinilor de plan 
la producția fizică raportată în 
aceste zile premergătoare săr
bătorii de la 1 Mai de către 
colectivul întreprinderii „Inte
grata de in" din municipiul Za
lău are la bază preocupările 
permanente pentru moderniza
rea tehnologiilor de fabricație, 
creșterea calității produselor si 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime. Astfel, in ulti
mul timp, prin măsurile tehni- 
co-organizatorice luate a crescut 
cantitatea de produse realizate, 
dintr-o tonă de materii prime, 
au fost introduse in fabricație 
peste 50 de modele noi de țe
sături in -variante si poziții co- 
loristice bine apreciate pe pia
ța externă. Ca urmare, volumul 
produselor exportate a 
la peste 36 la sută din 
producției.

Imaginea de mai sus
tă un aspect din secția mași- 

loc de muncă 
asigurarea ca- 
tesăturilor de 
(Eugen Dichi-

crescut 
totalul.

Societatea pe care o edificăm este o societate a 
muncii, a omului care muncește pentru el însuși, inăl- 
țind o nouă tară, așa cum au visat-o înaintașii. Anii 
socialismului, și cu deosebire epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea. au așezat pe chipul mindru al patriei 
monumentale realizări, mărețe ctitorii demne de acest 
ev socialist, mărturii elocvente ale forței de creație a 
unui popor ce-și construiește in libertate propriul des
tin. Canalul Dunăre — Marea Neagră. Metroul bucu- 
restean. Transfăgărășanul. marile hidrocentrale pe Du
năre și pe principalele riuri ale tării, modernele cita
dele industriale, puternicele cetăți ale științei, vastele 
sisteme de irigații, la care s-ar putea adăuga alte și 
alte zeci de simbolice izbînzi nu constituie altceva 
decit impresionante efigii, adevărate embleme ale 
muncii eroice a Întregului nostru popor, ale cute-

zaptel. ale dăruirii, ale patriotismului revoluționar.
Documentele adoptate de Congresul al XIII-lea și 

Conferința Națională ale partidului definesc un măreț 
program, care asigură trecerea României intr-un nou 
stadiu, superior, de dezvoltare. Acest drum, de muncă 
și luptă revoluționară, este „pietruit" cu munca unită, 
cu munca hotărită a întregului popor, cu faptele 
noastre de hărnicie, de răspundere, de devotament. 
Nici un proiect, nici o aspirație nu se implinesc de la 
sine. Ca noile binefaceri ale civilizației noastre so
cialiste să pătrundă pe poarta realității cotidiene este 
necesar să le pregătim temelii durabile prin munca 
noastră, prin calitatea si eficienta ei.

Acum, in preajma „Zilei muncii", ancheta noastră iși 
propune să descifreze citeva din dimensiunile actuale 
ale muncii.

„Valoarea de progres" a muncii
— Tovarășe Dumitru Ba- 

zac. sinteți cercetător la In
stitutul de ceroetări pentru 
problemele tineretului si 
ati abordat cu predilecție 
tema muncii, ca valoare 
socială fundamentală. Fi
rește. dumneavoastră v-ăti 
concentrat cu deosebire in
vestigațiile in rindul tine
retului. dar aceasta este, 
credem, cu atit mai ilus
trativ pentru discuția noas
tră. V-am ruga mai întîi 
să ne vorbiți despre valoa
rea socială si umană a 
muncii, despre „valoarea de 
progres" a activității crea
toare de bunuri materiale 
.și spirituale.

— înțeleasă nu numai ca 
activitate economică a o- 
mului prin care el isi pro
duce bunurile necesare 
subzistentei si dezvoltării 
sale si a semenilor săi. ci 
si ca proces amplu prin 
care societatea isi creează 
cultura materială si spiri
tuală. munca se instituie 
in factorul fundamental de 
progres 
realizare 
umane.

Progresul social semnifi
că. la o privire mai atentă, 
progresul in organizarea 
muncii, in creșterea randa
mentului in înmulțirea roa
delor sale. El este cu atit 
mai temeinic, mai durabil, 
cu cit. acoperirea sa in 
muncă este mai puternică. 
O adevărată lege a evolu
ției sociale arată că pro
gresează mai mult societă
țile care sint susținute de 
un volum de muncă mai 
mare, de o activitate pro
ducătoare in plan material 
și spiritual mai calificată, 
mai eficientă.

Dar nu numai societatea 
își hrănește dezvoltarea 
din volumul și calitatea 
muncii prestate, ci si omul, 
personalitatea acestuia. Ni
mic nu se poate realiza 
semnificativ in plan uman 
in afară muncii, in afara 
efortului asiduu de . crea
ție. in diferite domenii so
ciale.k______

al societății, de 
a personalității

Tocmai de aceea, munca 
este nu numai valoare so
cială si umană fundamen
tală. ci si valoare educati
vă supremă. întrucit for
marea oamenilor in cultul 
muncii reprezintă prima 
condiție a unei dezvoltări 
sănătoase, a unei educații 
temeinice.

în societatea noastră so
cialistă. in care asigurarea 
pentru toți cetățenii a po
sibilității de a munci con
stituie un principiu-axio- 
mă. acțiunea educativă 
urmărește transformarea 
muncii intr-o necesitate 
pentru toți membrii socie
tății. Aceasta se intemeia- 
ză pe noua calitate a mem
brilor societății noastre de 
producători, beneficiari și 
proprietari ai mijloacelor 
de producție. Desfășurarea 
unei munci în folosul so
cietății. pe de o. parte, ge
nerează bunăstare mate
rială. iar, pe de altă parte, 
asigură dezvoltarea multi
laterală a 
man.

— Există, 
risită sau 
astăzi. în , 
diversificări

individului u-

adesea, mărtu- 
nu. opinia că 

condițiile unei 
I uluitoare a 

mijloacelor de muncă, ale 
apariției unor dotări tehni
ce care preiau multe din 
operațiile făcute altădată 
de om. munca și-ar pierde 
din semnificație, din forța 
ei de propulsie istorică 
și. implicit, de realizare 
umană ?

— Este o opinie ce expri
mă Q regretabilă confuzie 
cu efecte practice extrem 
de dăunătoare. Se prefac 
într-adevăr condițiile mun
cii. citeodată chiar specta
culos, dar aceasta nu în
seamnă in nici un fel că 
munca, munca propriu-zisă 
și-ar pierde cu ceva din 
valoare. Dimpotrivă ! Se 
identifică munca în general 
cu munca productivă, iar 
aceasta cu o ipostază a 
existentei sale — munca fi
zică. In această viziune cu 
totul depășită, munca: de 
cercetare, de pildă, nu este

echivalată cu munca pro
ductivă.

— Firește că astăzi, 
epoca 
științifice, 
este, nu mai 
cepută doar 
ciștigare a 
este tot mai 
cu sentimentul de satisfac
ție. de implinire umană. 
Cum sint urmărite aceste 
noi caracteristici in siste
mul de formare si pregătire 
a forței de muncă ?

— Transformările care au 
avut loc la nivelul scolii, 
de pildă. în direcția inte
grării invățămintului cu 
cercetarea si producția au 
ca numitor comun preocu
parea pentru formarea unei 
noi motivații a muncii, a 
participării responsabile la

în 
revoluției tehnico- 

munca nu mai 
poate fi con- 
ca mijloc de 

existentei. Ea 
mult asociată

Să demonstrezi

creația de valori materiale 
și spirituale. De asemenea, 
continua perfecționare a 
relațiilor sociale de pro
ducție, de repartiție, a me
canismului economic. a 
autoconducerii muncitorești 
este și ea de natură să 
stimuleze . și să întărească 
motivația socială a muncii, 
să asigure integrarea în 
structura personalității oa
menilor a normelor si va
lorilor societății noastre.

Uneori insă, in pregătirea 
socioprofesională se con
stată o viziune reductio- 
nistă. urmărind numai cu
noștințele și deprinderile 
necesare producției, avin- 
du-se mai puțin in vedere 
formarea motivațiilor și a- 
titudinilor față de muncă.

cum se poate
face un lucru

Întreaga noastră societa
te cunoaște un proces de 
dezvoltare intensivă, în ca
drul căruia preponderenti 
sint factorii calitativi ai 
creșterii. In noile condiții, 
munca dobindește și ea noi 
caracteristici. preponde- 
renfi și fundamentali deve
nind factorii creativi, fac
torii de eficiență. Toate a- 
ceste noi exigențe legate de 
creșterea calității, a efi
cienței, a competitivității 
muncii sint organic legate 
de aplicarea consecventă a 
cuceririlor științei in toate 
domeniile de activitate, de 
stimularea potențialului de 
creație al tuturor colecti
velor. Iată de ce. in conti
nuare. vom insista asupra 
acestor cerințe esențiale 
pentru amplificarea valorii 
sociale și economice a 
muncii.

In ziua în care stăteam 
de vorbă cu comunista Mi
nerva Bandrabur, de la în
treprinderea „Libertatea" 
din Sibiu, au apărut in pre
să rezultatele întrecerii so
cialiste 
tru al 
panoul 
dustria

ocupat de întreprinderea 
„Libertatea".

— Lucrați de 16 ani în 
întreprindere. Se poate 
vorbi oare de o creștere a 
exigenței față de muncă, 
față de rezultatele sale in 
tot acest interval ?

— In ultimii zece 
producția de export a 
bricii a crescut de sase 
Peste 80 la sută din pro
ducția noastră merge peste 
hotare. în condițiile in care 
nu inregistrăm nici un 
refuz de calitate. V-am 
spus toate acestea pentru a 
sublinia că principala pre
ocupare a colectivului o 
constituie creșterea calității 
produselor, a competitivi
tății lor.

— Vă mărturisesc, la pri
ma vedere, ar putea părea 
că exigentele noii calități 
nu ar fi așa de pretențioase 
in domeniul stofelor, că ele 
nu ar diferi mult de cele 
existente acum 10—20 de

ani 
fa- 
ori.

ne primul trimes- 
anului : locul I pe 
fruntașilor, in in- 
textilă — lină, era

Anchetă realizată de
Paul DOBRESCU
și corespondenții. „Scinteii"
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y

Timpul înaintat impune măsuri deosebite pentru

încheierea grabnică a insămInț arilor
Ca urmare a unei politici judi

cioase de acumulare, promovată con
secvent in perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
zestrea tehnică a economiei a spo
rit continuu, valoarea fondurilor 
fixe ajungind la peste 3 200 miliarde 
lei. Ceea ce înseamnă că 
cetățean îi revin, 
tății socialiste, 
peste 140 000 
tă privință, la 
P.C.R. din 28—29 
rășul Nicolae Ceaușescu preciza că 
aproape totalitatea fondurilor fixe 
și totalitatea avuției naționaje sint 
realizate în sectorul proprietății so
cialiste. care reprezintă baza dezvol
tării generale a societății socialiste, 
a ridicării patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, a întăririi con
tinue a independentei și suverani
tății României. De aceea, sublinia 
secretarul general al partidului, este 
necesar să se acționeze in continua
re cu toată hotărirea atit pentru 
creșterea și mai puternică a avuției 
naționale și indeosebi a fondurilor 
fixe productive, cit si pentru buna 
gospodărire și administrare a mij
loacelor de producție încredințate 
colectivelor de oameni ai muncii.

în spiritul acestor orientări, por
nind de la necesitatea fructificării 
cit mal bune a investițiilor făcute 
pentru dotarea tehnică a activității 
productive, răspunderi importante 
revin tuturor verigilor economiei pe 
filiera intreprindere-cen trală-min is- 
ter atit in privința perfecționării 
fundamentării sarcinilor de plan în 
acest domeniu, cit si în legătură cu 
soluționarea operativă, de fond a 
unor probleme ale practicii curente 
de producție. In această privință, se 
cuvin amintite întîi de toate măsu
rile adoptate pentru stabilirea indi
catorilor si normativelor referitoare 
la gradul de folosire a capacităților 
de producție, indicii de utilizare â 
fondului de timp disponibil de lucru 
al mașinilor-unelte. beneficiile si 
producția-marfă la 1 000 lei fonduri 
fixe etc.

Desigur, procesul de îmbunătățire 
a mecanismului indicatorilor de olan 
va continua. în contextul acestor 
preocupări, care sint principalele 
cerințe ale perfecționării relațiilor 
dintre intreprindere-centrală-miniis- 
ter in vederea imbunătățirii folosirii 
capacităților de producție in activi
tatea industrială 7

fiecărui 
in cadrul proprie- 
fonduri fixe de 
lei. în aceas- 
Plenara C.C. al 

martie a.c., tova-

Pentru stabilirea cit mai reală a 
gradului de folosire a capacităților 
de producție si mai ales a rezervelor 
ce există in acest sens, deosebit de 
important este ca mărimea potenția
lului productiv al fiecărei unități in
dustriale să fie calculată in mod co
respunzător. în prezent, pe baza in
strucțiunilor specifice elaborate de 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Direcția Centrală de Statistică si mi
nisterul tutelar, la verigile de pro
ducție care dispun de mai multe ti
puri de mașini-unelte ce efectuează 
o diversitate de operații tehnologice, 
capacitatea de producție se determi
nă avindu-se in vedere producția 
realizată in perioada de bază, pre
cum și o serie de elemente pentru 
anul de plan; or, luarea in conside
rare a producției realizate in anul 
de bază conduoe adesea la stabilirea 
pentru anul de plan a unei capaci
tăți sub nivelul potențialului tehni- 
co-productiv real, efectiv al Între
prinderii. Această situație este con
secința faptului că. uneori, realiză
rile din anul de bază au fost obți
nute în condițiile in care s-au înre
gistrat o serie de neajunsuri in ac
tivitatea întreprinderii in ceea ce 
privește utilizarea sub aspect exten
siv si intensiv a fondurilor fixe.

în aceste condiții, in perfecționa
rea metodologiei de calcul al mări
mii capacității de producție trebuie 
să se tină seama de influenta tuturor 
factorilor care intervin realmente in 
perioada de plan la fiecare verigă 
de producție. Aceasta înseamnă de
terminarea capacității de producție 
pornind de la veriga de bază (utilaj, 
loc de muncă etc.), pentru ca. din 
etapă in etapă, să se continue pen
tru verigile superioare : linii de fa
bricație. celule de fabricație, atelie
re, secții de producție, întreprinderi, 
centrale, ministere.

Desigur, se cuvine să ne Oprim si 
asupra următorului aspect. în majo
ritatea cazurilor, in cadrul fiecărei 
verigi de producție există mai multe 
tipuri de mașini-unelte, specializate 
tehnologic, la care se efectuează di
ferite operații pentru a se realiza o 
gamă mare de produse; in această 
situație, capacitatea de producție 
poate fi calculată prin metoda pro
dusului reprezentativ, care 
atit dimensionarea reală a 
potențialului productiv al 
verigi de producție, cit și 
larea operativă a capacității ori de

cite ori intervin modificări în struc
tura producției — comenzi suplimen
tare pentru piața internă, dar mai 
ales pentru cea externă, renunțări la 
unele produse .cuprinse inițial _ in 
plan etc. De asemenea, determinînd 
capacitatea de producție la fiecare 
verigă in parte, există posibilitatea 
stabilirii excedentelor de capacitate, 
respectiv a locurilor înguste, ceea ce 
este de natură să permită furnizarea 
unor informații utile pentru luarea 
unor decizii adecvate de către fac
torii de conducere din Întreprinderi, 
centrale sau minister, apelindu-se la 
cooperare intre ateliere, secții. în
treprinderi. la orientarea prioritară 
a măsurilor de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii că
tre verigile ce au locuri înguste etc.

Un alt domeniu al perfecționării 
relațiilor dintre întreprindere, cen
trală și minister se referă la utiliza
rea extensivă a capacităților de pro
ducție, adică la creșterea gradului 
de folosire a timpului disponibil de 
lucru al diferitelor mașini, utilaje, 
instalații etc. Evident, sporirea gra
dului de utilizare extensivă trebuie 
să se realizeze in condiții de eficien
tă economică superioară : deci devine 
necesară calcularea unor raporturi 
intre efectele utile ce se obțin (mai 
ales sporuri de producție fizică) și 
eforturile ce se fac in acest scop 
(cheltuieli cu energia, combustibilul, 
cu retribuțiile etc.). Concret, eficien
ta organizării lucrului in mai multe 
schimburi trebuie analizată de către 
fiecare întreprindere, centrală, mi
nister. luindu-se în considerare un 
complex de factori, cum ar fi : gra
dul de utilizare a fondurilor fixe, cel 
de folosire a forței 
tatea producției si 
turile de producție

Pentru a reflectă 
punzător folosirea extensivă a capa
cităților de producție la diferite ni
veluri — întreprindere, centrală, mi
nister — considerăm că se impune 
ca indicatorul „gradul de utilizare a 
fondului 
calculeze 
cit 
în 
în

de muncă, căli- 
produselor. cos- 
etc.
cit mai cores-

de timp disponibil" să se 
atit pe total fonduri fixe, 
fiecare verigă de producție 
O asemenea propunere are

și pe
parte, 
vedere faptul că. in prezent, prin

prezin-

nilor de urzit, 
hotăritor pentru 
lității firului și 
„in de Zalău", 
seanu).

permite 
mărimii 
fiecărei 

recalcu-

Lector univ. dr.
Viorel LEFTER

Academia de studii economice
(Continuare in pag. a III-a)

• Pină în seara zilei de 27 aprilie au fost insămînțate peste 4,4 milioane 
hectare cu diferite culturi de primăvară, ceea ce reprezintă 82 la sută din suprafe
țele prevăzute prin programul acestei campanii agricole

• Suprafețe mai mari au rămas de însămînțat în unitățile agricole din 
județele Teleorman, Prahova, Dîmbovița, lași, Vaslui, Suceava, Mureș și Sălaj

IN PAGINA A lll-A : relatări din județele Bistrița-Năsăud și Dîmbovița

CU UN PAS ÎNAINTEA TEHNICII NOI
Trei zile Ia rînd, pe du 

rata schimbului întîi, 
porterul s-a aflat 
muncitorii, maiștrii, 
nerii aceleiași secții (pre
lucrări mecanice) din în
treprinderea de echipament 
hidraulic Rm. Vilcea. Uzina 
a început să producă in 
1982. Concepută inițial pen
tru a fabrica echipamente 
de ungere, și-a extins pro
filul îndeosebi în domeniul 
cilindrilor pentru acționări 
hidraulice.

Multe poți observa în 
trei zile. Am văzut astfel 
la lucru numeroși oameni 
destoinici, implicați intr-un 
complex proces de produc
ție, gindind cu responsabi
litate asupra muncii lor, 
găsind operativ și cu in
geniozitate soluții asupra 
inerentelor complicații ce 
se ivesc în fiecare zi. Din
tr-o multitudine de aspec
te, care probează dorința 
și capacitatea acestui co
lectiv de a gindi critic asu
pra propriei munci și de 
a acționa in sensul auto- 
perfecționării, ne vom 
opri, in cele ce urmează, 
asupra unuia singur : rela
ția om-mașină, în sensul 
armonizării dintre nivelul 
dotării tehnice și capacita
tea utilizării ei cu deplină 
profesionalitate și eficiență.

Secția sus-amintită cu
prinde o treime din intre-

re- 
intre 
ingi-

gul personal al uzinei, este 
cea mai bogat utilată. Șeful 
ei, inginerul Sorin Ghiță, 
se află aici de la început, 
de la primele mașini, pri
mii oameni, primele piese 
prelucrate. Venise dintr-o 
altă intreprindere și a avut 
ambiția ca aici „să fie alt-

aveam nevoie dintr-o dată 
de un mare număr de oa
meni, nu i-am primit la 
întimplare, ci prin con
curs. Au venit, în general, 
de prin alte întreprinderi 
ale orașului cei care aspi
rau la o muncă de mai 
înaltă ținută tehnică, cei

să răspundă unor necesi
tăți tehnologice superioare. 
„Mai tirziu insă, pe măsu
ră ce întreprinderea avan
sa spre atingerea capacită
ții proiectate, am fost ne- 
voiți să aducem foarte 
multi tineri, cu a căror 
pregătire profesională am

ț DIN AC
• reportaje • însemnări •

Trei zile reporter într-o secție de producție

ceva". Raportul dintre ni
velul tehnicității mașinilor 
și al profesionalității oa
menilor are aici un istoric. 
Primele utilaje erau, cum 
sint și acum majoritatea, 
mașini „clasice", strunguri 
universale, raboteze, freze. 
Și pentru că profilul pro
ducției o cerea, primele 
mașini cu funcționalități 
speciale și le-au creat sin
guri prin transformarea, 
după proiecte proprii, a 
celor clasice. Faptul 
supune prezența unui 
cleu muncitoresc de 
tă profesionalitate.
unde ?“ — l-am întrebat 
pe inginerul Ghiță. „în
treprinderea era nouă și. 
pentru început, chiar dacă

pre- 
nu- 
cer- 
„De

care se știau în stare de 
așa ceva. Totodată, au re
venit acasă vîlceni care 
plecaseră de mult prin alte 
județe și se formaseră a- 
colo, in întreprinderi de 
tradiție din Sibiu, Timișoa
ra. Brașov. Ei au devenit 
ulterior maiștri sint maiș- 

• trii noștri de azi".
Prin urmare, inițial, ni

velul pregătirii oamenilor 
era, la structura dotării de 
atunci, intr-o corelație nor
mală cu nivelul tehnicită
ții mașinilor. Muncitorii, 
maiștrii erau în măsură a- 
tunci să cunoască atit de 
bine mecanismele de care 
se slujeau incit să poată 
interveni asupra lor per- 
fecționîndu-le, silindu-Ie

avut și mai avem încă de 
lucru".

N-a fost însă numai asta. 
Secția a început a fi dota
tă cu mașini ultramoder
ne (strunguri automate 
multiax, mașini cu coman
dă numerică, centre de 
prelucrare) pentru a căror 
cunoaștere și folosire se 
cere o pregătire profesio
nală specială. Cu timpul, 
ele au dobindit o anume 
pondere in totalitatea în
zestrării tehnice și, cum 
vom vedea, personalul 
muncitor al secției nu și-a 
mai păstrat supremația 
profesională față de mij
loacele lui tehnice.

La intrarea în hală, pri
mul front de mașini este al

unor utilaje moderne, cen
tre de prelucrare cu co
mandă numerică de diferi
te tipuri. Dar (la data do
cumentării noastre), pe 
parcursul întregului schimb, 
numai la două dintre ele 
se producea efectiv. La o 
alta, doi oameni tineri, în
conjurați de planșe și sche
me, lucrează in „regim de 
laborator". Mă apropii. Ma
șina e un centru de prelu
crare sosit acum două 
luni din import. La insta
lare, specialiștii firmei ex
portatoare nu i-au făcut 
mașinii „testul universal" 
(obligatoriu pentru mași
nile cu comandă numeri
că), ci o simplă probă de 
lucru, pe o piesă oarecare. 
Unul din cei doi e subin- 
giner și lucrează la proiec
tări. in compartimentul de 
programe pentru astfel de 
mașini. A început de ieri 
programarea mașinii pen
tru o complexă piesă din 
producția uzinei — corp 
pompă cu pistoane radiale. 
Mașina trebuie să execute, 
în regim automat. 16 faze 
(prelucrări), cu 16 
(alezare, strunjire. 
etc.). Subinginerul 
nescu a elaborat, 
programul. Acum.

scule 
filetare 
Predo- 

teoretfc. 
la apli-

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a V-a)
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
1

moment important pentru organizația
de partid, pentru fiecare comunist OD

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •

în 
ției 
rul 
mai 
supra răspunsurilor date de cei 
secretari de comitete de partid 
opt secretari de birouri de organi
zații de bază, participanți la sondaj, 
vizind modul de programare a ra
portului comunist de activitate și cri
teriile avute in vedere la stabilirea 
celor ce urmează să raporteze. Astăzi 
facem loc opiniilor acestora — în 
fond un dialog — schimb de expe
riență pe această temă atit de i“>- 
portantă pentru viata internă de or
ganizație — in legătură cu alte două 
întrebări :

prima parte a 
noastre, efectuată 
corespondenților „Scinteii" 
multe județe, ne-am oprit

investiga- 
cu ajuto- 

în 
a- 

doi 
și

1. Cum trebuie pregătit si ce tre
buie să conțină raportul prezentat in 
fata adunării generale ?

2. Reprezintă el un prilej pentru 
comunist de a-si evalua cu exigen
tă munca, de a-și inscrie activitatea 
pe coordonate ferme ale spiritului 
revoluționar ?

SEMNIFICAȚIA UNUI MODEL, 
SEMNIFICAȚIA RĂSPUNDERII CO
MUNISTE. Tovarășa Daniela Stan, 
secretar al biroului organizației de 
bază nr. 5. schimbul B de la Fila
tura de lină pieptănată din Miercu- 
rea-Ciuc. răspunde la cele două în
trebări printr-un exemplu semnifi
cativ. „Ne-am străduit să oferim ca 
rapoarte model pentru toți comuniș
tii — afirmă ea — rapoartele pre
zentate de membrii biroului organi
zației de bază. Deși biroul nostru 
este alcătuit din cinci membri și a- 
veam posibilitatea să-i programăm 
să prezinte rapoarte mai spre ju
mătatea anului. în primele trei luni 
a fost analizată în adunarea gene
rală activitatea a doi dintre ei. De 
ce ? Atit pentru a-i ajuta ne aoeș- 
tia să-și îndeplinească mai bine sar
cinile cu care i-au învestit comu
niștii. cit si pentru a stimula, și 
astfel, un interes maxim din partea 
tuturor membrilor de partid fată de 
rapoartele de activitate. Pentru că, 
atunci cînd membrii biroului organi
zației de bază se oferă ca exemplu 
de autoanaliză, ei au autoritatea mo
rală să ceară acest lucru și din partea 
celorlalți".

„Raportul comunist nu este o de
clarație protocolară". Aceste cuvinte 
aparțin tovarășei Elena Iacob. se
cretar al comitetului de partid de 
la Fabrica de confecții din tricot 
„Crinul" din județul Călărași. Pe 
care am rugat-o să le argumenteze. 
„Am observat la un moment dat, cu 
un an și ceva in urmă — ne spune 
—■ că începuse să-și facă loc 
o notă de formalism in prezentarea 
rapoartelor. Comunistul programat 
prezenta raportul, de regulă gene
ral. ceilalți ascultau, fără a pune 
întrebări, fără a face recomandări, 
fără a exprima critici clare atunci 
cînd era cazul. Raportul devenise un 
fel de „declarație protocolară". Ce-am 
făcut ? Am ho tării ca în ședințele 
de birou in care se aprobă mate
rialele pentru adunarea generală să 
invităm și pe comuniștii a căror ac
tivitate urmează să fie analizată. 
Spre a ptttea constata anticipativ sta
diul pregătirii pentru acest moment 
important si a-i ajuta să pună ac
centul pe probleme esențiale. Pen
tru că am conceput și concepem ra
portul comunist ca un moment de 
autentică dezbatere la care partici
pă atit cel in cauză, cit și ceilalți 
comuniști. Și astăzi putem spune că 
rapoartele noastre de analiză a ac
tivității membrilor de partid întru
nesc. în cele mai multe cazuri, a- 
semenea calități. Biroul organizației 
a stabilit ca regulă generală ca pe 
marginea fiecărui raport să ia cuvîn
tul cel puțin 1—2 comuniști, care 
cunosc îndeaproape activitatea celui 
ce raportează, iar secretarul formu
lează in încheiere recomandări și 
sarcini concrete pentru cel analizat". 
Tovarășul Ioan Podar, secretarul bi
roului organizației de bază de la 
secția reparații laminor sirmă 
întreprinderea de țevi Zalău, 
ce în discuție și alte valențe 
ritoare la conținutul educativ
cestei importante norme statutare. 
„Am gindit si gindim raportul co
munist — afirmă el — și ca un 
schimb de experiență în domeniul 
participării la viața de organizație, 
ca un puternic moment educativ. 
într-o organizație de bază mare,

cum este a noastră, de pildă, nive
lul de pregătire politică si profesio
nală al comuniștilor este diferit. Iată 
de ce in programarea rapoartelor 
procedăm la alăturarea, în aceeași 
adunare, a unor comuniști cu bogată 
experiență și pregătire politică și 
profesională ridicată cu alții cu o 
experiență și pregătire in formare, 
întrucit constatăm totuși că nu toa
te rapoartele ating parametrii unei 
autentice analize, cu foloase imedia
te atit pentru activitatea comunis
tului, cit și a organizației în ansam
blul său. ne-am propus să efectuăm 
o analiză in cadrul unei adunări ge
nerale asupra modului in care s-au 
desfășurat pină acum rapoartele ■?> 
să solicităm opiniile comuniștilor cu 
privire la îmbunătățirea conținutu
lui lor".

CADRUL OPTIM PENTRU RE
PARTIZAREA DE SARCINI CON
CRETE. MOBILIZATOARE. ..Pre
zentarea raportului comunist este

VIAȚA
DE

PARTID

și

mai potrivit cadru pentru

tă 
ză 
al 
sura este, indiscutabil, bună. Dar ea 
nu poate înlocui celelalte momente 
ale etapei de pregătire a comunis
tului. de orientare a activității lui 
în funcție de capacitate și posibili
tăți. de cerințele pe care le are or
ganizația față de el. Or. aici, după 
cite ne-am dat seama, au fost omi
se aceste cerințe esențiale. Rezul
tatul ? Rapoartele prezentate de co
muniști — ne referim la cele pre
zentate în primul trimestru — con
tinuă să aibă un caracter formal. 
Toate sau aproape toate se referă 
în fugă la sarcinile profesionale, sini 
„expediate" in cîteva vorbe, și se 
încheie cu angajamente — unele cu 
conținut, altele formale — fără 
a se face o analiză cu privire 
la activitatea comunistului. , Că 
asemenea „rapoarte" n-au 
nat pe ceilalți comuniști 
cuvîntul pe marginea lor. să 
pleteze. să le adincească. e 
înțeles. Ceea ce nu e de inteles e 
faptul că membrii de partid au 
„asistat". împreună 
nizatiei de bază, la 
opt exemplare — 
s-au prezentat — a

Dar iată si alte două exemple con
crete în legătură cu urmărirea efi
cienței educative a raportului de ac
tivitate. „Noi obișnuim să reparti
zăm sarcini comuniștilor — spune 
Maria Deac. secretar al biroului or
ganizației de bază nr. 12 de la în
treprinderea de confecții „Mondiala" 
din Satu Mare — nu cu prilejul ra
poartelor de activitate, ci cu ocazia 
discuțiilor individuale". E bine, de
sigur, și așa cu condiția să analizezi 
modul de îndeplinire a sarcinilor în
credințate, intervenind la timp pen
tru a nu lăsa loc formalismului.

substanță raportului" — aprecia- 
tovarășul Florea Vătui. secretar 

biroului organizației de bază. Mă-

îndem- 
să ia 

le com- 
usor de

cu biroul orga- 
multiplicarea in 
atitea rapoarte 
formalismului.

inspector 
consiliului

Nicolae Bitu, 
in cadrul

derea obținerii unor producții spo
rite de carne și lapte.

Cu această ocazie au fost prelu
crate în fața cetățenilor, de către 
reprezentanți ai organelor locale, 
unele acte normative nou apărute, 
modul de aplicare și respectarea 
lor de către cetățeni".

O Despre construcția de noi 
blocuri de locuințe din județul 
Olt ne informează corespondentul

voluntar 
principal 
popular județean. Din fondurile 
statului, in primii doi ani ai actua
lului cincinal, constructorii între
prinderii' antrepriză construcții- 
montaj Olt au dat in folosință oa
menilor muncii din municipiul Sla
tina și din orașele Caracal. Balș, 
Corabia și Drăgănești-Olt peste 
3 000 apartamente confortabile in 
blocuri cu o arhitectură specifică 
zonelor respective.

în acest an. in municipiul Slati
na și în celelalte patru orașe ale 
județului se vor construi și se vor 
da în folosință 1 550 aparta
mente. De menționat că la parte
rul acestor noi 
menaja unități 
prestări servicii.
• „Arc peste 

corespondenței trimise redacției de 
către deputatul Nicolae Guliei, din 
comuna Stoilești. județul Vilcea. 
„în ultimele două decenii și ceva, 
și comuna noastră, asemenea tutu
ror localităților tării, a cunoscut o 
dezvoltare cu totul deosebită. Dacă 
în anul 1948 existau numai 3 școli 
vechi cu 5 clase. în prezent cei 
peste 1 200 copii învață în localuri 
noi. Avem 65 clase, moderne la
boratoare școlare în care-și desfă
șoară activitatea un număr de 37 
cadre didactice.

în comună se practică un comerț 
civilizat care asigură fondul de 
mărfuri zilnic în cele 7 magazine 
moderne, toate construite după 
anul 1965.

Realizări de seamă s-au obținut 
și in domeniul sănătății populației. 
Pină în anul 1965, asistenta medi
cală era asigurată de un sanitar și 
o moașă. în prezent, la noi sint 5 
medici și 6 cadre cu pregătire me
die : localurile consacrate ingrijirii 
sănătății sint și ele noi. dotate co
respunzător. Datorită și acestui 
faot, starea de sănătate a cetățe
nilor a cunoscut o imbunătătire 
continuă".

• „Succese semnificative in ac
tivitatea productivă" iși intitulea
ză scrisoarea adresată redacției co
respondentul nostru voluntar Ște
fan Roibu de la Laminorul de ta
blă din Galați. Mai intii el ne in
formează că indicatorii 
marfă, productivitatea 
laminate finite au fost 
și depășiți. Paralel cu 
în producție, 
contur subiectele 
cercetare privind elaborarea unor 
produse necesare economiei națio
nale, prin a căror realizare s-ar 
elimina o serie de importuri de 
materiale specifice. Astfel, colecti
vul de specialiști ai compartimen
tului tehnic, in colaborare cu mun
citori și specialiști de la atelierul 
INOX, au realizat șase noi sorti
mente de tablă din oțeluri specia
le, îmbogățind această gamă cu va
loare ridicată pe tona de produs 
fabricat.

Noile produse sînt destinate si
derurgiei și unor ramuri de virf 
ale industriei constructoare de ma
șini din țara noastră. La realizarea 
acestor noutăți unicat au adus o 
contribuție deosebită comuniștii 
Tudorache Tudor și Brăilescu Va- 
sile — maiștri. Cătălin Mitică. Cos- 
tică Diaconu. Vasile Petcu, Octa
vian Alexandru. Haralambie Ichim 
și alți laminatori- și finisatori".

• „Sala căminului cultural din 
satul Zimbru, aparținător comunei 
Gurahonț. a devenit neîncăpâtoare 
pentru marele număr de săteni 
care, beneficiind de prezența in 
mijlocul lor a unor specialiști din 
diferite domenii, au profitat de 
prilej punînd întrebări vizînd anu
mite probleme legate de medicină, 
silvicultură și agricultură, sistema
tizare. fenomene ale naturii etc., 
ne relatează corespondentul volun
tar. Alexandru Herlău.

Ce întrebări au fost puse și au 
suscitat, un interes deosebit ? Des-

producție- 
muncii și 
îndepliniți 
rezultatele 

afirmă el, au prins 
tematicilor de

pre soiurile de cereale ce se pre
tează în zona de deal și munte, 
modul cum se poate distruge fe
riga de pe pășuni, apariția și com
baterea unor boli Ia oameni și a- 
nimale, sistematizarea localităților 
și multe altele. Au fost lămurite, 
de asemenea, unele neclarități pri
vitoare la pășunatul animalelor in 
pădure și s-au explicat pe larg 
unele noi metode științifice în ve-

Sub semnul noului, al muncii

Și orașul 
cunoscut in _...... .
de ani prefaceri înnoi
toare, timpul socialist 
al patriei 
chemare 
spre mai 
nunte am 
cest sens 
rășa Marioara Vijdea, 
vicepreședinte al con
siliului popular oră
șenesc.

— Privind
„harta" dezvoltării o- 
rașului Călan, locali
tate situată pe ambele 
maluri ale riului Strei, 
la jumătatea distanței 
dintre depresiunea 
Hațegului și Valea 
Mureșului, avem re
velația unei împliniri 
unice, ca valoare si 
dimensiune. Oameni
lor din Călan, tineri
lor contemporani li 
s-au oferit largi posi
bilități de afirmare a 
priceperii si hărniciei, 
a cutezanței revolu
ționare. Ca expresie 
a acestui, suflu înnoi-

Călan a 
ultimii 20

pulsmd ca o 
spre 

bine.
cerut 
de la

nou, 
A ma
in a- 
tova-

astăzi

si demnitățiiS A
tor se numără printre 
altele : construcția a 
peste 3 000 apartamen
te, in care locuiesc as
tăzi multe familii ti
nere. a do’iă scoli ge
nerale și 
cu profil 
s-au mai 
frumoasă 
tură, o 
peste 8 000 mp spatii 
comerciale si aproape 
4 000 mp spatii de pro
ducție si prestări ser
vicii ale cooperației 
meșteșugărești si in
dustriei mici.

Sub semnul unei 
puternice dezvoltări a 
siderurgiei din orașul 
nostru, numărul locu
rilor de muncă a cres
cut. aiungind astăzi la 
peste 10 000. multe 
fiind ocupate de tineri 
absolvenți ai liceului 
cu profil siderurgic 
din Călan. Astăzi, pro- 
d.ucfia-marfă indus
trială este de aproape 
4 miliarde lei. produc
ția globală de veste 5

a unui liceu 
metalurgic : 
construit o 

casă de cul- 
policlinică.

miliarde lei. volumul 
investițiilor fiind de 
600 milioane lei a- 
niial. In lumina cuvin- 
tării tovarășului 
Nicolae Ceausescu la 
cea de-a IV-a confe
rință pe tară a pre
ședinților 
populare, noi. locuito
rii Călanului. vom 
pune un accent deo
sebit pe continua în
frumusețare si siste
matizare a localității 
în care trăim si 
cim.

Este demn de 
niat că orașul 
iși configurează 
viitorul din gindirea 
și munca oamenilor, 
a tinerilor, din dorin
ța acestora de a în
scrie in cronica mun
cii si a 
pagini 
timpului 
trăim.

blocuri se vor a- 
comerciale si de

timp" este titlul

consiliilor

mun-

subli-
Călan 
astăzi

hărniciei noi 
pe măsura 

eroic ce-l

Ioan VLAD 
profesorAdăugăm unor constatări formulate 

în prima parte a investigației de față 
alte cîteva.

Cea mai importantă dintre ele o 
constituie necesitatea înțelegerii în 
mod superior a locului și roiului ra
portului de activitate în viata or
ganizației de partid, in viata fiecă
rui comunist. El reprezintă o sansă, 
atit pentru comunist — a cărui ac
tivitate este evaluată în mod crea
tor. prin opinia si gindirea colectivă, 
si directionată ca atare — cit si pen
tru organizația de bază, care are 
posibilitate să valorifice mai bine 
forțele de care dispune, să stabileas
că o strategic de lucru eficientă atit 
pentru fiecare om. cit și pentru ac
tivitatea sa in ansamblu.

A doua concluzie ar fi aceea că, 
deși de la data introducerii acestei 
norme statutare a trecut timp sufi
cient pentru ..rodarea" ei cu viata, 
se simte nevoia — asa cum se ex
primă un interlocutor — „realizării u- 
nor schimburi de experiență in dome
niul gindirii si finalizării raportului 
comunist de activitate". Altfel se a- 
junge la o limitare a rolului lui după 
atenția — mai largă sau mai restrin- 
să — pe care l-o acordă fiecare. Or, 
raportul de activitate este și trebuie 
să fie deschis oricărei perfecționări. 
Atit pentru activitatea comunistului, 
cit si a organizației de bază.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
rile unității să intre și să iasă din magazie pe 
baza unor evidențe clare, a scos ilegal produse 
din magazie, a aprobat efectuarea de transpor
turi cu mijloacele cooperativei pentru diferite 
persoane particulare, inclusiv pentru el. deși 
unitatea ducea lipsă de carburanți etc. Pentru 
toate acestea, secretariatul comitetului județean 
de partid a aprobat măsurile propuse de co
lectivul care a soluționat sesizarea : sancționa
rea pe linie de partid a lui T. Clripoiu cu „vot 
de blam", prelucrarea în plenara comună a co
mitetului comunal de partid și a consiliului de 
conducere al cooperativei, precum și cu toți 
președinții C.A.P. la instruirea efectuată de 
U.J.C.A.P. a concluziilor rezultate.

blocurilor de locuințe — ne-a răspuns Comite
tul executiv al Consiliului popular municipal 
Bacău la o scrisoare adresată de redacție — stă 
permanent în atenția edililor din această loca
litate. De pildă, pentru mărirea debitului de 
apă, comitetul executiv al consiliului popular a 
dispus forarea și darea în exploatare a noi pu
țuri de apă potabilă care să asigure necesarul 
de consum.

Analizînd opiniile exprimate în scrisoarea pri
mită din partea redacției, au fost stabilite și alte 
măsuri de natură să ducă la îmbunătățirea 
alimentării cu apă potabilă. Este vorba de pu
nerea în funcțiune a rezervoarelor de apă nefo
losite concomitent' și mărirea presiunii pe con
ductele de transport ; utilizarea bazinelor de 
acumulare a apei din punctele termice și cen
tralele termice, cu recipienți tampon pentru 
vîrfurile de consum ; forarea și darea în folo
sință a noi puțuri de captare a apei, care să 
asigure un debit suplimentar de cel puțin 150 
1/sec.

• Lipsa de grijă față de avutul obștesc. în 
urma rezolvării unei sesizărj primite <țl.in., partea 
ziarului, Comitetul județean Prahova al 
P.C.R. ne-a răspuns că, într-adevăr. pre
ședintele cooperativei agricole de produc
ție din comuna Gornet. Traian Clripoiu. a 
dovedit neglijentă față de avutul cooperativei, 
nu a luat măsurile necesare pentru ca bunu-

• O analiză concretă a întreprins un co
lectiv de specialiști, alcătuit de Comitetul ju
dețean Cluj al P.C.R., la secția prelucrări me
canice a Fabricii de rectificat din Cluj-Napoca, 
soluționind, astfel, o sesizare trimisă de redac
ție, referitoare la necesitatea îmbunătățirii ac
tivității în această unitate. Pe baza concluziilor 
rezultate s-a stabilit ca. sistematic, consiliul oa
menilor muncii să se preocupe de ridicarea și 
perfecționarea continuă a pregătirii profesio
nale a personalului muncitor, de mai buna or
ganizare a locurilor de muncă, asigurarea 
SDV-urilor necesare, a desenelor, fișei tehno
logice și materialelor, astfel incit strungarii să 
poată utiliza mai eficient timpul de lucru. Mă
surile adoptate, impreună cu conducerea fabri
cii. care prevăd termene și responsabilități con
crete. privesc : asigurarea baremului minim de 
scule conform normativelor de dotare: îmbună
tățirea calității asistenței tehnice acordate de 
maiștri și reglori ; înființarea, in mod experi
mental, pe o perioadă de trei luni a unei echi
pe pentru pregătirea materialelor, desenelor, fi
șei tehnologice și SDV-urilor ; organizarea unui 
schimb de experiență la întreprinderi cu profil 
asemănător din Bacău și Iași in domeniul nor
mării, retribuirii, decontării producției și orga
nizării muncii etc.

cel ---- -------- . ------ .
pactizarea de sarcini concrete fiecă
rui membru de partid. în organiza
ția noastră — argumentează Vica 
Luca. secretar al biroului organiza
ției de bază din secția I de confec
ționat de la întreprinderea de con
fecții Focșani — nu s-a întîmplat ca 
cineva care prezintă raport în fața 
adunării generale să nu primească 
o sarcină concretă. Dacă s-ar intim- 
pla ar însemna fie că tovarășul ana
lizat n-a oferit date convingătoa
re despre activitatea sa. fie că bi
roul organizației de bază a manifes
tat lipsă- de interes față de cel 
analizat. îmi vine în minte un e- 
xemplu recent. Comunista Niculina 
Riciu. maistru, prezentindu-și ra
portul de activitate in fața adună
rii. a convins pe toată lumea că și-a 
îndeplinit cu răspundere "Sarcina în
credințată — aceea de a urmări cum 
se aplică măsurile de reducere ia 
consumurilor energetice, cum parti
cipă comuniștii la materializarea lor. 
I s-a dat in continuare această sar
cină. Dar raportul de activitate pre
zentat de ea a relevat că respectiva 
comunistă este un om cu mari dis
ponibilități profesionale, a cărui ca
pacitate se cere mai bine valorifi
cată. Iată de ce biroul organizației 
de bază a considerat necesar să-i a- 
tribuie încă două sarcini : una in
dividuală — de a ajuta trei tinere 
să-și ridice pregătirea profesională, 
și alta colectivă — de a ‘contribui, 
împreună cu alti comuniști, la per
fecționarea unor tehnologii de lucru 
relativ învechite.

A ȘTI CE TREBUIE FĂCUT ȘI 
A NU FI CONSECVENT IN A FACE 
ÎNSEAMNĂ A DESCHIDE DRUM 
FORMALISMULUI. Vă amintiți că 
in prima parte a prezentei investi
gații relevam faptul, considerîndu-1 
pozitiv, că biroul organizației de 
bază din secția colivii a întocmit un 
ghid în legătură cu ce trebuie să 
conțină raportul de activitate pre
zentat de comuniști în adunarea ge
nerală. „Noi am socotit că e o mă
sură necesară pentru a da mai miâ-

Sondaj efectuat de 
Constantin PRIESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

6 îmbunătățirea alimentării cu apă a tutu
ror zonelor municipiului și la toate nivelurile

de la 
adu- 
refe- 
al a-

Este o realitate : în județul Dolj 
dezvoltarea micii industrii, apar- 
ținind fie consiliilor populare, coope
rației sătești, cooperației meșteșugă
rești sau cooperativelor agricole de 
producție, cunoaște un ritm accele
rat. Spre exemplu, valoarea produc- 
ției-marfă a micii industrii doljene 
a crescut in 1987 față de anul 1985 
cu o jumătate de miliard de lei, 
urmind ca acest indicator economic 
să crească, în acest an, cu încă o 
jumătate de miliard de lei. Ritmul 
anual de dezvoltare 
trii de 22,2 la sută — așa cum se 
prevede in programul adoptat de 
consiliul popular județean — va asi
gura realizarea, in acest sector, la 
sfirșitul actualului cincinal, a unei 
producții in valoare de opt mii lei 
pe locuitor.

gamă largă de materiale recupera
bile și refolosibile in secțiile de 
croitorie-serie, covoare. tricotaje, 
confecții-încălțăminte, pielărie-cojo- 
cărie, timplărie metalică etc. După 
cum ne spunea primarul comunei, 
Gheorghe Slujitoru. și președintele 
cooperativei. Alexandru Firuț. se 
realizează produse apreciate și soli
citate de beneficiari și. ceea ce este 
deosebit de important, munca în 
mica industrie contribuie la perma-

și produse alimentare. Opiniile ex
primate mai direct sau mai pe oco
lite de către unii specialiști și cadre 
de conducere despre „puținătatea 
resurselor" și, uneori, despre „lipsa 
experienței" în valorificarea aces
tora au fost infirmate de experiența 
practică a multor consilii populare. 
La Birca, unul dintre viitoarele cen
tre agroindustriale, consiliul popu
lar a consultat cetățenii asupra posi
bilităților realizării unei game mai

* »
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din cartierul Apărătorii Patriei

de consiliul popular și coopera- 
de producție, achiziții și desfa- 
a mărfurilor. Pentru mai buna 

valorificare a producției comunei 
ne-am propus să extindem gama 
conservelor de legume, a siropurilor 
de fructe, gemurilor și compoturilor, 
valoarea acestora ajungînd, în total, 
la peste un milion lei".

Un exemplu care probează cit de 
mari sint posibilitățile de a dezvolta 
și diversifica mica industrie — acolo

a micii indus-

PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE

Foto : Sandu Cristian

© La sesizarea Iui Teodor Luncan din Ora
dea (care ne semnala că în mod neîntemeiat i-a 
fost majorată foarte mult factura de plată a te
lefonului pe luna ianuarie pentru convorbiri 
adiționale), Serviciul exploatarea telecomunica
țiilor din cadrul Direcției generale a poștelor și 
telecomunicațiilor ne-a răspuns că „ș-a reanali- 
zat situația și s-a dispus'- in mod excepțional, 
scăderea sumei de 668,50 lei din contul postului 
telefonic".

Dacă sesizarea cetățeanului a fost întemeiată 
și credem că a fost din moment ce i s-a dat 
dreptate — atunci scăderea de ce s-a făcut „în 
mod excepțional" ?

Cum vin și cum pleacă
trenurile din gară?

O CERINȚA A DEZVOLTĂRII. în 
realizarea programului consiliului 
popular județean de dezvoltare a 
micii industrii, o atenție aparte se 
ațordă localităților viitoare centre 
agroindustriale. „Dezvoltarea cu 
prioritate a micii industrii in aceste 
localități ține seama in primul rind 
de o indicație expresă formulată la 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare de către secre
tarul general al partidului — ne 
spune tovarășul Mircea Duțulescu, 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean. Extinderea și diversifica
rea producției unităților micii indus
trii sint de natură să contribuie la 
dezvoltarea activității economice a 
acestor localități, la valorificarea de
plină a resurselor materiale și a 
forței de muncă locale, -la mai buna 
satisfacere a cerințelor de bunuri de 
consum, avind, in același timp, o 
contribuție demnă de remarcat la 
accelerarea procesului de urbanizare 
a localităților respective".

în această viziune, consiliile popu
lare și cooperația meșteșugărească 
doljeană au creat in ultimii ani nu
meroase unități de mică industrie și 
chiar cooperative meșteșugărești in 
comunele Cetate. Poiana Mare, Be
chet și alte viitoare centre agroin
dustriale. în comuna Cetate, spre 
exemplu, s-a înființat o cooperativă 
meșteșugărească care valorifică o

Cîteva
nentizarea și stabilizarea forței de 
muncă locale. Unitățile complexului 
meșteșugăresc. în mare parte ampla
sate la parterul blocurilor de locu
ințe. realizează o producție anuală 
în valoare de 23 milioane lei. -Șau 
alt exemplu : în comuna Brădești s-a 
construit un microcomplex integrat 
pentru iepuri, care realizează în
treaga gamă de operațiuni privind 
valorificarea acestora — de la creș
terea acestora pină la prelucrarea 
pieilor și confecționarea hainelor de 
blană.

REPLICA FAPTELOR. în mai 
multe sesiuni. în unele studii făcute 
de comisiile permanente ale consi
liilor populare județene, au fost for
mulate propuneri referitoare la creș
terea aportului micii industrii la 
realizarea programului de autoapro- 
vizionare cu bunuri de larg consum

constatări din județul
largi de produse. în cadrul micii in
dustrii. „Am selectat propunerile și 
sugestiile făcute — ne spunea tova
rășa Firan Necalis Natalia, secretar 
adjunct cu propaganda — și pe baza 
lor am înființat secția de covoare, 
secțiile de croitorie serie și coman
dă. de încălțăminte, articole pentru 
copii a căror producție-marfă, in 
1987. a depășit opt milioane de lei, 
urmînd ca în acest an să treacă de 
zece milioane. Propria experiență ne 
demonstrează că putem face și mai 
mult. Vom continua, astfel, să folo
sim in mai mare măsură materialele 
recuperabile și refolosibile, dar ne 
orientăm și spre anumite resurse 
locale. în această primăvară am 
plantat două hectare de răchită pen
tru secția de împletituri. Ne-am gîn- 
dit, de asemenea, la un experiment 
care a dat bune rezultate. Este vorba 
de microfabrica de conserve reali-

Dolj
unde există inițiativă, preocupare, 
unde spiritul gospodăresc al celor 
din conducerea consiliilor populare 
se manifestă in mod efectiv.

MULTE JUSTIFICĂRI. PREA 
PUȚINE INIȚIATIVE. Rezultatele 
bune pe ansamblul județului as
cund insă și situații necorespunză
toare. Ne referim la faptul că în 
timp ce consiliile populare dintr-o 
serie de comune analizează și urmă
resc sistematic activitatea micii in
dustrii, se ocupă cu grijă de dez
voltarea unităților, de valorificarea 
resurselor locale, altele ignoră a- 
proape cu desăvîrșire această activi
tate. Cine ar avea curiozitatea să 
vadă in ce constă mica industrie a 
consiliului popular al comunei Vîr- 
top nu ar avea ce vedea. Pe un te
ren viran din spatele consiliului 
popular nu se află decît citeva cuști

cu iepuri, grămezi de fier vechi și 
sticle sparte. Din planul micii in
dustrii pe 1988, in valoare de 750 000 
lei, pină acum nu s-a realizat nici 
un leu. „Avem sarcină să scoatem 
balast dintr-o balastieră locală, dar 
nu ne-am descurcat cu... aprobările 
— afirmă vicepreședintele consiliu
lui popular, Aurel Dinuleasa. Avem 
și nisip bun de tencuieli, dar nu e 
suficient descopertat, ne lipsesc uti
lajele". într-adevăr. lipsesc multe. 
Dar cel mai mult lipsesc spiritul de 
răspundere, inițiativa. Prisosesc în 
schimb justificările. Și. din păcate, 
nu e singurul caz cînd justificările, 
vorbele de prisos încearcă să scuze 
o slabă preocupare 
tarea micii industrii, 
leași neajunsuri se 
alte comune.

Desigur. în această „_____
necesar. înainte de toate, un sprijin 
mai concret și eficient din partea 
consiliului popular județean. Un 
sprijin care, in primul rind. să sti
muleze preocuparea birourilor con
siliilor populare comunale, să dez
morțească spiritul de inițiativă al 
unor membri ai consiliilor populare 
comunale. Iar, în al doilea rînd, este 
nevoie de un sprijin concret, elec
tiv pentru înființarea și asigurarea 
bunei funcționări a unor unități și 
secții de producție ale micii indus
trii in toate localitățile județului, și 
cu precădere in comunele viitoare 
centre agroindustriale. Cu deosebire 
se pot extinde numărul formațiilor 
de construcții și reparații locuințe 
și anexe gospodărești în mediul ru
ral, dezvoltarea cooperării cu între
prinderi industriale, pe bază de con
tracte de lungă durată, pentru va
lorificarea materialelor din stocuri 
cu mișcare lentă existente in depo
zite și întreprinderi, pentru valori
ficarea și utilizarea superioară a 
materiilor prime locale, a materia
lelor recuperabile și refolosibile. Și, 
nu in ultimul rind, pentru înfăp
tuirea acestor obiective este nece
sară punerea în valoare a experien
ței bune existente în multe consilii 
populare comunale.

pentru dezvol- 
Pentru că ace- 
constată și în

privință este

C. BORDEIANU

Ziarul nostru s-a ocupat, intr-un șir 
de articole, de modul in care iși fac 
datoria cei însărcinați cu pregătirea 
trenurilor spre a oferi călătorilor 
condiții dt maj civilizate de drum. 
Au fost publicate și răspunsurile 
celor criticați, ca și relatări des
pre acțiunile întreprinse de minis- 
terul de resort, regionalele 
uniunea sindicatelor de 
Fără îndoială, toate aceste 
au avut urmări pozitive, 
dentă strădania de a organiza 
bine si mai eficient activitatea 
unitățile unde, între două curse, 
nurile de călători poposesc pentru 
a fi revizuite, reparate, curățate.

Era de așteptat ca această străda
nie să fie continuă, să nu cunoască 
pauze. Iată insă 
că. în ultima vre
me. redacția a 
început să pri
mească noi sesi
zări.

„Călătoresc a- 
deseori cu trenul 
accelerat 137/251 
de la București, 
ca si cu pe
rechea sa care 
vine spre Bucu
rești. ne scrie Ion 
Țucă din Tg. 
Jiu. Accentuez asupra frecventei a- 
cestor călătorii spre a nu se înțe
lege că tot ceea ce urmează este re
zultatul unei intîmplări. Condițiile 
de călătorie, in acest tren, sint din
tre cele mai neplăcute. Ai impresia, 
uneori, că vagoanele . respective nu 
au trecut prin obișnuitele și necesa
rele operațiuni de pregătire, 
arăta garnitura 
tr-una din 
rățenia lăsa mult 
in vagoane se găseau 
ficiențe : usi defecte 
și la compartimente: 
chiar scoase din lăcașul lor. 
stăteau rezemate 
gata să cadă: garniturile de cauciuc 
de la geamuri lipseau pe anumite 
porțiuni, ceea ce afecta serios etan
șeitatea și. desigur, temperatura in
terioară ; tablourile electrice, aflate 
la capătul vagoanelor, erau deschise, 
incit oricine putea 
lucru la ele deteglind 
iluminat și de încălzit.

Mă opresc aici cu 
unor neglijente, după părerea mea. 
destul de serioase, deși 
mai putea fi completat. Inclusiv 
ca acelea din_ alte trenuri, de pe 
alte rute, 
personalul 
păsător pe 
du-ss decit 
rpațiilor de

O scrisoare asemănătoare am pri
mit și din partea corespondentului 
nostru voluntar Ion Moroianu din 
București, strada Romancierilor. Că
lătorind ; cu rapidul 45 spre Baia 
Mare, în ziua de 22 martie, el face o 
serie de observații critice. în primul 
rind, înitîrzierea cu care a tras gar-

C.F.R. și 
ramură, 
eforturi 

Este evi- 
mai 

in 
tre

nitura Ia peron: cu 12 minute înain
te de ora plecării. După ce că timpul 
era scurt, călătorii se mai încurcau 
și în numerotarea vagoanelor. Cele 
cu numerele 1, 2, 3, 4 și 5 erau cu 
bis. „Dar cel mai mult ne-a nemul
țumit, arată autorul scrisorii, vago
nul 8. de clasa I. Starea de curățenie, 
înfățișarea compartimentelor erau de 
nedescris. Puțin după pornirea tre
nului și-au făcut apariția șeful de 
tren, doi supracontrolori și un repre
zentant al miliției. Ne-am exprimat 
nemulțumirea față de felul în care 
a fost pregătit un tren de cursă lun
gă, pe deasupra și rapid. S-au sim
țit stînjeniți de cele văzute, dar ce 
măsuri ar fi putut lua din mers ? în 
fine, ca să le pună capac la toate 

si călătoria să 
fie cit se poate 
de dezagreabilă, 
vagonul restau
rant. deschis — 
si el — cu intîr- 
ziere. oferea un 
sortiment bogat 
de băuturi alcoo
lice. in schimb 
un ceai sau o ca
fea nu se ser
vea".

Din cealaltă ex
tremitate a tării, 

scrie Petre Vicol : 
de 
de

de la Iași, ne 
„Am călătorit 
acceleratul 342 
la Iași.

de 
zilele

Așa 
în- 

Cu- 
iar

tren si 
trecute, 

de dorit, 
numeroase de- 
intre vagoane 

unele erau 
altele 

de perete, gata-

să-șl facă de 
sistemele de

„inventarul"

el ar

De mirare este că 
trenului a trecut ne- 
lingă ele. neinteresin- 
de compostarea legiti- 
călătorie".

curind cu 
la Oradea 

Durata mare a călă
toriei mi-a dat prilejul unor obser
vații cu caracter critic. Aș mențio
na starea precară de curățenie, 
instalațiile electrice defecte ș.a. Con
ductorul a trecut indiferent pe lin
gă toate acestea, ba chiar și pe lin
gă altele. De pildă, faptul de a fi gă
sit nu unul, ci numeroși călători cu 
bilete de clasa a II-a in vagoane de 
clasa I n-a avut altă consecință de- 
cit „îndemnul" său de a se duce la 
locurile pentru cane au plătit. Nici 
unul nu s-a conformat, dar aceasta 
n-a avut urmări. Aș mai sem
nală un lucru : de la o vreme întir- 
zierea trenurilor a devenit tot mai 
frecventă. Or. se știe, timpul e pre
țios pentru toată lumea, iar minu
tele pierdute se înmulțesc cu cel al 
călătorilor. Propun, de aceea, ca res
pectarea graficelor de parcurs să 
devină indicator de plan, un criteriu 
major de apreciere a activității 
personalului feroviar".

De fapt, redacția a primit si alte 
asemenea scrisori. întrucit conținu
tul lor este asemănător, am consi
derat că redarea unor extrase numai 
din cele trei scrisori este suficientă 
pentru a atrage atenția organelor 
de resort de la calea ferată că feno
menele negative, semnalate de ziar 
cu mai multe luni 
tendința de a 
răm că de data 
competente vor 
rigoare fără alte 
peri și intîrzieri.

în urmă, au 
se repeta. Spe- 
aoeasta organele 
lua măsurile de 
nedorite lntreru-

Rodica SERBĂM
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Timpul înaintat impune măsuri deosebite pentru

încheierea grabnică a însămințărilor
PĂDUREA - „certificatul" de profesionalitate 

și răspundere al silvicultorilor
in nici o împrejurare agronomul 

nu-și poate mima profesiunea
Măsurile ce se întreprind acum în județul iiistriia-iwsfiud 
pentru intensificarea lucrărilor agricole trebuie să fie 
însoțite pretutindeni de grija pentru calitatea acestora

în unitățile agricole ale județului 
Bistrița-Năsăud, așa după cum o do
vedesc și datele centralizate la ni
velul direcției de specialitate, cam
pania de primăvară a depășit prima 
sa jumătate, insămințindu-se, pină 
în seara zilei de 27 aprilie, mai bine 
de 34 500 hectare, din cele 54 300 hec
tare cuprinse in program. Oricum am 
judeca lucrurile, chiar si pentru zona 
a doua, intirzierile sint evidente, cu 
atit mai mult cu cit sfecla de zahăr 
a fost semănată doar pe 78 la sută, 
porumbul pe 42 la sută, iar cartofii 
au fost plantați pe 60 ia sută din su
prafețele destinate acestor culturi.

Din păcate, puține sint zilele în 
care se poate acționa in condiții nor
male la însămințări. Ploile si chiar 
inghețul la sol au afectat serios u- 
nele zone ale județului. Terenurile 
rămase de semănat au texturi grele, 
in special argiloase. fapt ce dă sufi
cientă bătaie de cap mecanizatorilor. 
Cu toate acestea, majoritatea oame
nilor ogoarelor, spre cinstea lor. nu 
se lasă copleșiți, ci. dimpotrivă, fac 
eforturi pentru a încheia cit mai re
pede semănatul. Cu această convin
gere am plecat și din unitățile con
siliului agroindustrial Urmenis. peri
metru in care realizările la semănat 
sint cu 7 procente mai mari față de 
media oe ansamblu. Pină a ajunge 
in aoest areal al muncii am străbă
tut o bună bucată de drum, iar pe 
traseu, la Herina și Galații Bistriței, 
la Dipșa, Viile Tecii și Teaca am 
intilnit multe fapte de muncă lăuda
bile. dar am sesizat și unele anoma
lii. mai ales ultimele afectindu-1 vi
zibil pe insotitorul nostru, tovarășul 
Emil Mohan, directorul general al 
direcției agricole județene.

Ziua documentării noastre nu a 
început sub cele mai bune auspicii, 
deoarece aversele de ploaie au al
ternat aproape orar cu vremea bună, 
mai ales in primele două treimi al“ 
zilei, ceea ce a impus din partea or
ganizatorilor muncii in cimp o mare 
mobilitate in folosirea mijloacelor 
mecanioe. pentru ca totuși fluxul lu
crărilor să nu cunoască perturbări. 
Deși în zona localității Silivașu de 
Cimpie ploua mărunt. în cimp se 
făcea totuși o treabă bună. ..Aceas
ta pentru că am dispus ca discuirea 
să se facă concentric, ne-a precizat 
președintele cooperativei. Vasile Ră
zoare. Am pregătit terenul de dimi
neață, cind nu au căzut precipitații, 
și acum se poate vedea că pe pan
ta mai abruptă tractoarele nu au cum 
să se impotmolească sau să facă o- 
gașe. Pină la lăsatul serii terminăm 
această tarla si de mîine vom tre-' 
ce la semănat1*. La Silivașu de Cîm- 
pie mai e destulă treabă de făcut, 
dar oamenii sint permanent la da
torie și. asa cum am putut consta
ta. fac front comun împotriva ca
priciilor naturii.

Un popas, mai lung, l-am făcut 
la ferma nr. 1 a cooperativei a- 
gricole Șopteriu. Aici, mecanizatorul 
Ormenisan Alexandru, .care are si ca
lificarea de maistru, sub indulgenta 
oblăduire a șefei de fermă, inginera 
Rodovica Maniu. a executat o lu

Spirit întreprinzător pentru valorificarea tuturor resurselor materiale I

RECICLAREA PIESELOR DL LA AUTOVEHICUL
în contextul preocupărilor pentru valorificarea efi

cientă a tuturor resurselor materiale, ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze cu toata 
răspunderea pentru îmbunătățirea activității de recu
perare. recondiționare și refolosire a pieselor și sub
ansamblelor. Pentru infăptuirea acestei sarcini, con
ducerea partidului a aprobat un cuprinzător Program 
pentru intensificarea activității de recondiționate a 
pieselor de schimb și subansamblclor care oferă ca
drul și mijloacele realizării unui salt cantitativ și ca
litativ in acest domeniu. Potrivit acestui program, 
aflat in curs de infăptuire, pentru anul 1988 se pre
vede ca obiectiv creșterea cu peste 48 la sută a volu
mului de piese recondiționate pentru a se ajunge ca 
in acest fel să fie asigurate 60,4 la sută din necesi
tățile de piese de schimb. Printre efectele scontate fi
gurează și economisirea a peste o jumătate de mi
lion de tone de metal.

în ultimii ani intr-o serie de unități economice s-a

acumulat o bună experiență in ceea ce privește orga
nizarea activității de reciclare a pieselor și subansam- 
blelor. valorificarea rezervelor care există in acest 
domeniu atit in scopul economisirii unor importante 
resurse materiale și energetice, cit și in cel al asigu
rării corespunzătoare a necesităților de piese pentru 
reparația, și întreținerea mașinilor și utilajelor din do
tare. Desigur, cele mai eficiente soluții de recondițio
nare a pieselor de schimb Si subansamblelor pot fi 
aplicate la unitățile mari, specializate in activitatea de 
reparații. „Splnteia" s-a referit in citeva articole pu
blicate pe această temă.

Totuși, și in unitățile care trebuie să-și asigure ele 
însele buha funcționare a fondurilor fixe productive 
problema recondiționării pieselor de schimb are o deo
sebită însemnătate. Din acest domeniu prezentăm 
astăzi o experiență care poate sugera anumite idei 
privind organizarea activității de recondiționare a 
pieselor de schimb și altor unități de profil.

în medie 70 Ia sută din piesele de 
schimb și subahsarablele necesare 
pentru lucrările de reparații și intre- 
ținere — asigurate prin recuperarea și 
recondiționarea pieselor provenite de 
la autovehiculele casate sau din re
parațiile curente — reprezintă o pro
porție care depășește sarcina medie 
pe economie stabilită pentru acest 
an. Un rezultat bun, care a putut fi 
obținut la EXPLOATAREA DE 
TRANSPORT CAMIOANE-TAXI- 
METRE BUCUREȘTI printr-o gos
podărire judicioasă a resurselor de 
piese reciclabile, prin promovarea 
unor soluții tehnice adecvate in ac
tivitatea de recondiționare a piese
lor de schimb. De altfel, se cuvine 
subliniat de la ipceput că buna 
organizare a sectorului de recondi
ționare a pieselor de schimb s-a 
putut asigura pe fondul unor preo
cupări mai largi din partea organi
zației de partid și a conducerii ex
ploatării pentru introducerea unui 
spirit de ordine și disciplină, al ma
terializării unui program cu o stra
tegie limpede pentru perfecționarea 
organizării și modernizarea activită
ții specifice care se desfășoară aici.

— In cadrul unității noastre, re
condiționarea pieselor de schimb este 
organizată pe ateliere specializate : 
pentru partea mecanică trei ateliere, 
respectiv pentru autoturisme, micro
buze și autocamioane-autoturisme de 
teren și unul pentru instalații elec
trice — ne explică Gheorghe Pavel, 
responsabilul cu activitatea de re
condiționare. Din experiență ne-am 
convins că specializarea oferă avan
taje legate de lucrul de calitate, 
timp scurt de execuție și reacție 
promptei la necesități. Desigur, nu 
sintem o unitate mare, deci nu este 
rentabil să ne dotăm cu utilaje com
plexe sau să adoptăm tehnologii 
pretențioase, dar fiecare loc de 
muncă este asigurat cu tot ceea ce 
este necesar pentru o muncă de ca
litate, dat fiind faptul că autovehi
culele in care utilizăm piese recon
diționate trebuie să circule in depli
nă siguranță.

crare de mintuială la semănatul po
rumbului. S-a pierdut la densitate 
prin nereglarea corespunzătoare a 
marcatorului, iar tarlaua nu a fost 
corespunzător pregătită, rămînind 
nefolositi multi metri pătrati de te
ren. în alte parcele, cultivatoarele 
tractau după ele grape de parcă era 
necesară menținerea apei in sol și 
nu eliminarea ei prin afinare. Nu 
am găsit nici un țăran coope
rator care să asigure elimina
rea apei din ochiurile in care 
băltea. Astfel, la orele amiezei, 
deși vremea era bună, mecanizatorii 
incă se odihneau după o scurtă acti
vitate, și aceea făcută de mintuială. 
Este adevărat, după intervenția 
promptă a directorului direcției a- 
gricole totul a intrat în normal. Nu 
este insă greu de bănuit ce s-ar fi 
întimplat insă dacă nu ar fi trecut 
directorul pe acolo.

Din păcate, asemenea atitudini de 
delăsare, ce pun in discuție însăși 
competența profesională a celor che
mați să ducă la bun sfîrșit această 
campanie, am intilnit și la coopera
tiva agricolă din Milaș. De la în
ceput de campanie aici se spune cam 
același lucru : „Azi încheiem cu se
mănatul orzului și al mazării". Dacă 
nu s-ar fi intervenit insă din partea 
consiliului popular și a activiștilor 
de partid prezenți în zonă, nici 
marți nu s-ar fi trecut la semănatul 
sfeclei de zahăr sau la plantatul car
tofilor, pentru că de la președintele 
Iosif Grama pină la șefii de fermă 
și la inginerul-șef, Iosif Popescu, 
toți susțin același slogan : „Mai aș
teptăm să se îndrepte vremea". La 
această unitate, după cum am con
statat in seara aceleiași zile, factorii 
răspunzători nu cunoșteau cu exac
titate cit anume se lucrase, așa in
cit planificarea muncii pentru a 
doua zi s-a făcut „după ureche". Pe 
deasupra, s-au săvirșit și abateri de 
Ia regulile agrotehnice, fapt ce pune 
sub semnul incertitudinii însăși po
sibilitatea realizării producțiilor 
planificate.

Ne-am referit mai In detaliu la 
aceste aspecte, contrastante cu efor
turile ce se depun de către majori
tatea mecanizatorilor și specialiști
lor din județ, nu neapărat pentru a 
dezvălui faptele negative in sinea 
lor, ci mai ales pentru ca făcîndu-le 
cunoscute ele să facă obiectul unei 
serioase analize care să permită 
adoptarea unor măsuri drastice pen
tru înlăturarea cu desăvirșire a unor 
astfel de acte de indisciplină. Acum, 
în aceste condiții de excepție, se dă 
adevărata probă de competență a 
specialiștilor, a răspunderii tuturor 
celor care organizează și controlează 
munca. Nu este desțul să se trans
mită din partea comandamentului 
agricol județean măsurile' Ce se im
pun pentru buna desfășurare a cam
paniei. Ele trebuie să prindă viață, 
să nu rămină înscrise doar in carne
țelele de notițe. Ar mai trebui să ne 
referim și la faptul că paznicii de 
cimp retribuiți nu-și fac datoria de 
a fi prezenți cu sapele, cu securile 
pentru a elimina excesul de apă sau

— Ce efecte economice obțineți 
pe această cale ?

— In această privință. în ultimii 
doi ani am realizat -progrese impor
tante : de la 168 de tipuri «e repbre 
recondiționate in 1985. in acest an 
ajungem la aproape 250. valoarea 
pieselor recondiționate creScitid in 
același interval cu peste 2 milioane 
lei. De altfel, in acest an scontăm 
să obținem pe această cale economii 

Cum pot fi realizate mari economii 
prin recondiționarea pieselor de schimb

de circa 25 milioane lei, cu 10 mili
oane lei mai mult decit in 1985. Dar 
nu acest aspect îl considerăm foarte 
important, deși, evident, se reflectă 
pozitiv in autogestiune. Pentru noi 
avantajul cel mai de seamă este că 
putem asigura intreținerea corectă 
a parcului de autovehicule, reducind 
la maximum durata de imobilizare 
pentru reparații.

împreună cu tovarășul Ion Gușe, 
șeful autobazei taximetre, parcurgem 
întregul drum de reciclare a piese
lor uzate. Și iată cum se procedea
ză : la casarea fiecărui autoturism 
se constituie o comisie tehnică a că
rei menire este ou numai de a ve
rifica legalitatea acestui act, ci și de 
a stabili concret starea tehnică a 
fiecărei piese sau subansamblu în 
parte. Astfel, prima operație constă 
in a se verifica dacă autoturismul 
adus la casare are absolut toate pie
sele și accesoriile prevăzute in fac
tura cu care a fost achiziționat.

Dezmembrarea autoturismului ca
sat se realizează strict după tehno
logia inversă a monțării la între
prinderea producătoare. Se desface 
cu atenție fiecare șurub, fiecare pie
să, fiind absolut interzisă folosirea 
aparatului de sudură sau a uneltelor 
care pot deteriora. piesele.

După dezmembrare, com^ia stabi
lește care sint piesele ce pot fi reu- 

a tăia lăstărișurile care mai încurca 
lucrările de pregătire a terenurilor 
și semănatul. Am sesizat, totodată, 
destule animale pe culturile de 
toamnă care le pășteau în voie, fără 
a fi de nimeni deranjate. Obiceiul 
cadrelor de conducere de la consi
liile agroindustriale de a umbla nea
părat in tandem este, de asemenea, 
neeficient, după cum la fel de neefi
cientă e doar mimarea competenței 
profesionale, a preocupării pentru 
calitate, care ascund de fapt como
ditatea și indiferența față de soarta 
recoltelor. în respectul pentru ade
văr trebuie să spunem că pină la 
urmă toate neregulile sesizate in 
consiliul Urmeniș au fost pe loc in-

DÎMBOVIȚA

Se caută in permanență terenuri zvintate
Pină miercuri seară. în unitățile 

agricole din județul Dîmbovița au 
fost semănate 73 076 hectare, ceea ce 
reprezintă 82 la sută din suprafe
țele prevăzute pentru culturile de 
primăvară. Avind in vedere perioa
da in care ne aflăm, stadiul atins 
reflectă o serioasă rămînere în urmă, 
datorată nu numai condițiilor clima
tice nefavorabile. Două fronturi ma
sive de precipitații sub formă de 
ploaie, lapovită și ninsoare au cu
prins in ultimele două săptămîni în
treg județul, cantitățile de apă că
zute totalizînd pe zone intinse 
140—150 litri pe metru pătrat.

Am trecut zilele aoestea prin nu
meroase unități și am putut consta
ta că toți cei angajați în finaliza
rea acestei campanii ce se desfășoa
ră in împrejurări deosebite — me
canizatori. specialiști, cadre de con
ducere. activiști de partid si de stat 
— acționează cu seriozitate și de
plină responsabilitate pentru a pune 
zilnic sămînța sub brazdă pe su
prafețe cit mai mari.

La cooperativa agricolă de pro
ducție Butiman-u se lucra în trei 
locuri la pregătirea terenului pentru 
porumb și soia, dar pe suprafețe 
mici — între 6 și 9 hectare. Cind 
l-am intilnit. primarul comunei. Ma
rin Frătilă. nu-și putea ascunde sa
tisfacția că mai depistase o supra
față de circa 11 hectare, unde se 
putea intra cu utilajele. ..Sîntem ră
mași in urmă — ne spune mai tîr- 
ziu — și nu ne putem permite să 
Pierdem nici o clipă. Mai avem de 
semănat aproape 600 hectare cu po
rumb. fasole și soia. Este mult și 
timpul este înaintat. Ne trebuie 5—6 
zile fără ploaie ca să încheiem. A- 
vem insă și motive de. mulțumire. 
Mazărea, sfecla de zahăr, sfecla fu
rajeră si floarea-soarelui semănate 
înainte de ploi au răsărit foarte fru
mos". La cooperativa agricolă de pro
ducție Finta se plantau ultimele rin- 
duri de cartofi pe o solă de 27 hec
tare.

I.A.S. Crevedia este amplasată în 
partea de sud a județului. Aici ac
ționează la pregătirea terenului și 
însămintat porumbul in fiecare din 
cele cinci ferme de cimp cite o 
formație compusă din șase grape cu 

?■ discuri, un echipament de erbicida- . 
re si două semănători. „Dacă în 
prima parte a campaniei realizam 
in medie cit două semănători 30 de 
hectare Pe zi. acum, ca să ținem pa
sul cu formația de pregătire a te
renului și să realizăm aceeași vi
teză. a trebuit s-o introducem in 
lucru si pe a treia" — ne spune ing.

tilizate ca atare sau după anumite 
mici' reparații, ce piese pot fi re
condiționate. iar cele care nu mai 
pot fi folosite nici măcar ca mate
rial pentru confecționarea altor 
piese sint trimise la retopit. în ca
zul pieselor uzate provenite de la 
reparații, acestea se predau, in mod 
obligatoriu, 15 atelierul de recondi
ționare sau la magazie, numai ast
fel fiind posibilă eliberarea unei

piese noi sau recondiționate. Deci 
— gestiune strictă, disciplină severă.

Cum este organizată activitatea in 
atelierul de recondiționare ? Un 
maistru si 15 muncitori specializați 
in recondiționare pe tipuri de piese 
si subansamble. Mecanicul Nicu 
Olteanu. ajutorul șefului de for
mație, precizează că o aseme
nea specializare permite ca fie
care mecanic să știe foarte bine 
cum trebuie recondiționată o anu
mită piesă și să fie pregătit cu 
S.D.V.-urile adecvate. Fapt deosebit 
de important : fiecare piesă se re
condiționează potrivit unor norme 
tehnice bine stabilite, după tehnolo
gii omologate și sub un control 
strict al parametrilor.

Gestionarea pieselor recondiționate 
se asigură de către magazia autoba
zei, după regimul cunoscut, al valo
rilor materiale. Șeful autobazei, 
precizind că practic se repară tot ce 
există intr-un autoturism, prin utili
zarea pieselor recondiționate și recu
perate. cheltuielile de reparații re
prezintă, in medie, numai 40 la sută 
din cele care ar fi foșt necesare dacă 
s-ar fi folosit numai, piese de 
schimb noi.

Unele soluții tehnice de recondi
ționare aplicate aici ar putea fi pre
luate cu succes și fără prea mare 
dificultate în multe unități din țară. 
Bunăoară, reține atenția un original 

lăturate și luate măsuri ferme pen
tru ca activitatea să intre pe făga
șul normal. Acest sistem de control, 
dar și de îndrumare, trebuie să fie 
o prezență cotidiană, in toate unită
țile agricole ale județului și de către 
toți factorii implicați in desfășurarea 
lucrărilor agricole. Așa a stabilit la 
începutul campaniei comandamentul 
județean pentru agricultură, așa tre
buie să procedeze acum toți cei ce 
poartă răspunderea bunei desfășu
rări a însămințărilor in județul 
Bistrița-Năsăud.

Gheorqhe CRLȘAN
corespondentul „Scînteii"

Ioana Dima. șefa fermei nr. 2. O ul
timă verificare a reglajelor făcută 
de mecanizatorul Gheorghe Sțancu și 
mecanicul de întreținere Gheorghe 
Dobre. sub supravegherea șefei de 
fermă, și semănătoarea a intrat in 
lucru. Ferma nr. 3 Bildana este con
dusă de inginera Maria Bucur, care 
se află in primul an după perioa
da de stagiatură. Ca să insămînțezi 
750 de hectare în condițiile acestei 

■primăveri nu-i ușor. Cu toate aces
tea. nici ritmul de lucru, nici cali
tatea lucrărilor nu sint mai prejos 
ca la vecini. Au contribuit la aceas
ta hotărîrea echipei de mecanizatori 
(„facem tot ce depinde de noi ca 
lucrările să iasă bine și să înche
iem semănatul pină duminică" — 
spune șefa de fermă), dar și sprijinul 
unui specialist cu experiență, direc- 
toi-ul tehnic al întreprinderii. Virgil 
Matei.

Campania a fost pregătită în mod 
corespunzător. în ceea ce privește 
calitatea reparațiilor efectuate la 
utilaje, ca să ne referim la un as
pect important, ne-au fost pre
zentați mai multi mecanizatori care 
au semănat peste 100 hectare, fără 
ca utilajele să aibă nevoie de nici 
o reparație.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Cu multă grabă, dar și cu grijă pentru calitatea lucrărilor, se acționează 
acum pentru încheierea însămințărilor în unitățile agricole din județul 

Dîmbovița Foto : S. Cristian

dispozitiv pentru rectificat palierul 
axei de came care salvează de la 
retopire o mare cantitate de olocuri- 
motor. Cel pe care l-am văzut lu- 
crind ești conceput pentru recondi
ționarea blocurilor-motor ale autotu
rismelor „Dacia". Dar pe același 
principiu -se pot construi dispozitive 
pentru orice tip de motor.

Ce fiabilitate au piesele recondi
ționate ?

— Contrar unor păreri, experiența 
ne-a demonstrat că piesele recondi
ționate corect pot avea o durată de 
viață aproximativ egală cu cea a 
pieselor noi — ne spune tovarășul 
Gheorghe Calotescu, șef secție 
schimb. Ceea ce trebuie insă să se 
rețină este faptul că eficiența unei 
recondiționări este strîns dependentă 
de materialele pe care le folosim 
pentru aceste operații. Nu am ridica 
atit problema calității acestora, cît 
faptul că intimpinăm o serie de 
greutăți in aprovizionare, printre 
cele mai acute necesități figurină : 
garniturile de ponipă centrală frină 
cu dublu circuit, palier antizgomot 
pentru caseta de direcție, piese din 
componenta delcoului. simeringuri 
și garnituri de cauciuc. Un exemplu 
edificator : din lipsa unei garnituri 
pentru pompa centrală de frină, care 
costă circa 2 lei, nu putem recondi
ționa întregul subansamblu pe care 
sintem nevoiți să-l cumpărăm nou 
cu prețul de 337 lei. Sau introducem 
în reparație o casetă de direcție 
nOuă din cauză că pe cea veche nu 
o putem recondiționa neavind un 
palier antizgomot care costă 2.80 lei.

Cum vor fi fructificate datele ex
perienței acumulate pină in prezent?

După cum ne relata tovarășul An
ton Moise, directorul exploatării, 
pe baza experienței acumulate 
la autoturisme, modalitatea de orga
nizare a recondiționărilor de piese 
de schimb a fost generalizată la toa
te tipurile de autovehicule din do
tare. Problema care se pune acum 
este de a extinde cu curaj nomen
clatorul pieselor și subansamblelor 
supuse recondiționării pină la maxi
mum posibil din punct de vedere 
tehnic și economic. Obiectiv care nu 
este, de altfel, foarte îndepărtat. 
Pasul calitativ inainte este insă le
gat de materializarea unei măsuri 
din programul de modernizare refe
ritoare la extinderea operațiilor de 
diagnosticare la autovehiculele din 
exploatare, in vederea prevenirii 
uzării accentuate a pieselor, astfel 
incit acestea să fie apte pentru re
condiționare, De asemenea, se află 
in curs de execuție prin autodota- 
re diferite standuri de probă, pre
cum și un stand complex pentru 
probe și rodaj la motoare, cu posi
bilități de utilizare a tehnicii de 
calcul, ceea ce va permite un con
trol riguros obiectiv și asupra func
ționalității subansamblelor in care 
s-au introdus repere recondițio
nate.

Corneliu CÂRLAN

Brașovul se numără printre jude
țele țării cu o suprafață mare de 
pădure — 160 000 hectare. în pădu
rile județului se infilnesc aproape 
toate speciile de arbori care formea
ză fondul forestier de bază al țării. 
Dacă ar fi să subliniem importanța 
pe care pădurile județului o au in 
economia forestieră națională, atunci 
trebuie arătat că în reședința ju
dețului funcționează singurele fa
cultăți de silvicultură și de indus
trializarea lemnului, o filială a In
stitutului de cercetări și amenajări 
silvice și una a Institutului de cer
cetări și proiectări pentru industria 
lemnului. Tot aici funcționează 
unicul centru de conservat semințe 
de rășinoase pe țară. Datorită rezul
tatelor, in general bune, obținute de 
către silvicultorii brașoveni în dez
voltarea și conservarea fondului fo
restier, organele centrale de resort 
și-au propus să sprijine activitatea 
Inspectoratului silvic județean Bra
șov in gospodărirea și regenerarea 
pădurilor, in așa fel incît să devină 
model pentru toate inspectoratele și 
unitățile silvice din țară.

Campania de împăduriri s-a des
fășurat pe baza unui plan ce consti
tuie parte integrantă a programului 
de dezvoltare a silviculturii in ju
dețul Brașov. Din cele 1 000 hectare 
cîte urmează să fie plantate în acest 
an pe raza Inspectoratului silvic 
Brașov și care se vor alătura celor 
circa 20 000 hectare impădurite in 
ultimii 20 de ani, circa două treimi 
vor avea rol de protecție. Demnă de 
a fi remarcată este și hotărîrea fo
restierilor brașoveni de a executa 
integral lucrările de împăduriri pre
văzute pentru 1988 in actuala cam
panie de primăvară. „Prin această 
realizare — preciza tovarășul Aurel 
Biara. inspector-șef adjunct al in
spectoratului silvic județean, asigu
răm condiții ca pină la jumătatea 
actualului cincinal să avem plantate 
3 300 hectare din cele 5 600 prevăzute 
pe întregul cincinal, adică să reali
zăm mai devreme prevederile cin
cinalului, ceea ce înseamnă un ciștig 
valoros pentru pădure".

Stratul gros de zăpadă care mai 
există la această oră in munți nu 
constituie un impediment prea se
rios in realizarea obiectivului pro
pus. Au fost luate din timp toate

NOI PRODUSE 
ASIMILATE IN ȚARĂ
Alăturindu-se numeroaselor 

colective muncitorești din țară, 
specialiștii Institutului de cer
cetare, inginerie tehnologică, 
proiectare și producție pentru 
industria anorganică și metale 
neferoase din București — a- 
parținind marii familii de uni
tăți de cercetare din cadrul In
stitutului central de chimie — 
ICECHIM — raportează, in 
cinstea sărbătorii muncii, noi și 
valoroase realizări. Este vorba, 
de data aceasta, de asimilarea și 
producerea in laboratoarele in
stitutului. pentru prima dată in 
tară, a trei noi produse din fa
milia lacurilor de alunecare 
(unsori speciale) .pe bază de 
sulfura de molibden necesare 
bunei funcționări a utilajelor 
din energetica nucleară.

Despre acest fapt de muncă 
ne vorbește ing. Petre Potop — 
directorul adjunct științific al 
institutului. „Aceste materiale, 
ne spune interlocutorul, fac 
parte dintr-un nomenclator mai 
larg de produse destinate unor 
ramuri de virf ale economiei, 
îndeosebi pentru energetica nu
cleară, pe care institutul are sar
cina să le asimileze in acest an. 
Obținerea in țara noastră, in 
premieră, a lacurilor de alune
care a necesitat un efort com
plex. angrenind lucrări de cer
cetare și cooperare cu alte uni
tăți de cercetare: Institutul de 
cercetări chimice din Bucu
rești, Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică pentru 
petrochimie și rafinării din Plo
iești. Centrul de chimie fizică 
și cel pentru lacuri și vopsele, 
largi colective din invățămih- 
tul superior. Cu toată marea 
complexitate a compoziției a- 
cestor produse, ele au trecut 
cu succes exigentele probe de 
calitate cerute de normele im
puse de domeniul in care sint 
Utilizate — energetica nuclea
ră. în prezent, importante forțe 
sint concentrate pentru produ
cerea lor in cantitatea solici
tată.

Și. tot pentru domeniul nu
clear. mai exact pentru unită
țile ce furnizează echipamen
tele pentru centralele noastre 
nucleare, in aceste zile a fost 
înregistrată încă o reușită a 
acestui institut: obținerea unui 
aliaj, de plumb și stibiu, pen
tru a cărui producere la nive
lul de calitate cerut a fost ne
cesară stabilirea unei tehnologii 
originale de îndepărtare a ur
melor de arseniu existente in 
stibiu. în intimpinarea zilei de 
1 Mai vor fi realizate primele 
cantități din acest aliaj și care 
vor fi livrate unităților produ
cătoare de echipament nuclear. 
(Vlaicu Radu).

măsurile în acest scop. Specialiștii 
afirmă că puieții nu vor avea de 
suferit chiar dacă lucrările de plan
tare in zona subalpină se vor pre
lungi cu ceva față de alți ani. Ade
vărul este că forestierii brașoveni 
au făcut multe lucruri bune pentru 
ca acțiunea de împădurire să se des
fășoare în timpul cel mai scurt, mai 
ales in zona colinară. Aici sint con
centrate, la această dată, forțele 
principale. Datorită măsurilor luate 
din vreme (identificarea și stabilirea 
perimetrelor care urmează să fie 
impădurite, asigurarea puieților) lu
crările de împădurire in această zonă 
sint avansate. Așa cum ne-a infor
mat inginerul principal Soltana Var- 
tolomei, s-au încheiat deja lucrările 
de împădurire a terenurilor puternic 
erodate din perimetrele Bărcuț, Fel- 
mer, Cincu, Criț. De asemenea, 
ocoalele silvice Codlea și Măieruș 
au . încheiat această lucrare pe în
treaga suprafață. Avansate sint lu
crările de împădurire și în ocoalele

Experiențe 
din județul Brașov

silvice îdin zona colinară Rupea și 
Făgăraș. O contribuție substanțială 
in executarea lucrărilor de împădu
rire au avut elevii unor școli, și ne 
referim în mod deosebit la cele din 
Măieruș, Rupea, Voila și Făgăraș. 
Deși stratul de zăpadă este incă gros 
in zona subalpină, activitatea de îm
pădurire se află în plină desfășu
rare. Puieții sint transportați cu că
ruțele in zona șantierelor de împă
durire si adăpostiți in silozuri impro
vizate, urrnînd ca, la momentul po
trivit, să înceapă plantarea lor in 
mustul zăpezii.

Cu aceeași intensitate se lucrează 
in pepiniere și solarii. Pe măsură 
ce puieții destinați plantării sint 
scoși și transportați pe șantierele de 
împădurire, locul lor este ocupat de 
către puieții scoși din solarii, spații 
care la rîndul lor sint repede pre
gătite pentru reinsămințare. Această 
practică asigură viitorilor arbori un 
ciștig de un an. începînd din acest 
an, pe raza inspectoratului Brașov 
se va trece la obținerea materialului 
săditor și în răsadnițe. în felul 
acesta se va realiza o importantă 
economie de folie de polietilenă și, 
bineînțeles, o reducere a cheltuieli
lor materiale.

O altă acțiune de mare importanță 
pe agenda de lucru a forestierilor, și 
care are de fapt un caracter perma
nent, este aceea de igienizare a pă
durilor. Ninsorile abundente căzute 
chiar și la mijlocul lunii aprilie au 
avut ca efect ruperea și doborirea 
unui mare număr de arbori. Or, 
pentru a proteja pădurea, acești ar
bori trebuie scoși. In această ac
țiune sint antrenate importante forțe 
ale ocoalelor silvice și unităților 
I.F.E.T. Masa lemnoasă care urmea
ză să fie valorificată in acest mod 
este de 20 000 mc. Ea vine să se 
adauge celor 92 000 mc puși în va
loare anul trecut prin igienizare.

Sint acțiuni vitale pentru conser
varea, protejarea și dezvoltarea pă
durilor, această deosebit de impor

tantă bogăție a județului Brașov.
Principala problemă care se ridică 

Folosirea integrală, co înalt randament 
a capacităților de producție

(Urmare din pag. I)
sistemul dărilor de seamă, folosirea 
extensivă se urmărește numai la 
mașinile-unelte de bază si la mașini
le. utilajele și instalațiile specifice 
unor ramuri industriale. Ceea ce pu 
oferă decit o imagine parțială si ade
sea neconcludentă asupra modului 
iii. care se asigură utilizarea fondu
rilor fixe productive. Un neajuns 
care poate fi inlăturat dacă indice
le de folosire a timpului disponibil 
de lucru se urmărește la toate gru
pele de utilaje la nivel de Întreprin
dere, centrală. Este o soluție la care 
s-ar putea apela utilizindu-se in acest 
scop programe adecvate pentru teh
nica de calcul, prezentă azi in marea 
majoritate a verigilor de producție.

în vederea luării unor măsuri ope
rative. care să contribuie la îmbu
nătățirea folosirii extensive a fon
durilor fixe la nivel de întreprinde
re. centrală, minister, pe lingă gra
dul de utilizare a fondului de timp 
disponibil este necesar să fie corect, 
operativ și in detaliu cunoscute sl 
cauzele care contribuie la nefolosi- 
rea la maximum posibil a acestui fond 
de timp. în prezent, documentul pri
mar in care trebuie să se consemne
ze nefolosirea timpului disponibil de 
lucru este așa-numita fișă „U“ in 
care figurează schimburile neprogra
mate, reparațiile accidentale, lipsa 
de comenzi, lipsa forței de muncă, 
lipsa energiei și a unor materiale. 
Numărul redus al acestor categorii 
de cauze, formalismul unor înregis
trări, precum și unele prevederi ale 
metodologiei privind includerea tim
pilor de nefuncționare oe fiecare 
cauză in parte fac ca. in realitate, 
informațiile pe care le oferă fisa ,.U“ 
să fie tardive și in unele cazuri pu
țin folositoare pentru stabilirea mă
surilor și acțiunilor ce se impun 
pentru perioadele viitoare. De aceea, 
in unele țări s-a renunțat la o astfel 
de evidentă a folosirii timpului de lu
cru ăl utilajelor, adoptindu-se alte 
soluții pentru urmărirea operativă 
pe calculator a funcționării utilaje
lor, in paralel cu detalierea anali
tică a cauzelor de nefolosire a fon
durilor fixe: lipsă materiale, lipsă 
S.D,V.-.uri. lipsă documentație, lipsa 
muncitorului etc.

Un alt domeniu important al per
fecționării relațiilor întreprindere- 
centrală-minister se referă la îm
bunătățirea folosirii intensive a ca
pacităților de producție. în prezent, 
se acreditează tot mai mult ideea 
conform căreia posibilitățile de îm
bunătățire a utilizării intensive a 
capacităților de producție sint prac
tic nelimitate în raport cu cele ale 
folosirii extensive; deci in timp ce 
rezervele de utilizare extensivă scad 
pe măsura apropierii de fondul de 
timp maxim disponibil, rezervele de 
utilizare intensivă pot să sporească 
progresiv, ele regăsindu-se in fleca
re unitate de timp de funcționare. 
Asemenea rezultate pot fi obținute 
prin modernizarea capacităților de 
producție — componentă esențială 
a importantei acțiuni de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, care se desfășoară în eco
nomia națională. Practic, moderni
zarea utilajelor conduce Ia creșterea 
randamentului orar si astfel mărește 
capacitatea de producție ; in conse
cință, pentru a se înregistra o îm

în plantaje spe- 
livezi obișnuite) 
obținerii de se- 
Asemenea plan
tara noastră în

în legătură cu realizarea programu
lui județean de dezvoltare a silvi
culturii o reprezintă promovarea în 
cultură a speciilor autohtone valo
roase și, strins legat de aceasta, asi
gurarea de material săditor genetic 
ameliorat, rezistent la boli și dăună
tori, ca și la influențele nefavora
bile ale factorilor de climă și po- 
luanți. Practic, semințele destinate 
producerii de puieți sint recoltate 
din rezervații naturale speciale. Tot 
din aceste rezervații se aleg arborii 
cu conformația cea mai frumoasă, 
așa-zișii arbori plus-variante din 
care se recoltează mlădițele pentru 
altoiul puieților din pepiniere, care 
apoi sint replantați * - ■ ■
ciale (un fel de 
destinate exclusiv 
mințe ameliorate, 
taje s-au creat in __  _________
ultimii ani nu numai pentru răși
noase, dar și pentru alte specii : ste
jar, gorun, paltin, fag, frasin.

„Cartea de vizită" cu care cerce
tătorii brașoveni din cadrul filialei 
Institutului de cercetări și amena
jări silvice se legitimează în fața 
viitorului o constituie, fără îndoială, 
rezultatele obținute în ameliorarea 
unei specii de molid care asigură 
un conținut de celuloză mai ridicat. 
„Pină acum, ține să sublinieze cer
cetătorul Valentin Bolea, noi am 
stabilit rezervațiile naturale cu cel 
mai valoroși molizi pentru celuloză, 
de la care am cules semințe pentru 
obținerea puieților, dar am recoltat 
și ramuri cu care am efectuat altoiri 
in pepinierele ocolului silvic de la 
Săcele, care este baza noastră ma
terială. Tot aici am creat, cu trei 
ani in urmă, un plantaj cu această 
specie de molid de la care, pesta 
9—10 ani, vom obține primele se
mințe ameliorate de molid pentru 
celuloză".

în cadrul filialei I.C.A.S. din Bra
șov mai funcționează și un centru 
de conservare a semințelor de ră
șinoase destinate plantațiilor de pu
ieți din toate ocoalele silvice din 
țară. Pină în prezent centrul a asi
gurat semințe de rășinoase pentru 
actuala campanie unui număr de 50 
de ocoale silvice, ca și pentru ex
port. Centrul dispune de un labora
tor de analize, care supune unul 
control exigent calitatea semințelor 
ce sint expediate ocoalelor silvice, 
în acest laborator este controlată șl 
calitatea semințelor trimise pentru 
analize de ocoalele silvice din Tran
silvania, din toate speciile de arbori. 
Pentru actuala campanie au fost 
efectuate pină acum aproape 260 
asemenea analize. Colectivul labo
ratorului face însă apel la ocoalele 
silvice arondate aici să nu aștepte 
apropierea sau declanșarea campa
niei pentru a expedia laboratorului 
probele de semințe spre analiză, 
deoarece acest mod de a proceda 
aglomerează activitatea colectivului 
de laboranți.

Prin munca lor, silvicultorii bra
șoveni sint hotărîți să treacă la ma
terializarea punct cu punct a impor
tantelor obiective prevăzute în pro
gramul județean de dezvoltare a 
fondului forestier, program care lși 
propune să dea o nouă dimensiune 
activității acestui important sector 
al economiei județului.

Nicolae MOCANU S 
corespondentul „Scînteii

bunătățire a utilizării intensive a 
noii capacități trebuie ca producția 
orară obținută să crească mai mult 
decit randamentul utilajului in urma 
modernizării: în caz contrar, mo
dernizarea utilajului este urmată de 
o scădere a gradului de utilizare in
tensivă a capacităților.

Pe linia folosirii intensive a ca
pacităților de producție s-au înre
gistrat, de la un an la altul, creșteri 
substanțiale in diferite unități indus
triale. Cu toate acestea, practica a- 
rată că există încă însemnate rezer
ve de folosire mai bună a fondurilor 
fixe productive. în această privință 
analizele concrete demonstrează că 
nivelul redus al folosirii intensive a 
unor capacități de producție in une
le intreprinderi este determinat de 
marile consumuri de muncă ne pro
dus, precum si de cheltuielile de 
timp de muncă reprezentind abateri 
de la procesul tehnologic sau rebu
turi. Această situație este și conse
cința faptului că reexaminarea nor
melor de timp pe locuri de muncă 
nu se realizează concomitent cu îm
bunătățirea dotărilor, cu perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, ci ulterior, atunci cind pro
porția de depășire a normelor trece 
de un anumit nivel — de regulă. 5 
la sută.

Creșterea gradului de utilizare in
tensivă a capacităților de producție 
este condiționată și de eliminarea 
rebuturilor sau a abaterilor de la 
tehnologia stabilită inițial. Analizin- 
du-se cauzele acestor rebuturi si 
abateri la o serie de intreprinderi 
au rezultat următoarele : există încă 
procedee tehnologice incomplet fun
damentate sau însușite ; slabă cali
ficare a lucrătorilor în raport cu 
categoria lucrării; calitatea necores
punzătoare a unor materiale; lipsa 
de control din partea factorilor de 
răspundere ; adaosuri mari de pre
lucrare care duc la creșterea timpu
lui de prelucrare peste cel normat 
și astfel la scăderea gradului de fo
losire intensivă a utilajelor. Desigur, 
șirul cauzelor poate continua, numi
torul comun al acestora reprezentin- 
du-1 abaterea de la normele disci
plinei de producție.

Tinind cont de complexitatea as
pectelor ce trebuie avute in vedere 
la. folosirea intensivă a capacităților 
de producție s-ar impune ca la sta
bilirea gradului de utilizare intensi
vă pe lingă indicatorii utilizați in 
prezent să se folosească si „procen
tul de îndeplinire a normelor de 
producție pe unitate de timp"; acest 
indicator poate fi calculat la fiecare 
utilaj, grupă de utilaje, linie tehno
logică. metru pătrat suprafață de 
producție etc., reflectînd astfel atit 
nivelul real al utilizării intensive, 
cit și rezervele de producție exis
tente in această privință.

In actuala etapă în care se acțio
nează pentru dezvoltarea intensivă 
a economiei, problemele perfecțio
nării mecanismului informațional și 
de decizie in domeniul folosirii ca
pacităților de producție pe Întrea
ga filieră întreprindere-centrală-mi- 
nister prezintă cea mai mare însem
nătate, măsurile și acțiunile ce se 
întreprind în această privință tre
buind să vizeze sporirea răspunde
rii față de gospodărirea mijloacelor 
de producție, dezvoltarea si admi
nistrarea proprietății socialiste.
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Realitățile contemporane 
in oglinzile artei

BIENALA DE PICTURĂ Șl SCULPTURĂ
în ce măsură o manifes

tare de artă reușește să 
răspundă necesităților spi
rituale ale momentului în 
care a fost organizată ? 
Cum dezvăluie istoria mo
mentului cultural pe care 
îl străbate ? Ce oglinzi fo
losește pentru a reda ex
periența unei viețuiri se
culare și, deopotrivă, in ce 
măsură exprimă o densi
tate afectivă semnifican* 
tă ? Iată întrebări care pot 
fi încă mult nuanțate, dar 
care în totalitatea lor au 
drept scop să descifreze 
trăsăturile dominante ale 
unei expoziții oolective. în 
cazul de față al Bienalei de 
pictură și sculptură. Isto
ria momentului actual al 
acestor două specii ale ar
tei contemporane este, de
sigur. scrisă cu tenacitate 
si continuitate de nu
meroase expoziții persona
le deschise cu regularita
te nu doar in Capitală, ci 
pretutindeni, pe tot cu
prinsul tării. Inevitabil 
fragmentară, această ima
gine este completată de a- 
ce»t adevărat eveniment 
pentru întreaga obște ar
tistică pe care îl reprezin
tă bienala. Și poate că 
nici o altă formă de mani
festare nu oferă privitori
lor contemporani șansa de 
a se familiariza cu o per
cepție mai amplă asupra 
picturii și sculpturii actua
le decit această manifesta
re devenită tradițională. 
Impresia generală pe care 
o lasă această expoziție 
republicană recent deschi
să in sălile Dalles este a- 
ceea a unei unități spiri
tuale. Chiar dacă, referin- 
du-ne ta pictură, de exem
plu, pe panourile expuse, 
vecinătatea unor lucrări 
poate părea uneori arbitra
ră. ansamblul expoziției o- 
feră imaginea unor trasee 
artistice ce se dezvoltă pa
ralel, interesante nu atît in 
confruntarea, cit în con
fluenta si complementari
tatea lor. Există în actua
la manifestare o continui
tate în aparenta disconti
nuitate. Dincolo de varie
tatea tematică șl stilistică 
se pot deduce cîteva carac
tere generale, se poate 
contura desenul actualului 
moment creator. Un desen, 
firește, mai puțin finisat, 
întrucât si de această dată 
lipsesc de pe șimeze nume 
de referință ale picturii și
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sculpturii contemporane. Cu 
toate lacunele ei. bienala o- 
feră prilejul unei continue 
circulații de valori, idei, 
teme. Numărul mare de 
vizitatori care străbat în 
aceste zile sălile de expu
nere indică — lucru ușor 
de constatat — o modifi
care a raporturilor intre 
artă și public. O modifica
re care se datorează vitali
tății fenomenului plastic 
actual, confirmată de pre
zenta lucrărilor unor ar
tiști cu reputație publică 
bine consolidată, dar si de 
participarea a foarte nu
meroși tineri afla ti in pra
gul afirmării.

La originea interesului 
pentru pictură se află în
săși calitatea ei. in multe 
privințe deosebită. Utili
tatea. larga utilitate a pic
turii stă în însăși calitatea 
ei. în audiența de care a- 
ceastă calitate se bucură 
Ia publicul foarte, larg. în 
valoarea ei specifipă. Te
mele dintotdeauna ale pic
turii și-au aflat în multe 
din lucrările prezentate 
acum o perspectivă adin- 
că. un sens al durabilității 
asupra căruia culoarea 
și-a exercitat funcția spe
cifică de interpretare, de 
esentializare. Mai ales pei
sajul — gen dominant în 
actuala manifestare — a- 
duce modalități de asimi
lare originală a tradiției, de 
multe ori exemple de in
tegrare a experienței ciști- 
gate într-un curent modern 
de gîndire și sensibilitate. 
Prezenta covîrsitoare din 
punot de vedere numerica 
peisajelor trebuie însă 
privită, de această dată, si 
din perspectiva flexibili
tății sau toleranței față de 
anumite moduri de expri
mare Încetățenite. $1 a- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cit mai ales în centre ar
tistice de autoritară tradi
ție, acolo unde exemplele 
unui trecut prestigios 
exercită încă o deosebită 
putere de influențare, 
există primejdia automul- 
tumirii cu situația epigo- 
nică. deci primejdia stag
nării stilistice din lipsă de 
inițiativă personală. Dar 
dacă la artiștii cu bogată 
experiență pot fi ușor re
cunoscute sisteme de co- 
notare a ideilor si senti
mentelor după sisteme se
mantice instalate și defi
nitiv acceptate, trebuie re

marcat, de asemenea, fap
tul că .la unii din artiștii 
tineri persistă incă o anu
me pasivitate, un mod În
gust și depășit de a abor
da pictura la nivelul re
țetelor de.ia verificate, cu 
sunet armonios, dar ilus- 
trind o gamă minoră. Poa
te că această reluare, la o 
scară ușor modificată. a 
tradiției, repetarea cumin
te a unor soluții comode 
înlesnesc accesul la o mare 
expoziție. Ele nu sint insă 
de natură să contribuie în 
mod hotăritor Ia o afir
mare personală. Avem, 
poate, «ici una din expli
cațiile faptului că lipsesc 
din actuala ediție a biena
lei, ca preocupare mai ge
nerală, rezolvările com
poziționale de o anume 
amploare și gravitate, iar 
portretul ca gen poate fi 
ilustrat doar prin cîteva 
exemple. S-a discutat mult 
despre tendința, adeseori 
exacerbată, de a „literatu
riza". de a încerca nu atît 
echivalente, eu mijloace 
specifice picturii, cit trans
lații directe. Să se afle 
oare «ici cauza absentei 
din creația artiștilor tineri 
a unor preocupări care să 
dovedească deplina stăpî- 
nire a meșteșugului artis
tic. capabile să definească 
mai pregnant timpul și 
spațiul actuale? Istoria ar
tei românești de mîine 
depinde. în această pri
vință. de soliditatea cu
noștințelor acumulate, de 
disciplina riguroasă a lu
crului însușit încă din pri
mii ani ai învățămîntulul 
de specialitate. Iată de ce. 
în condițiile unei foarte 
active osmoze, a unei in
terdependențe existente In 
preocupările tuturor gene
rațiilor de artiști, valoa
rea unei manifestări cum 
este bienala se cuvine ju
decată nu doar în funcție 
de valorile deja verificate, 
ci și de opțiunile debutan- 
ților. de unitatea pe care 
creația lor o formează cu 
întreaga mișcare artistică 
actuală. Căutările stilistice 
care pot fi întâlnite în rea
litatea zilnică a atelierelor, 
ca și numeroasele reușite 
înregistrate in ultimii ani 
In domeniul picturii, rolul 
activ al taberelor și sim
pozioanelor de creație, al 
documentărilor (pentru a 
da cîteva exemple) pot 
oferi, de asemenea, repere
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Dan Hatmanu - 1 Mai lacob Lozâr - Ipotești

Tinerețea 
cîntecului
însemnări despre „Concursul cintecului 

politic pentru tineret"

Despre cea de-a 7-a 
ediție a Concursului cin
tecului politic pentru ti
neret — desfășurată la 
Sala Radioteleviziunii. cu 
participarea entuziastă a 
unui public exigent, a- 
tent. informat — se poa
te spune, fără rezerve, că 
a fost o reușită manifes
tare. în primul rind pen
tru că a lansat citeva pie
se care, cu siguranță, vor 
avea mare circulație in 
repertoriul formațiilor de 
gen. spre exemplu coru
rile : „Trăiască tineretul 
României" si „Sintem 
uteciștii României" de 
Vasile V. Vasilache (ver
surile apartinind lui Eu
gen Rotaru), paginile de 
muzică ușoară „Ano
timpul tinereții" de Ion 
Cristinoiu (versuri Mir
cea Block). „Vom fi me
reu" de Ionel Tudor 
(versuri de Andreea An
drei). „Lumea" de Petre 
Magdin (versuri Eugen 
Dumitru). „Tinerețe, cin- 
tec minunat" de Viorel 
Gavrilă (versuri Eugen 
Rotaru) etc. Apoi, a pro
pus atenției spectatorilor 
nume noi. tinere condeie 
care, cu talent, cu a- 
plomb au semnat remar
cabile partituri. Șl tre
buie să notăm numele 
Danielei Cojocaru (au
toarea corurilor „Ofran
da tinereții" și „Dra
goste supremă — Româ
nia"). pe Mihai Gri- 
goriu și Cristian Simio- 
nică (semnatarii cintece- 
lor „Alergăm numai că
tre soare" și. respectiv. 
„Un cintec de pace"). 
Așa cum. tot această edi
ție a Concursului cintecu- 
iui politic pentru tineret — 
competiție organizată de 
Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste. Uniunea 
compozitorilor și muzico
logilor si Radioteleviziu- 
nea română — a adus in 
prim-plan și elevate com
poziții. piese de factură 
complexă care au impus 
printr-o tehnică deosebi
tă. rafinament, prin mă
iestria cu care au fost 
compuse. Spre exemplu, 
corurile „Gind tinăr pen- 

• tru tară" de Anton Do- 
garu (versuri Daniela 
Crăsnaru). „Glasuri tine
rești" de Valentin Grues- 
cu (versuri Petre Ni- 
colae).

La Sala Radio, deci. în 
două seri de concurs, si 
la gala laureaților. pu
blicul a urmărit o com
petiție artistică de ținu
tă. care și-a propus și a 
reușit să ridice. în anu
me privințe, ștacheta ca
lității fată de edițiile an
terioare. A fost lăudabi
lă și inițiativa de a se 
colabora cu prestigioase 
ansambluri profesioniste 
si de amatori, precum : 
orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii româ
ne. dirijată de Paul Po
pescu. corul Radiotelevi
ziunii române, instruit de 
Aurel Grigoraș. corul Fi
larmonicii de stat din 
Cluj-Napoca. dirijat de 
Cornel Groza, corul li
ceului de artă „George 
Enescu". condus de Ni- 
colae Niculescu. orches
tra de estradă a Radio
televiziunii române, di
rijată de Cornel Popescu, 
precum șl corul „Prelu
diu" si grupul vocal 
„Choralis" — ale Ansam
blului artistic al Uniunii 
Tineretului Comunist — 
conduse de Voicu Enă- 
chescu. și formația Ionel 
Tudor. De asemenea, fap
tul că au fost aduși la 
lumina rampei cei mai 
tineri soliști de muzică 
ușoară : Loredana Groza, 
Marina Florea. Angela 
Stoica. Monica Anghel. 
Otilla Radulescu. Marile- 
na Dobre ș.a. Un remar
cabil efort care, oină la 
urmă, s-a concretizat in
tr-un buchet de noi co
ruri si melodii, majorita
tea de mare accesibilita
te. cu profund caracter 
patriotic, revoluționar, cu 
versuri tinerești mobili
zatoare. Cintece în care 
s-a subliniat convingător 
sentimentul de profund 
respect pe care tineretul 
României îl nutrește față 
de secretarul genera] al 
partidului, dragostea fată 
de plaiurile românești, 
angajamentul utecist de 
a răspunde prompt, de a 
fi întotdeauna in linia în* 
tii a efortului pentru ri
dicarea unor importante 
trepte de progres, de 
a-si închina talentul, fan
tezia. forța creatoare, for
ța de muncă timpului 
căruia aparțin.

Smaranda OTEANU

durabile In analiza picturii 
contemporane. Anvergura 
pe care o presupun toate 
aceste participări ridică in 
fața artiștilor probleme 
complexe de reprezentare 
expresivă a căror rezolva
re se reflectă în însăsi va
loarea multor lucrări.

Traiectoriile artistice sint, 
desigur, multiplu ramifi
cate. Comună, mai ales în 
domeniul picturii, este o 
anumită atitudine armoni
oasă. un mod de a integra 
arta în viață, mod pe care 
îl recunoaștem ca fiind 
mult elogiata trăsătură 
echilibrată a expresiei ar
tistice românești. O desci
frăm o dată cu armoniile 
caracteristice paletei unui 
maestru ca Ion Popescu

Neg-reni, în coordonatele 
de fină sensibilitate mînui- 
te cu măiestrie de Grigore 
Vasile, în portretul si com
poziția prezentate. în dra
matismul compoziției ; lui 
Alin Gheorghiu, din care 
răzbat sonoritățile unor 
expresive acorduri croma
tice, in aspra, dar vitala 
simplitate a naturii statice 
de Ion Pacea, in cuprinză- 
toarea respirație a ..zbo
rului" pictat de Viorel 
Mărginean. în narația sen
sibilă. la limita dintre real 
și fantastic, a picturii lui 
Ștefan Cîlția sau Liviu Su- 
har. în subtilitatea lineară 
și cromatică a compoziției 
lui Sorin Ufoveanu. în 
nostalgica rememorare a 
Ipoteștiului la lacob Lazăr

sau a muzeului Tattarescu. 
de o remarcabilă fermitate 
a desenului, lă Spiru Ver- 
gulescu, în farmecul deli
cat al „Primăverii în oraș" 
de Florin Niculiu, in ar
monioasa prezentă a mării 
imaginate de Gheorghe 
Anghel. în viguroasele rit
muri compoziționale ale 
Vandei Sachelarie Vladi- 
mirescu, în deosebitul simț 
al materiei picturale la 
Romul Nuțiu. in explozia 
de vitalitate pe care o aduc 
florile pictate de Sanda 
Șaramăt. în sărbătorile din 
Maramureș evocate de Va
sile Pop Negreșteanu cu 
aceeași angajare in eposul 
popular. în cadența solem
nă a „Sărbătorii" de Geta 
Mermeze. In multe din lu
crările de pictură expuse 
acum, detaliul concret ca
pătă. în viata pe care o 
reprezintă ansamblul com
pozițiilor. sensuri care ac
centuează un anume spe
cific românesc. Le putem 
descifra in compozițiile 
unui maestru ca Dan Hat
manu — neistovit în a sta
bili corelații intre imag'ni- 
le mai noi sau mai vechi 
ale Iașiului si stări subiec
tive. în armonioasa îmbi
nare a culorilor prin care 
Adrian Podoleanu evocă 
„Satul nou", im strălucirea 
soarelui dobrogean fixată 
de Costin Neamtu Intr-un 
peisaj de o remarcabilă 
forță epică a evocării. în 
aspra simplitate a unei 
naturi statice semnate de 
Florin Mitroi, în peisaje 
variate ca factură semnate 
de Ion Grigore. Dan Con- 
stantânescu. Radu Costi- 
nescu, Gh. Rădeanu. 
George Paul Mihail. Mihai 
Bandac. Mihaela Nica sau 
în naturile statice semna
te' de G. Catrinescu si Va
sile Parizescn.

Selecția de sculptură, 
deși mai restrinsă nume
ric decît altădată. relevă 
în multe din lucrările ex

puse. o dată cu firești dife
rente de stil, o dată cu va
rietatea materialelor folo
site, o certă profesionali- 
tate. De remarcat sint si 
de această dată noblețea 
stilizărilor în portretele 
semnate de Horia Flămînd 
și Grigore Minea. expresi
vitatea nu lipsită de pate
tism a chipului lui Nichita 
Stănescu. modelat de Du
mitru Pasima. monumenta
litatea complex evocatoare 
a prezentei lui George 
Coșbuc intr-un portret 
conceput pentru spații ex
terioare de Mihai Coșan. 
modelajul suplu cu efecte 
de prețiozitate .ale metalu
lui la Paul Vasilescu. Va
sile Gorduz. Victor Gaga. 
Gheorghe Iliescu Căli- 
nești. Lucrările în lemn, de 
multe ori moderne reme
morări .ale măiestriei spi
ritului popular, aduc, o da
tă cu volumele desfășurate 
îndrăzneț prin tăietura di
rectă. lucrări de o deose
bită forță a exprimării ca 
în „Tristia" aparținînd 
maestrului Ion Vlasiu. în 
metafora de adincă suges
tivitate a lucrării lui Ion 
Iancut, în ampla desfășu
rare a sculpturii lui Mihai 
Buculei, in finețea cize- 
lurii cu care Mircea Ste- 
fănescu si-a dăltuit . Meș
terul anonim", ir. volume
le impunătoare ale ..Fron
tonului" de Oviaiu Maitec 
sau în sensurile decorative 
ale „Semnului pentru apă" 
de Delia Șerban Brindu- 
șescu.

Exemplele pe care le-am 
dat. ca si altele extrem de 
numeroase care ar putea 
fi aduse în discuție ne în
dreptățesc speranța că 
viitoarele manifestări co
lective de amploare vor 
aduce lucrări de mai mare 
anvergură, capabile să re
flecte mai complex spiri
tualitatea contemporană.

Marina PREUTU

A MUNCI, A CREA PENTRU ȚARĂ
(Urmare din pag. I)
ani. Ce ne puteti spune în 
această privință ?

— La noi. anual se cre
ează 800 de noi desene și 
poziții coloristice. Nu este 
aceasta dovada unei susți
nute activități de perfec
ționare. care ochiului mal 
puțin cunoscător poate să-i 
scape ?

Vedeți. în cazul nostru 
calitatea are o serie de ri
gori. poate nu așa de evi
dente, dar extrem de im
portante. Ce ați spune des
pre o stofă, o stofă fru
moasă. durabilă, dar care 
este rarefiată într-un sin
gur punct ? „Viața" stofei 
este dată de punctul său 
eel mai slab. Oricit de 
bună ar fi materia primă, 
oricit de serios s-ar fi 
muncit in diferite alte 
faze, toate acestea nu pot 
compensa în nici un fel 
calitatea scăzută a unei 
singure operații. Este o 
realitate care pune in lu
mină rolul de neinlocuit al 
răspunderii, al spiritului 
de echipă.

întreaga investiție socia
lă făcută pentru fabricarea 
unei stofe se sprijină ia 
un moment dat pe un 
punct fix, punctul repre
zentat de propria muncă. 
Poți, exercitindu-ți cum se 
cuvine profesia, oferi ga
ranții în plus de valorif.- 
care a acestei investiții 
sau. dimpotrivă. în mod 
iresponsabil, o poți submi
na sau chiar compromite. 
In cazul acesta, nu mai e- 
xistă nici scuza — și ea 
greu acceptabilă — că ai 
irosit propria muncă, pen
tru că. in fond, ai irosit în
treaga investiție socială 
pentru fabricarea stofei 
pînă in acel moment.

Om aspru, curajos, dar 
care se lasă mai greu la 
vorbă. Acesta este maistrul 
specialist Antoniu Duban 
de la întreprinderea mi
nieră Lupeni. Despre mun
ca lui, despre împlinirile 
ei îti pot vorbi mult mai 
ușor colegii săi. De pildă, 
inginerul Titus Costache, 
care redă si astăzi cu lux 
de amănunte primele dis
cuții pe care le-a avut cu 
maistru! Duban. cînd 
a venit proaspăt stagiar. 
„Atunci mi s-a dat una din 
cele mai pătrunzătoare ca
racterizări ale creației — 
își amintește Titus Costa
che. Eram de curind venit 
în Valea Jiului. Impresio
nat de realizările lui nea 
Duban. l-am întrebat în* 
tr-o bună zi: Mă-nveti și 
pe mine tehnica dumitale?" 
„Imposibil" îmi răspunde.

„De ce ?“ replic nedume
rit. „Invențiile sint în mine, 
le trăiesc cum trăiești un 
sentiment curat l Și, apoi, 
continuă după o pauză, 
dacă te-aș învăța, la ce 
ti-ar folosi, ai fi tot al doi
lea. după mine. Deci tot 
un învins".

Niciodată n-am să uit a- 
ceste cuvinte. O invenție 
trebuie trăită, trăită cu a- 
devărat. Ea te mistuie. îti 
devorează timpul, gindu- 
rile intime, liniștea. E 
grea, e foarte grea naște
rea unei invenții si valoa
rea ei depinde de perioada 
aceasta de gestație extrem 
de importantă.

Apoi este fundamental 
cînd lucrezi la o idee nouă 
să crezi, să crezi cu tărie 
că. in acel moment, ești 
cel mai bun. că vei ajun
ge primul, că vei izbindi 
cel dinții. Ia spuneti*mi cu 
ce poftă ai lucra, știind că 
altul va ajunge mai intii 
pe tărimul acela așa de 
tentant al noului !

Aceste lucruri, eu și 
multi alți colegi ai mei 
le;am îmătat de la nea 
Duban.

Sint multe invențiile pe 
care maistrul Duban le-a 
smuls intr-o viată de mun
că aspră din chingile ne
cunoscutului. Singur sau în 
colaborare cu cei mai buni 
ingineri electromecanici și 
specialiști ai minei. De pil
dă. perfecționarea unor 
instalații si utilaje miniere, 
dintre care se pot aminti 
îmbunătățirea fiabilității 
unor' complexe și combine 
de abataj și înaintare, con
fecționarea unor monora- 
iuri cu acționare pneuma
tică. împingătoarele elec- 
trohidraulice pentru actio
narea vagonetelor ș.a.m.d.

Dar cea mai valoroasă 
idee pe care niciodată n-o 
spune, dar fata i se lumi
nează cînd i se amintește 
de ea, este alta. Una de 
un gen mai deosebit — a- 
nume convertirea fiului 
său. Puiu Antoniu Duban, 
nu numai la această profe
sie de-acum tradițională în 
viata familiei, ci la munca 
așa de anevoioasă de crea
ție. De cînd era elev la li
ceu. îh vacantele de vară, 
fiul lucra cel puțin două 
luni, cot la cot, cu tatăl 
său. Din anul 1980, cînd a 
terminat Institutul de 
mine Petroșani, facultatea 
de mașini și instalații mi
niere, se află mereu la da
torie. Acum este adjunct al 
șefului sectorului XVI. Ta
tăl si fiul muncesc alături, 
și tot alături cizelează noi 
ginduri, noi idei care au și 
început să rodească.

Noul este întotdeauna combativ
— Tovarășe Novolan. sin- 

teti directorul unei între* 
prinderi fruntașe pe ramu
ră ; al unei întreprinderi 
care ne-a obișnuit cu pro
duse de înaltă calitate. Fri-

giderul și congelatorul fa
bricate la Găeștl sînt com
petitive oe cele mai exi
gente piețe ale lumii. V-aș 
propune să discutăm des
pre răspunderea pentru ca

litate, despre răspunderea 
pentru creație.

— Cind am venit cu 
multi ani în urmă. între
prinderea de frigidere 
Găesti era o unitate cu o 
dotare tehnică foarte bună, 
dar care nu-și atingea 
parametrii prpiectați. De 
aceea, am inceput cu pre
gătirea oamenilor, care fu
sese intr-adevăr neglijată. 
Am căutat ca la fiecare loc 
de muncă să fie cel puțin 
citeva cadre care să devi
nă „profesorii" unei temei
nice pregătiri profesionale. 
Aceste cadre de bază au 
devenit cu timpul iniția
torii unui proces de per
fecționare care. trebuie 
să vă mărturisesc, nici eu, 
inițial, nu credeam că va 
deveni așa de susținut.

— Ati putea să dati un 
exemplu ?

— De pildă, compresorul 
este pentru frigider agre
gatul de bază. Cite perfec
ționări credeți că a adus 
colectivul întreprinderii a- 
cestuia ? 10. 20. 50 ? Nu, 
180 ! O sută optzeci de 
îmbunătățiri. Firește nu 
toate au aceeași impor
tanță. Dar ele exprimă prin 
numărul ridicat o anumită 
stare de căutare, un efort 
de a face mai bine, con
vingerea că in orice mo
ment noul are incă secre
te de dezlegat. Această fe
brilitate a căutării., caro a 
cuprins tot mai multi oa
meni, este. dacă vreți, ade
vărata performanță a co
lectivului nostru. Pentru 
că ea este un element de 
forțare a limitelor existen
te la un moment dat.

— în ce sens 1
— Căutarea angajează. 

Angajează omul într-o sta
re de ardere continuă. 
Fără căutare, si capacită
țile pe care le stimulează, 
forța de a vedea „peste", 
mai departe de lucrurile 
mărunte, obișnuite, viața 
devine liniară. mediocră. 
Pretențiile se plafonează, 
ambițiile scad, voința se 
anemiază, omul începe 
să-și uite idealurile, de
vine „terestru", limitin- 
du-și preocupările, gîndu- 
rile. aspirațiile. Implicit, 
aportul lui la viața socială, 
contribuția lui la activita
tea profesională se reduc 
simțitor.

— întîlniți oameni care 
să evite într-un fel sau 
altul noul, rigorile Iul, so
licitările lui ?

— Cel mai mult, cred 
eu. supără coeficientul de 
neprevăzut pe care îl con
ține și-l va conține întot
deauna noul. „De ce să 
modific o situație existen
tă. confirmată in practică, 
despre care am certitudi
nea că e bună ?“ se mai 
întreabă unii. Da. a fost 
bună ieri, mai e încă bună 
azi.' dar mîine ? „Pînă 
mîine, om trăi și-om ve
dea" răspund ei. Azi însă, 
în condițiile producției 
moderne, orice amînare

costă foarte scump. For
mula „văzînd și făcînd" 
trebuie modificată „prevă- 
zînd și făcînd !“.

— Plasați, așadar, această 
stare de căutare pe tere
nul confruntării dintre 
vechi și nou.

— Desigur, pentru că

noul este prin definiție țe
lul căutării creatoare, se 
opune de regulă obișnuin
ței, clișeului. De unde și 
caracterul combativ al cău
tării veritabil creatoare, 
hrănită întotdeauna de do
rința de a învinge o pie
dică, de a depăși o frină.

Calitatea - adevărata oglindă 
a răspunderii

Munca temeinică duce la 
rezultate rodnice. Sint ne
numărate colective care se 
mindresc cu asemenea re
zultate. De aceea, vorbind 
despre muncă, despre con
tribuția ei la propășirea 
patriei, la creșterea bună
stării, putem și trebuie să 
vorbim și despre acea la
tură a activității care ur
mărește rezultatul valoros 
acolo unde acesta apare, iși 
propune să-l preia, să-l 
extindă, să-l transforme 
intr-un bun comun.

— Conduceți o unitate 
fruntașă — ne adresăm 
președintelui cooperativei 
agricole de producție Grin- 
du — Anghel Mircea Dan. 
Sînteți vizitați în cadrul 
unor schimburi de expe
riență ? Vin oameni din 
alte cooperative să vă în
trebe cum faceți de obți
neți asemenea rezultate ?

— Da. vin mulți, foarte 
mulți. Unii sint interesați, 
întreabă, cercetează, vor 
să cunoască, să știe. Parcă 
ți-e drag să le răspunzi, 
pentru că-i vezi doritori să 
afle. Dar sint și alții care 
doar exclamă : „Vai ce 
frumos 1“ Se mai plimbă 
puțin și pleacă tot cum 
au venit. Cîteodată revin 
la anumite intervale a- 
ceiasi oameni. . „Vai oe 
frumos 1“ exclamă din 
nou și din nou pleacă. 
Sau cel mult pun două, 
trei intrebări, așa de ochii 
lumii.

Nu poți cunoaște cu a- 
devărat un rezultat dacă 
nu înțelegi bine cum s-a 
ajuns la acel rezultat. Cum 
a fost obținut. Dar nici 
acest lucru nu este sufi
cient. Este foarte impor
tant să cunoști și să înțe
legi bine, dar în multe 
privințe de aici începe 
drumul greu. Pentru că 
trebuie să asiguri baze 
pentru rezultatul bun. O

producție de lapte în zo
otehnie nu se obține nu
mai dacă ai vaci bune, o 
rasă bună de animale. Tre
buie să mai ai și grajduri 
bune, și îngrijitori buni, 
și nutrețuri bune. E greu 
să „faci rost" de toate — 
pentru că toate sînt foarte 
importante, iar lipsa uneia 
dintre ele, oricare ar fi, 
poate compromite totul — 
și de aceea unii dau îna
poi. în acest moment, cred 
eu, trebuie să intervină și 
ambiția, tenacitatea, dar și 
ajutorul, sprijinul dat de 
o unitate vecină sau de 
C.U.A.S.C. sau de județ. 
Ascultați-mă, o experien
ță nu se mută în altă 
parte Cit ai bate din 
palme. Iar cei ce cred 
că totul se rezolvă doar 
venind și văzînd se în
șeală.

— Dacă tot vorbim de 
muncă, il întreb, ce re
lații vedeți intre muncă 
și patriotism ?

Stă puțin, se gîndește.
— Patriotismul este un 

cuvînt ales, ca și țara ; 
cuvinte pe care imi pla
ce să le folosesc rar. Pre
fer să vorbesc de muncă. 
Pentru că dacă munca 
este temeinică ea va fi de 
folos și oamenilor,. și ță
rii. Problema este cum 
să facem munca mai te
meinică, mai roditoare, 
în felul acesta este ca și 
cum am munci mai mult. 
Asta trebuie să fie grija 
noastră, a celor ce ne a- 
flăm in fruntea unor co
lective mai mari sau mai 
mici : cum să facem 
munca mai spornică. Țara 
are nevoie nu, simplu, de 
muncă, ci de roadele el, 
iar roadele depind nu nu
mai de efort, ci și de or
ganizare. de cum e gin- 
dit procesul muncii, de 
cum e condus.

Calitatea este o adevărată oglindă a muncii, un ve
ritabil loc geometric al competentei și dăruirii, al or
ganizării si creației. Toate acestea sint unite însă prin* 
tr-un numitor comun — răspunderea față de muncă. 
Ea. răspunderea, este o adevărată materie primă a 
calității si eficientei muncii. A îmbunătăți calitatea și 
eficienta — obiective esențiale ale etapei actuale — 
înseamnă cu deosebire a spori răspunderea colective
lor si a fiecăruia în parte, a asimila calitatea si efi
cienta nu cu cerințe facultative, ci cu examene dificile 
de maturitate și autoexigență, de ne urma cărora vom 
beneficia fiecare in parte și tara in ansamblu. A întări 
această răspundere. în toate compartimentele societății, 
înseamnă a spori aportul fiecăruia la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a 
asigura temelii sigure evoluției sale mereu ascendente 
spre piscurile luminoase ale societății comuniste.
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• O înfloritoare cetate 
getică din Dobrogea. Unul 
uintre obiectivele arheologice importante 
cercetate in ultimii ani in Dobrogea este 
cetatea getică de la Satu Nou (comuna 
Oltina, județul Constanța), cetate ampla
sată pe un promontoriu cu o poziție domi
nantă. de unde putea fi supravegheat și 
controlat un mare sector al Dunării. După 
cum ne comunică tovarășul Mihai Irimia, 
director adjunct al Muzeului de istorie 
națională, arheologie și artă Constanța, 
care, Împreună cu cercetătorul Nicolae 
Conovici de la Institutul 
din București, a efectuat 
promontoriul este format 
touri, ambele fortificate în 
zona de sud) cu un val de .
tră și șanț de apărare. A fost documentată 
o intensă locuire a promontoriului, ilus
trată de locuințe, cuptoare, vetre (dintre 
care una este ornamentată), gropi de pro
vizii ; este impresionant, deopotrivă, in
ventarul arheologic scos la lumină, fiind 
prezente toate tipurile fundamentale ale 
ceramicii geto-daeice. cărora li se a- 
daugă o mare bogăție de produse cera
mice elenistice, pînă acum fiind descope
rite peste 170 de torți și gîturi de amfore 
ștampilate, ce proveneau din vestite centre 
meșteșugărești ale antichității. Deosebit de 
interesante sint concluziile relevate de cer
cetările arheologice cu privire la sfîrșitul 
locuirii în această cetate. Deși Dobrogea a 
fost cucerită de romani in anii 28—27 i.e.n., 
descoperirile de la Satu Nou atestă că 
fortificația de aici nu și-a încetat atunci 
existența, ea dăinuind încă multe decenii. 
Acest fapt indică, astfel, că acțiunea roma
nă n-a fost urmată de măsuri 
menite să modifice componenta 
preponderent getică, a regiunii, 
autohtonilor și-a urmat cursul în 
natele tradiționale. De-abia la 
secolului I al erei noastre vechile cetăți 
getice dobrogene iși pierd importanta stra
tegică, fiind prin urmare abandonate. Atare 
constatări deschid perspective noi asupra 
conviețuirii geto-dacilor cu romanii, a sim
biozei celor două civilizații.

de arheologie 
aici săpături, 

din două pla- 
antichitate (in 

pămînt cu pia-

radicale, 
etnică, 

că viața 
coordo- 

mijlocul

• O străveche așezare 
românească din Cimpia 
Crișurilor. In cursul anuluJ trecut* 
arheologii Sever Dumitrașcu ți loan Crișan 
de la Complexul muzeal județean Bihor au 
continuat investigațiile de specialitate in 
stațiunea arheologică de la Sinnicolau Ro
mân, unde in anii anteriori fuseseră identi
ficate mai multe niveluri de locuire, datind 
din neolitic pină in epoca medievală. în cam
pania de săpături din anul 1987 atenția a 
fost centrată asupra unei așezări din seco
lele VIII—IX e.n. A fost descoperit un 
atelier de prelucrare a ceramicii, cu patru 
cuptoare, fiind scoasă la iveală, totodată, 
o mare cantitate de produse de acest gen, 
a căror formă și decorație le integrează 
armonios civilizației străvechi românești ; 
alături de locuințele din aceeași perioadă 
identificate aici, aceste nbi descoperiri aduc 
valoroase mărturii privind dăinuirea româ
nească pe vatra dacică străbună, proiec
tează noi lumini asupra vieții dintr-o epocă 
frămîntată a istoriei românești.

• Numismatica în spri
jinul cunoașterii trecutu
lui. în actualul an universitar, in cadrul 
lucrărilor Laboratorului de studii otomane 
din cadrul Facultății de istorie-filozofie a 
Universității din București s-a acordat 
atenție aprofundării cunoașterii relațiilor 
româno-otomane și, deopotrivă, valorifi
cării bogatei moșteniri științifice româ
nești în domeniul orientalisticii. Astfel, 
așa cum am semnalat deja, tot la această 
rubrică, au fost aduse importante întregiri 
la opera cartografică a lui Dimitrie Can- 
temir, prin comunicarea susținută de 
dr. Paul Cernovodeanu, Cercetător științific 
la Institutul de istorie „N. Iorga", cu pri
vire la harta Constantinopolului realizată 
de principele-cărturar in urmă cu aproape 
270 de ani. într-o altă comunicare, 
dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al labora
torului. a analizat, pe baza unui vast ma
terial documentar, problema cauzelor înce
tării emisiunilor monetare regulate in 
Muntenia și Moldova în secolele XV—XVI. 
Examinind numeroase documente de can
celarie, izvoare narative și numismatice, 
autorul a ajuns la concluzia că la temelia 
acestui fapt se află nu o interdicție a 
Porții otomane, ci motivații de natură eco
nomică. Față de nevoile crescînde de mo
nedă. necesare unui volum sporit al schim
burilor comerciale și in condițiile unor 
resurse proprii de metal prețios insuficien
te. domnii moldo-munteni au renunțat , la 
asemenea emisiuni monetare costisitoare, 
adaptîndu-se noii conjuncturi economice 
create de puternica penetrație a monedei 
de argint otomane și apoi a celor de argint 
europene. Aceasta a creat astfel. începînd 
mai ales cu a doua jumătate a veacului al 
XVII-lea, o stare de fapt, transformată in 
epoca fanariotă intr-o stare de drept. Toc
mai de aceea, lupta românilor pentru cuce
rirea Independenței naționale depline a 
încorporat ca o componentă majoră reciș- 
tigarea dreptului suveran la emisiuni mo
netare nroprii. drept recucerit în 1867.

• Pe urmele lui Mircea 
Cel Mare. valoroasa colecție a 
„Editurii Sport-Turism" — „Pe urmele 
lui..." — a văzut lumina tiparului o nouă 
lucrare : „Pe urmele lui Mircea cel Mare", 
elaborată de istoricul Constantin Căzăniș- 
teanu. Potrivit rigorilor colecției, lucrarea 
înfățișează înainte de toate cadrul istoric 
în care s-a desfășurat domnia marelui 
voievod al țării românești sud-carpatice : 
chipul așezărilor acesteia, drumurile ce o 
brăzdau, raoorturile sale cu statele vecine. 
Urmărind firul faptelor marelui domn, 
subliniind trăsăturile gindirii sale politice, 
detașind țelurile programului său de ac
țiune. autorul stăruie asupra strînselor le
gături dintre Muntenia și celelalte țări 
române (Transilvania, Moldova. Dobrogea), 
Mircea cel Mare dovedindu-se sub multiple 
aspecte un precursor strălucit al înfăptui
rilor lui Mihai Viteazul. Cu bogăție de 
date este reconstituit uriașul efort politic, 
diplomatic și militar al voievodului Mircea 
cel Mare pentru apărarea libertății țării 
sale, pentru înlăturarea gravelor primejdii 
pe care politica agresivă a unora dintre 
statele vremii le creau pentru existența 
independentă a țărilor române. în totul, o 
carte scrisă cu căldură, cu numeroase 
sugestii interesante in tratarea unor pro
bleme controversate, o carte din paginile 
căreia personalitatea politico-militară a 
voievodului Mircea cel Mare se detașează 
în contururi statuare, dominînd o epocă in 
care eșichierul vieții internaționale a fost 
populat de vestiți oameni politici și co
mandanți de oști.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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ÎN 1NT1MPINAREA ZILEI DE 1 MAI TELEGRAME
Guvernului

România,

el
MAI

Metalul
(Urmare din pag. I)

valorificat superior

utilizare a metalului a cres- 
10 la sută, timpul de execu- 
redus cu 15—20 la sută, iar 
de prelucrare prin strunjire,

tul de 
cut cu 
tie s-a 
timpul 
cu aproape 10 la sută. Acum, preocu
parea noastră se îndreaptă 
lărgirea 
pentru 
lizarea 
rele pe .
petroliere, laminorul și-a dovedit... 
puterile. Ne-am angajat ca pină la 
1 Mai să realizăm și bandajele pen
tru reductoarele folosite la unitățile

către 
gamei de piese laminate, 

că în ceea ce privește reâ- 
roților Z-45 de la tractoa- 
șenile folosite în șantierele

de pompare de 3,5 și 7 tone, ceea 
înseamnă noi economii care vor ajun
ge la sfirșitul acestei luni la o va
loare de peste 1,1 milioane Iei.

între măsurile care au prins viață 
prin soluțiile imaginate de speciali?- . 
tii întreprinderii se numără și noua' 
tehnologie pentru turnarea capace
lor de vane, prin care se obține o 
economie anuală de aproape 30 tone 
metal, experimentarea unei tehnolo
gii de elaborare a fontei cu conținut 
limitat de carbon și sulf. în vederea 
înlocuirii unor materiale neferoase, 
precum și execuția bucșelor de di
mensiuni mici in varianta bimetal.

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VOIVOZI

ce

IAȘI : Oțeluri 
cu mărci superioare
Oțelarii de pe platforma Com

binatului de utilaj 
Iași, antrenați in 
socialistă dedicată 
sărbători a muncii — 1 Mai — 
acționează cu hotărire și multă 
hărnicie pent™ realizarea și 
depășirea sarcinilor cantitative, 
cît și a celor calitative privind 
fabricarea oțelului. Ei reușesc 
astfel să elaboreze tot mai mul
te șarje cu mărci superioare de 
oțeluri pentru cilindri de lami
noare, pentru brăzdare de plug, 
pentru industria nucleară etc. 
Au fost elaborate și câteva 
mărci de oteluri care concură 
la realizarea unor produse des
tinate exportului, între care ba
rele de cuplare a laminoarelor. 
S-a ajuns astfel la peste 150 
de mărci de oțeluri realizate 
pină acum pe platforma ieșea
nă, practic, întreaga gamă de 
oteluri cerute de construcția de 
mașini. De menționat. că, pentru 
atingerea acestui nivel înalt, 
oțelarii ieșeni și-au însușit si 
folosesc tehnologii modeme, 
cum sînt turnarea indirectă prin 
sifon și turnarea în vid a oțe
lurilor. procedee prin care se 
realizează peste 90 la sută din 
producția de oțel a combinatu
lui ieșean. (Manole Corcaci).

greu din 
îintre cerea 
apropiatei

CARAȘ-SEVERIN
Cu o săptămină 

în devans
Ziua internațională a muncii 

iste întâmpinată de constructo
rii de mașini din județul Ca- 
raș-Severin cu noi si remarca
bile. succese în producție. Ast
fel, colectivul muncitoresc al 
întreprinderii de construcții 
metalice Bocșa a reușit să fi
nalizeze, cu o săptămină in de- 
vans, cele trei stavile 
nodurile 
Timpuri 
complexe 
La irîndul 
vului de 
construcții de mașini din Reși
ța. intre alte realizări de pres
tigiu, au reușit să asimileze. în 
aceste zile, in fabricație injec- 
toarele și pompele de injecție 
pentru motoarele navale lente, 
cu consum redus de combusti
bil. (Ion D. Cucu).

Harnici mineri,
întilnirea nu avea să dureze nici 

jumătate de oră. Comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii convo
caseră la Jurteana II șefii celorlalte 
sectoare din cadrul întreprinderii 
miniere Voivozi, precum și secretarii 
organizațiilor de partid de aici. Ia 
cuvintul tehnicianul Ionel Linear, 
șeful sectorului gazdă : „în întâmpi
narea zilei de 1 Mai, sectorul Jur
teana II cheamă la întrecere colec
tivele de muncă din celelalte subuni
tăți ale întreprinderii. Angajamentul 
nostru este de a depăși în această 
lună, printr-o temeinică organizare 
a activității, nivelul extracției cu 
4 000 tone lignit, iar lucrările de pre
gătire cu 70 metri. Totodată, ne-am 
propus să diminuăm costurile cu 
150 000 lei, să sporim contul econo
miilor cu 500 000 lei prin creșterea 
volumului de materiale recuperate, 
recondiționate și refolosite, să asi
gurăm o putere calorifică mai mare 
cu 25 kcal/kg față de prevederile 
planului".

în fapt, acesta era miezul întâl
nirii. Au urmat citeva clipe de 
liniște. Fiecare dintre cei prezenti 
își făcea calcule. raportindu-se la 
posibilitățile sectoarelor, la angaja
mentul gazdelor. în esență, fiecare 
brigadă este hotărită să fructifice la 
un nivel superior tehnica din dotare 
și experiența de care dispune.

De la angajamente la fapte pasul 
hotărit a fost făcut. Principalul ar
gument ? înregistrarea unor viteze 
de avansare ridicate la combinele de 
înaintare, fapt care a permis extra
gerea a 8 000 tone lignit peste pre
vederi in primul trimestru al anului. 
Producție suplimentară care va fi 
dublată in cinstea zilei de 1 Mai. 
Fapt pe deplin posibil dacă avem în 
vedere că pină acum s-a ajuns la 
14 000 tone lignit.

Producția în creștere, cheltuielile 
în scădere — o relație pregnant pusă 
în evidență de bilanțul primului tri
mestru, cind cheltuielile 
au ' . .___
lei producție-marfă. întreprinderea 
nu 
de

materiale
fost reduse cu 30,8 lei la 1 000 de
numai că s-a încadrat în normele 
consum, ci și a economisit, prin-

buni gospodari
tre altele, 1,4 tone metal la 1000 
tone cărbune extras.

Știe oricine, fără galerii o mină 
nici măcar nu poate fi închipuită. 
Cingătoarele de fier și beton i-au 
furat minei peisajul pe care îl avea 
odinioară, cind zeci de păduri de 
brad erau coborîte în adine pentru a 
ține muntele în spinare. în fapt, 
chiar dacă nu le-a străbătut, oricine 
își poate imagina înzăuate magistra
lele subterane. Mii și mii de tone de 
armături care iși au acolo, in 
adincuri. viața lor. imbătrînind prin 
corodare sau încovoindu-se adesea 
din pricina presiunilor mari la care 
sint supuse. „Bănuiți ce soartă aveau 
pină nu de mult aceștj munți de 
metal ? Cel mai adesea luau drumul 
oțelăriilor — ne spune brigadierul 
Cheregi E. Emanoil. Acum însă fie
care sector dispune de o presă (după 
un patent propriu 1) de recondiționat 
armături în subteran. Armături care 
ajunse la a doua viață acoperă 
anual necesarul pentru zeci de kilo
metri de pregătire".

Fiecare bulgăre de cărbune în
seamnă energie. Minerii de la Voi
vozi știu acest lucru. Știu și îi res
pectă importanța. „Contorul" consu
mului echivalează eu conștiința fie
căruia, afirma secretarul comitetu
lui de partid, ing, Emil Pătruică. O 
conștiință de bun gospodar. în pri
mele două luni ale anului, de exem
plu, în unele sectoare s-a depășit 
cota energetică repartizată. Aici au 
fost inițiate analize la fața locului, 
rezultînd o seamă de propuneri, de 
soluții, extinse ulterior în toate cele
lalte sectoare : evitarea vehiculării 
suplimentare a lignitului în stațiile 
de sortare, montarea bateriilor de 
condensatoare statice la suprafață, 
la sectorul electrotehnic ș.a.

întrecerea lansată de minerii din 
sectorul Jurteana II va întregi 
bilanțul pozitiv al muncii. Pentru că 
la Voivozi fiecare știe cît ii cintă- 
rește hărnicia. Și, desigur, spiritul 
gospodăresc.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Primul-ministru al 
Republicii Socialiste

. Constantin Dăscălescu, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italiene, Ciriaco de Mita, 
o telegramă cu prilejul investirii 
sale in această funcție, în care îi 
transmite cele mai călduroase feli
citări, împreună cu cele mai bune 
urări de succces în activitatea de 

’ înaltă răspundere care i-a fost în
credințată. în telegramă se exprimă 
convingerea că raporturile de priete
nie tradițională dintre România și 
Italia se vor dezvolta in viitor in 
toate domeniile, în interesul celor 
două popoare, al păcii și securității 
in Europa și in întreaga lume.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă tovarășului Zbigniew 
Messner, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone, prin care. în numele Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
al său personal, se exprimă sincere 
condoleanțe în legătură cu pierderea 
de vieți omenești provocată de ca
tastrofa maritimă din Oceanul A- 
tlantic, iar familiilor celor dispăruți 
sentimente de compasiune.

Cronica zilei

pentru 
hidrotehnice din zona 
Noi ale amenajării 
a râului Dîmbovița, 
lor, membrii colecti- 
la întreprinderea de

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE DIN SUCEAVA

Sporirea rezervelor 
de substanțe minerale 

utile
muncii de la Intre- 
de prospecțiuni si 

geologice „Suceava"
Oamenii 

prinderea 
explorări „ 
din Cimpulung Moldovenesc în
tâmpină ziua de 1 Mai cu rezul
tate de seamă in activitatea 
productivă. în perioada care a 
trecut de Ia .începutul anului și 
pină acum, ei au obținut im
portante depășiri ale planului 
fizic, executind in plus 622 me
tri liniari foraje cu sondeze, 
434 metri liniari galerii și 105 
metri liniari suitori de cerceta
re geologică. Aceste realizări 
suplimentare s-au materializat 
in depășirea sarcinilor de rezer
ve la minereuri feroase și bari- 
tină. precum și in predarea că
tre beneficiar, peste sarcinile 
de plan, a obiectivului geolo
gic Ulmi Sihăetria-Pacea. A- 
vansate mult sînt și lucrările la 
obiectivele Crucea-Adincime și 
Leșu Ursului, zona a III-a, pen
tru minereuri neferoase. Aluni- 
șu Mare — Alunișu Mic. etapa 
a III-a, pentru baritină, și 
Runc — Vatra Dornei, pen
tru calcare, care vor fi predate, 
de asemenea. înainte de termen 
beneficiarului, „La obținerea a- 
cestor rezultate bune — ne spu
nea tovarășul loan Mureșan, 
directorul întreprinderii. au 
contribuit toate brigăzile geolo
gice complexe. S-au detașat 
insă grupele de lucru conduse 
de minerii Viorel Boată, de la 
brigada Colacu-Iacobeni. Ni- 
colae Bejan, de la brigada 
Broșteni, și Haralambie Bighiu, 
de la brigada Vatra Dornei, 
care, prin organizarea unor îna
intări rapide in subteran și-au 
îndeplinit planul lunar în pro
porție de 200—300 la sută". 
(Sava Bejinariu),

prevederile planului 
indicatorii activității 

livrând economiei 
export însem- 

de cabluri de

PLOIEȘTI : In avans 
la export

De la începutul anului, co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
șl ingineri de la uzina „Cablul 
românesc" din Ploiești, printr-o 
mai bună organizare a produc
ției și a muncii, a reușit să de
pășească 
la toți 
economice,
naționale și la 
nate cantități 
tracțiune. Semnificativ este și 
faptul că, pină acum, uzina 
ploieșteană a expediat. în 
avans, partenerilor externi 
produse în valoare de peste 
600 000 lei. concomitent cu asi
milarea în fabricație a încă 5 
noi tipuri de cabluri.

în cinstea zilei de 1 Mai. oa
menii muncii de aici s-au an
gajat să devanseze termenele 
de livrare a produselor desti
nate exportului, astfel incit va
loarea producției să se ridice 
la peste 1 milion lei. (loan 
Marinescu).

In interesul dezvoltării relațiilor de prietenie 
si colaborare româno-cehoslovace

Reproiectarea produselor — importantă 
sursă de economii

întreprinderea de mașini-unelte 
din Suceava este una din 'unitățile 
industriale din județ care utilizează 
în procesul de producție metale 
neferoase. De aceea. între obiecti
vele principale ale activității colec
tivului de muncă de aici se află 
buna gospodărire și reducerea con
sumului de astfel de materiale va
loroase. Cum se acționează concret 
în acest sens ? „Măsurile prevăzute 
in programele de reducere a consu
murilor și de îmbunătățire a coefi
cienților de utilizare a metalelor 
neferoase — ne spunea tovarășul 
Nicolae Oprea, inginer-șef cu pre
gătirea fabricației — sint orientate 
în două direcții principale de acțiu
ne : modernizarea unor tehnologii de 
execuție și înlocuirea acestor metale 
cu fontă, oțel și mase plastice. Nou
tatea de ultimă oră la noi este expe
rimentarea folosirii încălzirii cu 
curenți de înaltă frecvență la turna
rea centrifugală 
talice".

Despre ce este 
anul trecut, prin 
strung obișnuit, s-a trecut la tur
narea centrifugală a bucșelor bime- 
talice — un procedeu, de altfel, bine 
cunoscut în țară. Partea din oțel se 
toarnă în mod obișnuit în forme 
clasice. Pentru cealaltă parte se fo-

a bucșelor bime-

vorba ? încă de 
modificarea unui

(Urmare din pag. I)
carea lui pe mașină, mer
ge greu. Dar e optimist.

Am urmărit pas cu pas 
„destinul" din aceste trei 
zile al acestei mașini, in
trigat de faptul că și cele 
din jur ședeau degeaba. 
Mai cu seamă un centru 
de prelucrare ultramodern, 
cu capacitatea de a înma
gazina un impresionant nu
măr de programe. Prima 
concluzie : nu este deloc 
simplă operația „punerii la 
treabă" a acestor mașini 
(în cazul descris, unui sub- 
inginer specializat în pro
grame, ajutat de un mun
citor, i-au trebuit trei zile 
ca să introducă în memo
ria mașinii un program 
dinainte elaborat și pentru 
ca mașina să funcționeze 
corect și efectiv). Deci pre
zența în secție a unui mare 
număr de mașini automate 
cu comandă numerică a 
pus la grea încercare echi
librul din raportul om- 
mașină. A fost o „lecție" 1

Am apelat, în această 
privință, la opinia unui 
tînăr inginer, venit în 
uzină doar de citeva luni, 
absolvent cu 9.52 al facul
tății TCM, Dan Mocanu.

— E loc de mai bine în 
organizarea folosirii mași
nilor moderne — ne spune. 
De cind mă aflu aici a 
fost instalată o mașină 
formidabilă, cu masă du
blă și o capacitate de me
morare pentru 10 000 metri 
de bandă perforată. Deci 
posibilități vaste. Numai să 
o știm folosi... A lucrat, un 
timp, un cap de distribuție. 
Dar comanda aceea s-a 
terminat. N-a fost vreme 
să i se elaboreze progra
me și pentru alte repere.

— Ce ai realizat de cind 
te afli aici ?

— Am fost repartizat ca 
tehnolog pe linia de mașini 
cu comandă numerică

losește în exclusivitate șpan 
bronz fără impurități, care pină 
de mult se preda la întreprinderea 
pentru recuperarea materialelor re- 
folosibile. încălzirea acestuia pină 
la temperatura de topire s-a făcut 
și se mai face cu flacără oxiacetiie- 
nică. Procedeul nu era însă destul 
de rapid. De aceea, în acest an, s-a 
trecut la realizarea modificărilor ne
cesare în vederea încălzirii cu 
curenți de înaltă frecvență. Primele 
rezultate au validat eficiența proce
deului.

Alături de placarea bucșelor pe 
suporți din oțel cu bronz se aplică 
deja cu bune rezultate și tehnologia 
turnării bandajelor de bronz pe bu
tuci de oțel la coroanele și roțile 
melcate. Astfel, coeficientul de uti
lizare a bronzului sporește de la 61 
la 80 la sută. Este locul să precizăm 
că. tot în vederea reducerii consu
mului din acest valoros material, 35 
repere au fost reproiectate. înlocu- 
indu-se în totalitate bronzul cu fon
tă sau textolit. în funcție de solici
tările la care este supus organul de 
mașină respectiv. între piesele care 
nu se mai realizează din bronz se 
află diferite bucșe, lagăre, piulițe 
speciale etc.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii”

de 
nu

La București au avut loc. în pe
rioada 25—28 aprilie, lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-ghaneze de cooperare econo
mică și tehnică.

în spiritul hotărîrilor și obiective
lor convenite cu prilejul recentului 
dialog româno-ghanez la nivel înalt, 
cele două delegații au 
stadiul actual al relațiilor 
bilaterale, posibilitățile și 
voltării, in continuare, a 
și cooperării în domenii 
comun, lărgirii și 
schimburilor reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie. Ion M. 
Nicolae, ministrul industriei chimi
ce și petrochimice, și Don Arthur, 
ministru la Comitetul de Stat pentru 
Cooperare Economică al Republicii 
Ghana, au semnat protocolul se
siunii.

în timpul șederii în țara noastră, 
conducătorul delegației ghaneze a 
avut întrevederi la conducerile Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini și Ministerului Indus
triei de Utilaj Greu și a vizitat 
obiective economice din Capitală.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei. joi a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ția de prietenie România — Japo
nia. in cadrul căreia s-au prezen
tat impresii de călătorie din aceas
tă tară și un film documentar ja
ponez.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de 
prietenie România — Japonia, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

A fost prezent Katsuhiro Ichioka, 
ambasadorul Japoniei la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Țărilor de Jos, ambasadorul 
acestei țări la București, Coenraad 
Frederik Stork, a oferit, joi. o re
cepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, ai altor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

examinat 
economice 
căile dez- 
colaborării 
de interes 

diversificării

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică, 1 mai, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport . organizează 
prima TRAGERE LOTO 2 din cele 
două planificate in cursul acestei 
luni, la care participants au posibi
litatea obținerii unor importante ciș- 
tiguri in autoturisme „DACIA 1 300", 
în cadrul valorii unitare a cîștiguri- 
lor, precum și a unor însemnate sume 
de bani de valori fixe si variabile. 
Biletul de participare (10 Iei varian
ta) poate fi completat cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu patru 
variante achitate în cotă de 25 la 
sută. Fiecare bilet are drept de par
ticipare la toate cele trei extrageri 
a cite 4 numere, care însumează 12 
numere din 75.

Simbătă. 30 aprilie, este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

multîax. Și am fost solici
tat să fac o reorganizare a 
liniei in așa fel incit ea să 
poată produce nu 2 000, ci
4 000 de cilindri pe lună. 
Am lucrat două săptămini 
la tema asta și am elabo
rat-o. Soluțiile au fost 
examinate și aprobate. Ar 
urma acum să fie puse in 
practică.

— Ceea ce nu știe el — 
am aflat ulterior de la 
șeful secției — este că noi 
vrem ca linia să producă
5 000 de cilindri. Soluțiile

riență. Dar pregătirea e. 
complexă și durează". (Con
frunt ideea cu ce am vă
zut, mai exact cu ce n-am 
văzut : nu i-am văzut pe 
acei tineri absolvenți „li
piți" de muncitori cu expe
riență, lingă acele minuna
te mașini. Cind subingine- 
rul Predonescu lucra la 
programare, n-ar fi fost 
normal să se afle lingă el 
și un grup de tineri care 
să ia aminte la cum se 
face o asemenea opera
ție ?).

CU UN PAS ÎNAINTEA 
TEHNICII NOI

date de stagiarul Mocanu 
permit asta. Are un cap ' 
tehnic foarte bun șl o să 
i-1 „exploatăm". Cit pri
vește mașinile foarte noi, 
are dreptate. Ne preocupă 
și pe noi...

Problema e mai com
plexă. Inginerul Ghlțâ, 
șeful secției, susține că sta
tionarea acestor mașini (ul
timele sosite) e doar o 
chestiune de moment, că, 
atunci cind vor veni co
menzile așteptate pentru 
produse ale căror repere 
se pretează la prelucrarea 
pe mașini cu comandă nu
merică, respectivele utilaje 
își vor primi Încărcătura 
cuvenită.

Totuși, iată și opinii care 
contrazic intrucitva opti
mismul șefului de secție.

Ing. Ion Toabeș, șef sec
ție schimb : „Mașinile cu 
comandă numerică și cen
trele de prelucrare sînt 
foarte noi și n-am avut 
timp să pregătim oameni 
pentru ele. Repartizăm cite 
un absolvent de liceu pe 
lingă muncitori cu expe-

Antoniu Șerbănescu. șeful 
serviciului plan-prodpcție : 
„Există și o strangulare, o 
capacitate redusă la elabo
rarea programelor pentru 
aceste mașini. Unele pot ti 
încărcate cu un număr 
mare 
încă 
buie 
lăm i 
care 
cele 
mașini pe care le-am achi
ziționat in ultima vreme".

Deci nu doar „încărca
rea" cu comenzi este pro
blema deplinei folosiri a 
acestor mașini. Momentul 
posibilității de a li 
gura încărcarea ar 
să le găsească pe 
apte de lucru.

Ce învățăminte se des
prind din cele de mai sus ? 

rapor- 
o per- 
a pre- 
oame-

velul tehnic al noilor do
tări. Și chiar în avans față 
de acesta. Este foarte ade
vărat că multe dintre noile 
mașini n-au sosit în uzină 
potrivit unui program eșa
lonat în timp, ci, de multe 
ori. au fost achiziții ocazio
nale (centrala i-a comu
nicat întreprinderii : avem 
disponibile cutare și cutare 
mașini. Vă interesează ? 
Luați-le !). Dar. programa
te sau nu. noile mașini ar 
fi venit oricum, mai devre
me sau mai tîrziu. Sensul 
evoluției, in întreaga noas
tră economie, este al mo
dernizării. al creșterii teh
nicității. Deci, era firesc și 
necesar ca factorii de con
ducere să se fi preocupat, 
cu spirit de anticipație, de 
inițierea. în cadrul progra
mului de pregătire profe
sională. a unor 
speciale, temeinic 
zate, pentru lucrul 
șinile automate cu
dă numerică, pentru tot ce 
se știe că va aduce viito
rul in domeniul operații
lor de uzinaj. Cu atit mai 
mult cu cit respectiva sec
ție are multi tineri absol
venți de licee industriale 
de specialitate. în măsură 
să asimileze complexitatea 
cunoștințelor cerute de 
noile mașini.

Lucruri oarecum asemă
nătoare pot fi întîlnite și 
în alte locuri. Pretutindeni 
acolo unde omul se află in 
relație directă cu instala
ții si mașini, în procese de 
producție supuse progresu
lui tehnic permanent, el, 
omul, cu neobosita sa do
rință de cunoaștere și per
fecționare. trebuie să se 
afle bine pregătit, din vre
me. în fața complexității 
unor instrumente tehnice 
create pentru a-i ridica 
munca la mereu mai înalte 
cote de tehnicitate și efi
ciență.

cursuri 
organi- 
la ma- 
coman-

cu un
: de programe. Noi 
nu reușim. Apoi tre
să găsim și să asimi- 
mai multe produse 
să pună in valoare 
peste 30 de asemenea

se asi- 
trebui 
deplin

prind din cele d~ .... 
în primul rind că 
tul om-mașină cere 
manentă mobilitate 
gătirii profesionale, 
nii trebuind să se afle 
mereu la nivelul cunoștin
țelor și îndeminării prac
tice pe care le impune ni-

Caracterul rodnic al relațiilor 
româno-cehoslovace, dinamismul și 
perspectivele ample de dezvoltare 
a colaborării prietenești multilatera
le au fost din nou și in mod preg
nant reliefate de rezultatele vizitei 
prietenești de lucru pe care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii, a intreprins-o în 
țara noastră tovarășul Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Convorbirile purtate, 
manifestările călduroase cu care 
a fost întimpinat inaltul oaspete, în
tregul bilanț al vizitei — sintetizat 
in Comunicatul comun — au evi
dențiat deopotrivă satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor noas
tre tradiționale, cit și voința comună 
de a le conferi noi dimensiuni.

Spiritul de prietenie, de stimă și 
prețuire reciprocă ce caracterizează 
relațiile româno-cehoslovace și-a 
găsit o puternică expresie prin so
lemnitatea în cadrul căreia tovară
șului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
înminat. de către tovarășul Milos 
Jakes. Ordinul „Leul Alb", clasa I 
cu colan, cea mai înaltă distincție 
de stat a R. S. Cehoslovace, confe
rit pentru contribuția adusă la dez
voltarea colaborării dintre cele două 
partide si țări, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și poporul 
cehoslovac, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii și 
colaborării în lume. Cu prilejul în- 
mînării înaltei distincții, tovarășul 
Milos Jakes, subliniind din nou 
prețuirea acordată contribuției tova
rășului Nicolae Ceaușescu la întări
rea legăturilor de prietenie, alianță 
și colaborare româno-cehoslovace. a 
exprimat in același timp înalta a- 
preciere a personalității secretarului 
general al partidului nostru, de emi
nent om politic și de stat, militant 
de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, comunist 
care și-a dedicat viața luptei pentru 
socialism și progres social, de nu
mele căruia sînt legate succesele 
obținute de poporul român pe calea 
istorică a făuririi noii orînduiri — 
reliefind totodată activitatea sa pen
tru întărirea unității țărilor socia
liste, pentru afirmarea idealurilor 
de pace și progres ale tuturor oa
menilor.

Actualul dialog .la nivel înalt a 
pus in evidentă noi și importante 
concluzii menite să jaloneze dezvol
tarea în continuare a legăturilor 
româno-cehoslovace în cele mai di
verse domenii, să le deschidă largi 
și rodnice perspective. Astfel, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta: 
„Aș dorî sâ exprim satisfacția noas
tră pentru convorbirile si înțelegeri
le Ia care am ajuns cu acest prilej. 
Intr-adevăr, se poate spune că vizita 
dumneavoastră, deși scurtă, va re
prezenta un nou moment important 
in dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre". La rîn- 
dul său. tovarășul MILOS JAKES 
și-a exprimat convingerea fermă că 
„rezultatele acestor convorbiri vor 
contribui la aprofundarea si diver
sificarea in continuare a relațiilor

reciproce in toate domeniile, că vor 
constitui un aport însemnat la dez
voltarea multilaterală a colaborării 
dintre partidele noastre comuniste și 
popoarele celor două țări frățești, la 
întărirea continuă a relațiilor dintre 
statele noastre si a întregii comuni
tăți socialiste".

Schimbul de informații privind 
mersul construcției socialiste in £ele 
două țări a pus in evidență vasta 
activitate desfășurată pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale P.C.R., respectiv ale Con
gresului al XVII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia privind perfecționarea 
activității în diferite domenii, dez
voltarea intensivă a economiilor na
ționale ale celor două țări, pe baza 
celor mai noi realizări ale științei 
și tehnicii. O trăsătură distinctivă a 
stadiului actual, ca și a noii etape 
ce se deschide pentru relațiile eco
nomice, constă in faptul că — în ca
drul schimburilor de bunuri mate
riale, care au ajuns la cel mai mare 
volum cunoscut pină in prezent — o 
atenție deosebită este acordată dez
voltării lor intensive, extinderii co
operării și specializării în producție. 
Voința de a valorifica mai deplin 
condițiile favorabile create de poten
țialul economic și tehnico-științific, 
precum și experiența acumulată în 
cadrul relațiilor noastre, în vederea 
sporirii, în ansamblul legăturilor 
economice, a ponderii produselor 
realizate prin cooperare și speciali
zare iși găsesc materializarea în ho- 
tărirea luată în cadrul convorbirilor 
de a se elabora, de către guvernele 
celor două țări, un program pomun 
de acțiune, care va avea o însem
nătate deosebită pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în acest sens, 
în strinsă corelare cu preocuparea 
pentru ridicarea eficienței relațiilor, 
s-a convenit să se desfășoare o ac
tivitate și mai intensă în vederea 
depistării unor, noi posibilități de co
laborare tehnico-științifică. îndeosebi 
în domenii ale tehnicii de vîrf.

De o însemnătate deosebită este 
hotărirea exprimată cu prilejul con
vorbirilor la nivel înalt de a se în
tări relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, știut fiind că relațiile 
de strinsă colaborare dintre cele două 
partide au un rol hotărîtor în dez
voltarea ansamblului raporturilor de 
prietenie și conlucrare româno-ceho
slovace..

Schimbul de păreri cu privire la 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale a dus la concluzia că. 
paralel cu unele mutații pozitive in
tervenite, în Europa si în lume per
sistă o situație destul de gravă, se 
mențin o serie de contradicții, reali
tățile impunînd oprirea cursei înar- 
mărilor și trecerea fermă la dezar
mare. în primul rind la dezarmarea 
nucleară ca problemă fundamentală 
a contemporaneității. Reliefindu-se 
însemnătatea Tratatului sovieto-ame- 
rican cu privire la înlăturarea ra
chetelor cu rază medie si mai scurtă 
de acțiune, s-a subliniat în aoelași

timp necesitatea ca acest prim pas să 
fie urmat de noi acorduri in direc
ția înfăptuirii pe scară largă a de
zarmării — care să ducă la reduce
rea armelor nucleare strategice, la 
preintimpinarea militarizării spațiu
lui extraterestru, la lichidarea com
pletă a armelor nucleare, a armelor 
chimice, a tuturor mijloacelor de 
distrugere în masă. Interesele asi
gurării păcii, ale destinderii și întă
ririi încrederii intre state impun, 
totodată, reducerea efectivelor forțe
lor armate și a armamentelor con
venționale din Europa, micșorarea 
cheltuielilor militare. în aceeași or
dine de preocupări, s-a relevat ce
rința ca. in cadrul reuniunii gene- 
ral-europene de la Viena. să se rea
lizeze înțelegeri care să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării si dezvolta
rea colaborării pe continentul nos
tru.

Fără îndoială că — asa cum 6-a 
subliniat in cadrul convorbirilor — 
importante contribuții la promova
rea acestor obiective majore sint 
inițiativele și propunerile vizind 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii si bunei vecinătăți, liberă 
de arme nucleare si chimice, convo
carea unei reuniuni la nivel înalt a 
șefilor de state și de guverne ai ță
rilor din regiune, ca si inițiativele 
menite să ducă la crearea unei zone 
similare în centrul Europei si a unei 
zone de încredere și colaborare de-a 
lungul liniei de contact dintre Orga
nizația Tratatului de la Varșovia și 
N.A.T.O.

Convorbirile de la București au 
reliefat, de asemenea, hotărîrea 
P.C.R. și a P.C. din Cehoslovacia de a 
milita pentru întărirea colaborării si 
unității partidelor comuniste si mun
citorești pe baza principiilor egali
tății și respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora politica, stra
tegia si tactica potrivit condițiilor 
concrete ale propriei țări. P.C.R. și 
P.C. din Cehoslovacia vor colabora 
și in viitor cu toate partidele co
muniste si muncitorești, cu toate 
partidele socialiste si social-demo- 
crate. cu forțele înaintate de pretu
tindeni în lupta pentru progres so
cial și pace, pentru solutionarea, in 
interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor majore ale contemporanei
tății.

Rezultatele fructuoase ale convor
birilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mi
los Jakes, bilanțul bogat al vizitei 
sint salutate cu căldură de opinia 
publică din țara noastră, cu con
vingerea că înfăptuirea înțelegerilor 
și hotăririlor convenite va inscria 
importante contribuții la dezvolta
rea colaborării româno-cehoslovace 
atit pe plan bilateral, cit si în do
meniul vieții internaționale, va duce 
la întărirea prieteniei noastre tradi
ționale — în interesul accelerării 
făuririi noii orînduiri in cele două 
țări, al cauzei generale a socialis
mului. păcii si înțelegerii în Europa 
si în întreaga lume.

AI. campeanu

tv
20,00 Telejurnal • Zilei muncii, faptele 

de muncă ale țării î
20,25 O patrie a muncii, România. Ver

suri și cîntece patriotice, revolu
ționare

20,40 Priorități în economie
21,00 Patrie, patriotism. Verticalele 

muncii, verticalele demnității. Do- 
1 cumentar (color)

21,15 Cadran mondial (color). România 
și problemele lumii contemporane

21,30 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de 
educație materiallst-științifică

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 aprilie, ora 20 — 2 mai,

ora 20. In țar* t Vreme tn încălzire, 
mai ales în partea a doua a interva
lului. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
în sud-vestul și- sudul- țării, unde, pe 
alocuri, va ploua slab. în rest, averse 
izolate. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări in sud- 
vestul țârii din sector sudic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 3 
și 12 grade, izolat mai coborite în pri
mele nopți pină la zero grade in de
presiuni și nord-estul țării, favorizir.d 
producerea izolată a brumelor. Tem
peraturile maxime se vor încadra in
tre 15 și 25 grade, mai ridicate în ju
mătatea de vest a țării. Pe alocuri, 
ceață slabă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
La Constanța : Campionatele internaționale de gimnastică 

ale României
• Cea de-a 31-a ediție a Campio

natelor internaționale de gimnastică 
ale României se va desfășura, ince- 
pind de azi pină duminică, in Sala 
sporturilor din Constanța. La tradi
ționala întrecere și-au confirmat 
participarea sportivi și sportive din 
18 țâri (U.R.S.S.. S.U.A.. Cuba. R.P. 
Chineză. Grecia. Israel. Bulgaria. Lu
xemburg. Olanda. Belgia. R.D. Ger
mană. Polonia. Ungaria, Italia, Sue
dia. Elveția. Cehoslovacia și. fireș
te. România).

Din tara noastră vor concura 
membrii loturilor olimpice, precum și

★

Halterofilii români au ciștigat noi 
medalii la Campionatele europene 
de haltere ce se desfășoară la Car
diff. In limitele categoriei 60 kg, 
A. Csanka a obținut medalia de 
bronz la totalul celor două stiluri, 
clasindu-se pe locul al treilea cu 
315 kg. De asemenea, halterofilul 
român și-a adjudecat alte două me
dalii de bronz (la stilul aruncat — 
cu 140 kg și la stilul smuls — cu 
175 kg). Pe primele două locuri, la

cei ai selecționatelor de juniori și 
junioare, care se pregătesc pentru 
Campionatele europene de la Avi
gnon (Franța), competiție programa
tă in zilele de 13, 14 și 15 mai.

Azi, prima zi. se va desfă
șura concursul individual compus 
masculin (de la ora 17). miine este 
prevăzut concursul similar feminin 
(de la ora 16). iar duminică vor 
avea loc finalele pe aparate : de la 
ora 10. cele masculine, iar după-a- 
miază. de la ora 17, întrecerile fe
minine.

★
totalul celor două stiluri, s-au situat 
Nahim Suleimanoglu (Turcia) cu 
330 kg și un nou record mondial la 
stilul smuls (150 kg) și Ștefan To- 
purov (Bulgaria) — 322,500 kg.

TENIS 9 In proba de dublu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Hamburg, pere
chea vest-germană Boris Becker, 
Uve Steeb a întrecut cu 6—2, 6—3 
cuplul Florin Segărceanu (România), 
Danilo Marcelino (Brazilia).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare 

la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1988

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(in otdinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1. 435-201-78 U.R.S.S. 6.500
2. 408-1-139 6.500
3. 448-1-394 6.500
4. 427-1-1234 6.500
5. 436-529-11 6.500
6. 428-1-154 6.500
7. 461-205-1828 6.500
8. 463-1-462 6.500
9. 438-103-147 6.500

10. 403-809-290 R.D. Germană 6.200
11. 410-386-2 6.200
12. 417-1-1141 6.200
13. 441-212-149 6.200
14. 443-1-963 6.200
15. 439-1-494 6.200
16. 465-1-864 6.200
17. 464-1-683 6.200
18. 460-1-2227 6.200
19. 423-526-5 6.200
20. 409-1-1400 6.200
21. 416-1-902 6.200
22. 415-122-3 6.200
23. 446-1-380 6.200
24. 455-202-136 6.200
25. 431-111-769 6.200
26. 462-210-231 6.200
27. 459-1-5670 .9 6.200

TOTAL ; 27 excursii in valoare totală de lei 170100

Ciștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de Ja 
data tragerii Ia sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților tn legătură cu efec
tuarea excursiei.

In cazul neprezentăriî in termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

cinema
O Niște băieți grozavi : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; iș; 17,15. 19,30, 
1AVORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13- 15- 
17; 19, MELODIA (1113 49) — »’• 11’ 
13; 15; 17; 19 '
O Rezervă la start : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; ig, CUL. 
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
® Zimbet de soare : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
O Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : GRIVITA (17 08 58) - 9- 11 • 
13, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 1'1; 13.’ 
• Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85) 

9; 11; 13
© Iacob ARTA (213186) — 9; 11,30;

0 Extemporal la dlrlgențle : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17* 19
® Orele 11 ; VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
® Fiecare vinător vrea să știe • 
BUZEȘTI (50 43 58) - 15; 17; 19
0 Tineretul României socialiste. 
Grupaj de filme in cinstea Zilei tine
retului : LUMINA (14 74 16) — 9- Il
ls,15: 15.30; 17.45: 20
® Ciprian Porumbescu ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 16; 19

teatre
€ Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 18; (sala Am
fiteatru) : Contrabasul — 18; (sala 
Atelier) : Clovnii - 18 1
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert 
simfonic. Dirijor ; Ion Baciu. Soliști: 
®.at\r.iel, ctolt°ru, Georgeta Stolerlu, 
Vladimir Deveselu. Orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Ploiești — ;<)■ 
(sala Studio): „Laureați ai concursu
rilor internaționale" — Mirela Pita — 
—-°1V3() Ia Pian * Viorica Boerescu

• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Silvia — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ■ 
lntilnire la metrou — 18: (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44); Dialoguri — 18 
0 Teatrul Mie (14 70 81): O scrisoare 
pierdută — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul Venetian — 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17.30:
(sala Studio) : La un pas de fericire 
— 18,30
9 Teatru! Giuleșt! (sala Majestic. 
14 72 34) : Discuție fără martori — 18 
0 Teatrul satiric-muzfcal „c. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19 
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 551 : 
David Copperfield — 9; Albă ea Ză
pada și cei 7 Pitici — 18
0 Circul București (10 41 95) ; Stelele 
Circului din Moscova — 19
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria' ; Mănușa — 10
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
115 72 59' ; Urmașul — 18.30
0 Conservatorul ..rînrian Porum
bescu" (14 26 10) : Liliacul — 18,30
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0 contribuție însemnată la dezvoltarea 
și adincirea relațiilor româno-inongole

Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M. a aprobat rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Jambin Batmunh

TURCIA

Expoziție omagială dedicată personalității
președintelui României

Convorbiri 
iordano-palestiniene

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A 1APONIEI

ULAN BATOR 28 (Agerpres). — 
Biroul Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol a a- 
probat rezultatele convorbirilor pur
tate de tovarășul Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in timpul vizitei oficiale de 
prietenie pe care a efectuat-o in 
R.P. Mongolă.

S-a subliniat că vizita a consti
tuit un aport însemnat la dezvoltarea 
si adincirea relațiilor reciproce din-

tre cele două partide si popoare, in 
spiritul Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialista 
România si Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colaboră
rii economice șt'tehnico-stiințifice pe 
perioada pînă in anul 2000, la cauza 
intățțirii unității si coeziunii țărilor 
socialiste.

Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M 
a cerut ministerelor și departamen
telor de resort să adopte măsuri 
concrete vizind înfăptuirea înțelege
rilor convenite in cadrul convorbi
rilor pentru dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

ANKARA 28 (Agerpres). — Un 
nou și elocvent moment in cronica 
bunelor relații dintre România și 
Turcia, dintre poporul român și 
poporul turc, care a scos puternic 
in evidență prestigiul, prețuirea și 
respectul de care se bucură pre
ședintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. l-a reprezentat 
deschiderea, la Universitatea „Ana- 
dolu" din orașul Eskișehlr, a expo
ziției de fotografii „Omagiu", dedi
cată personalității și activității re
voluționare de peste 55 de ani a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Cornii-

nist Român, președintele Republicii 
S ojei a liste România.

Expoziția înfățișează marile în
făptuiri obținute de țara noastră, 
îndeosebi in perioada de la Congre
sul al IX-lea al P.C R„ în dezvol
tarea economică și socială. La 
deschiderea expoziției au parti
cipat. guvernatorul provinciei Eski
șehir — Bahaeddin Guney, recto
rul Universității. „Anadolu" — 
prof. Ylmaz Buyujerșen, alte per
soane oficiale, cadre didactice, stu- 
deiiți. un numeros public.

Expoziția „Omagiu" urmează să 
fie. de asemenea, prezentată in 
orașele Konya, Kaiseri și Ankara.

AMMAN 28 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a primit o de
legație palestiniană cuprinzind pe 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian. Abdul Hamid Al-Sayeh, și 
membri ai Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei si ai Comitetului Central al 
mișcării de eliberare națională pales
tiniană ..Al Fatah". Cu acest prilej, 
au fost trecute in revistă ultimele 
evoluții ale problemei palestiniene, 
in special revolta in curs de des
fășurare in teritoriile ocupate de Is
rael. si relațiile iordaniano-palesti- 
niene, transmite agenția Q.N.A.

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

TOKIO

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoarea națională a Japo
niei. imi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări, impreună 
cu cele , mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
japonez progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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In sprijinul respectării înțelegerilor 
privind limitarea înarmărilor

Un amendament votat de Camera Reprezentanților 
a Congresului S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat, cu 240 de vo
turi pentru și 174 contra, un amen
dament la proiectul de lege cu pri
vire la cheltuielile militare pe exer
cițiul financiar viitor, în care se pro
nunță pentru respectarea, de către 
S.U.A.. a limitelor impuse de Trata
tul SALT-2. Amendamentul limi
tează numărul rachetelor cu focoase 
multiple și al avioanelor de bom-

bardament dotate cu rachete „Cruise" 
la cel stabilit prin tratatul amintit.

Prin alt amendament, aprobat cu 
252 voturi pentru și 159 contra, Ca
mera Reprezentanților s-a pronunțat 
pentru interzicerea acelor experien
țe din cadrul programului „Inițiativa 
de Aparare Strategică" (S.D.I.) care 
ar încălca Tratatul sovieto-american 
de apărare contra rachetelor, semnat 
in anul 1972.

Pentru un amplu program de dezarmare
TOKIO 28 (Agerpres). — „Comi

tetul celor 22 pentru dezarmarea 
nucleară", grupare formată din 
membri ai Dietei japoneze aparți- 
nind mai multor partide reprezen
tate in parlamentul nipon, inclusiv 
Partidul Liberal-Democrat, de gu- 
vernămint, a dat publicității o pro
punere în opt puncte ’ in care se 
cere guvernului să acționeze la 
viitoarea sesiune specială a. O.N.U. 
consacrată dezarmării pentru redu
cerea cu 50 la sută a armelor nu
cleare strategice. Totodată, parla-

mentorii. niponi se pronunță in spri
jinul realizării 
zate în sudul 
și în America 
încheierii unui 
zicerea armelor chimice și spațiale, 
încetării experiențelor nucleare 
subterane, reducerii, forțelor arma
te convenționale, precum și pentru 
convocarea in Japonia a unei.con
ferințe internaționale de dezarmare 
privind regiunea 
cuiul.

de zone denucleari- 
Pacificului. precum 

Centrală, și de Sud, 
tratat privind inter-

Asiei si Pacifi-

Demersuri pentru i 
a armelor

interzicerea 
chimice

totală

regionale In Asia
BANGKOK 28 (Agerpres). — In 

cadrul recentei sale sesiuni. Comisia 
Economică și Socială a O.N.U. pen
tru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.) a 
examinat o serie de modalități de 
extindere a cooperării dintre țările 
în curs de dezvoltare pentru a face 
față dificultăților generate de scăde
rea preturilor la materiile prime.

Potrivit unui studiu elaborat- de 
E.S.C.A.P.. între 1980 și 1985. ra
porturile de schimb pentru materii
le nepetroliere au scăzut cu o medie 
anuală de 0.8 la sută pentru țările

★

BAGDAD 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
a conferit cu președintele Comitetu
lui Executiv ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
aflat la Bagdad. Cu acest prilej, șe
ful statului irakian și-a exprimat în
crederea in triumful luptei legitime 
a poporului palestinian pentru înfăp
tuirea drepturilor sale naționale ina
lienabile, transmite agenția I.N.A.

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului-ministru al Japo
niei, Noboru Takeshi ta, cu prilejul

zilei naționale, prin care îi adre
sează cordiale felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și succes deplin în activitate.

din 
tâ-

ex-

Eforturi pentru promovarea cooperării 
și zona Pacificului 

din Asia de sud-est și insulele 
Pacific și cu 1,4 la sută pentru 
rile din Asia de sud.

In pofida creșterii rapide a
porturilor de produse finite in 1987. 
exporturile de materii prime au 
rămas sursa principală de venituri 
pentru majoritatea țărilor din Asia 
și Pacific. Un obiectiv important al 
dezvoltării din această zonă în ul
timii ani l-a constituit reducerea de
pendenței de sectorul de materii 
prime.

ocupate de Israel

Căile de depășire a dificultăților economice
analizate la sesiunea C.E.P.A.L.

La 
lu- 
ni-

BRASILIA 28 (Agerpres). — 
Rio de Janeiro s-au încheiat 
crările celei de-a 22-a sesiuni, la 
vei ministerial, a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină si Caraibi (C.E.P.A.L.). la care 
au participat delegați din 40 de țări, 
informează agenția Prensa Latina. 
Au fost analizate situația economi- 
co-financiară a țărilor din regiune 
și căile 
eu care 
cipanții 
care se

de depășire a dificultăților 
acestea se confruntă. Parti- 
au adoptat, o declarație in 
subliniază necesitatea in-

staurării une' noi ordini economice, 
ca o condiție pentru soluționarea 
crizei economice care afectează și 
țările continentului. Documentul 
subliniază, totodată, necesitatea re
zolvării problemei datoriilor exter
ne. Se propun o reducere a do- 
bînzilor la datorii si renunțarea la 
plata acestora în anumite cazuri.

Documentul apreciază, de aseme
nea. că măsurile economice co
ercitive adoptate de S.U.A. Împotri
va Republicii Panama sint incom
patibile cu Carta O.N.U. și a O.S.A.

Pe malul vestic al Iordanului și în 
Gaza (teritorii arabe ocupate de 
Israel) au continuat, joi, mișcările 
de protest ale populației pales
tiniene.

Ciocniri puternice între forțele is- 
raeliene de ocupație și demonstranți 
au avut loc la Nablus, Al Khalil, 
Kalkiliya, Ramallah și in alte loca
lități din regiune, transmit agențiile 
de presă. De asemenea, în taberele 
de refugați au fost înregistrate ma
nifestații. Militarii israelieni au in
tervenit folosind grenade cu gaze 
lacrimogene și arme cu gloanțe de 
cauciuc. In cadrul unei operațiuni 
lansate 
Nablus 
au fost

intr-un sat de la sud de 
(malul vestic al Iordanului) 
arestate 70 de persoane.

S.U.A.: Dispute în jurul noii legi generale a comerțului
® Prevederi protecționiste excesive ® Riscul declanșării unor 

contramăsuri de către partenerii externi

BONN 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Bonn, minis
trul de externe al R.F.G.. Hans- 
Dietrich Genscher, a subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor, 
pentru apropierea pozițiilor U.R.S.S. 
și S.U.A in vederea încheierii unui 
acord privind reducerea cu 50 la 
sută a. armelor nucleare strategice. 
De asemenea, el a arătat că gu
vernul vest-german se pronunță

i\vi
„Vai mondial al păcii“

unui acord asu-pentru încheierea
pra interzicerii totale a armelor chi
mice și pentru realizarea în cadrul 
negocierilor de la Viena a unei în
țelegeri intre țările din N.A.T.O. fi 
cele, din Tratatul de la Varșovia 
asupra mandatului viitoarelor nego
cieri. privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor convențio
nale în Europa.

HELSINKI 28 (Agerpres). — In
tr-o declarație dată publicității la 
Helsinki, Consiliul Mondial al Păcii 
adresează tuturor forțelor progre
siste apelul de a lua parte activă la 
acțiunile organizate in sprijinul ce
lei de-a treia sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. dedi-

cată problemelor dezarmării, care 
urmează să se desfășoare iheepind 
de la 31 mai. La propunerea or
ganizațiilor pacifiste, in perioada 
9—12 iunie se preconizează organi
zarea unui „val mondial al păcii" 
in sprijinul lucrărilor sesiunii Adu
nării Generale.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Senatul Statelor Unite a aprobat — 
cu 63 de voturi pentru și 36 contra 
— proiectul noii legi generale a co
merțului. Anterior, documentul fu
sese adoptat și in Camera Reprezen
tanților — cu 312 voturi pentru și 
107 contra, informează Buletinul de 
știri al Casei Albe.

Noua lege urmărește în principal 
să contribuie la reducerea deficitu
lui comercial al S.U.A.. care anul 
trecut a fost de 171 miliarde de do
lari. prin extinderea' accesului pro
duselor americane pe piețele exter
ne și prin măsuri de „apărare" a 
produselor naționale în competiția 
cu cele străine. Această ultimă pre
vedere conferă noii legislații un ca
racter protectionist. De altfel, ea 
stipulează sporirea prerogativelor 
președintelui in aplicarea de măsuri 
împotriva unor parteneri comerciali 
care s-ar face vinovați — după pă
rerea S.U.A. — de practici de schimb 
incorecte.

Pentru a intra in vigoare, legea 
trebuie contrasemnată de șeful Ca
sei Albe ; dar președintele Ronald 
Reagan a anunțat că va face uz de 
dreptul său de veto șl va respinge 
legislația. între altele, el este împo
triva prevederii referitoare la obli
gația firmelor de a acorda un prea
viz de 60 de zile in cazul 
cedieri masive sau al 
companiilor.

Noua lege a comerțului 
siderată de critici excesiv 
ționistă. existuid riscul 
unor măsuri de ripostă 
partenerilor comerciali.

In cazul respingerii de 
ședințe a acestui pachet
(care numără 1 100 pagini și a fost 
elaborat și negociat în ultimii trei 
ani), numai o majoritate de două, 
treimi (67 de voturi) a Senatului 
poate trece peste vetoul preziden
țial. barem care incă nu a fost în
trunit.

unor con- 
inchiderii

este con- 
de protec- 
declanșârii 
din partea

către pre- 
de măsuri

In pregătirea alegerilor 
prezidențiale americane

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Cîștigind alegerile preliminare din 
statul Pennsylvania și in adunările 
electorale (CAUCUS) din Utah, vi
cepreședintele S.U.A., George Bush, 
și-a asigurat numărul minim de
1 139 delegați necesari pentru a fi 
desemnat candidat al Partidului Re
publican la alegerile prezidențiale 
ce vor avea loc in noiembrie. Ale
gerea sa oficială se va face insă în 
cadrul convenției partidului, progra
mată in august, la New Orleans.

. în tabăra derpocrată, după scr.uți- 
nul preliminar din Pennsylvania, gu
vernatorul statului Massachusetts, 
Michael Dukakis. întrunește spriji
nul a 1 266 delegați, din totalul de
2 081 necesari, în timp ce principalul 
său contracandidat. Jesse Jackson, 
întrunește in prezent sprijinul a 850 
delegați. Alegerea candidatului de
mocrat se va face la convenția par
tidului care va avea loc in iulie, la 
Atlanta.

In fiecare an, la 29 aprilie, pe 
întreg cuprinsul arhipelagului ni
pon populația participă in număr 
mare la diversele manifestări pri
lejuite de sărbătoarea națională. 
Desfășurindu-se în aprilie, luna ci
reșilor in floare, aceste festivități 
îi oferă prilejul de a-și exprima 
sentimentele de bucurie față de na
tura în veșnică înnoire, de prețuire 
față de valorile trecutului și de 
rezultatele muncii generațiilor ac
tuale.

Smulgindu-se din izolarea impu
să de secole de condiții istorice 
specifice și depășind dificultățile 
provocate de infrîngerea suferită m 
cel de-al doilea război mondial, 
Japonia și-a concentrat forțele, in. 
ultimele decenii, in direcția dezvol
tării ramurilor de virf ale indus
triei — intre care electronica, me
canica fină, construcția de mașini- 
unelte, de automobile și nave — in 
care a izbutit, printr-o muncă tena
ce, să ocupe locuri fruntașe in 
ierarhia mondială. Succesele obți
nute în aceste domenii s-au datorat 
printre altele și faptului că, de 
peste patru decenii, bugetele Ja
poniei au înscris la capitolul „chel
tuieli militare" sume reprezentind 
doar in jur de 1 la sută din pro
dusul național brut, permițînd ast
fel poporului nipon să consacre 
fonduri suplimentare construcției 
pașnice.

Se cuvine subliniat faptul că pro
iectele de dezvoltare economică au 
avut și au in vedere o largă parti
cipare a țării la circuitul mondial 
de bunuri, o amplă conlucrare cu 
toate statele lumii. Totodată, pe 
planul politicii externe. Japonia — 
singura tară care a suferit con-

secințele holocaustului atomic și, 
ca urmare, are prevăzut prin con
stituție să nu producă, să nu achi
ziționeze și să nu stocheze pe teri
toriul 
nunță 
darea 
masă, 
și colaborare.

Este un motiv de satisfacție fap
tul că raporturile dintre România 
și Japonia, intemeiate pe principi
ile stimei și respectului reciproc, 
s-au dezvoltat și se adincesc, acest 
curs pozitiv fiind puternic stimulat 
de convorbirile și ințelegerile rea
lizate cu prilejui vizitei efectuate 
în Japonia de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ca și al vizitei 
întreprinse in țara noastră, in cali
tate de reprezentant al împăratu
lui Hirohito, de prințul moștenitor 
Akihlto. Nu incape indoială că 
realizările țării noastre in dezvol
tarea economică, ca și potențialul 
tehnic deosebit de inalt al Japo
niei oferă premise rodnice pentru 
extinderea pe mai departe a rela
țiilor economice și. tehnico-științi- 
fice dintre cele două state, ambele 
fiind, totodată, interesate in extin
derea colaborării pe tărim inter
national, in vederea afirmării unei 
politici noi de dezarmare, pace și 
înțelegere internațională.

Conlucrarea multilaterală fruc
tuoasă româno-niponă corespunde 
pe deplin intereselor celor două 
popoare. înscriindu-se, in același 
timp, ca o contribuție activă la 
întronarea acelui climat de securi
tate, destindere și incredere pe 
care-1 doresc toate popoarele.

său arme nucleare — se pro- 
pentru interzicerea și lichi- 
armelor de distrugere în 

pentru dezarmare, înțelegere

Tendințe de creștere 
a șomajului în R.F.G.

BONN 28 (Agerpres). — Șomajul 
în R.F. Germania va crește simțitor, 
in special in regiunile nordice afec
tate de criză și in .landul Saar, se 
arată intr-un studiu al. Institutului 
pentru cercetări in domeniul forței 
de muncă
Niirnberg. citat de agenția A.D.N. 
Astfel, in
fără un loc de muncă va spori de 
la 15.6 la sută, cit a fost media pe 
anul trecut, la 16,1 la sută, in landul 
Saar — de la 12,7 la 13.3, in landul 
Renania de Nord Westfalin — de la 
11,0 la 11,3, iar in landul Hamburg 
— de la 13,6 la 13.9 la sută. Cerce
tătorii vest-germani apreciază că nu
mărul celor lipsiți de un loc de 
muncă va crește cu cel puțin 85 000 
pe ansamblul țării.

AGENȚIILE DE PRESĂi

TRANSMIT

și profesiunilor de la

Bremen numărul celor

CONVORBIRI. Președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa
ne, Willi Stoph, a avut, la Berlin, 
convorbiri cu Rita Suessmuth. mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, familiei și condiția femeii din 
R. F. Germania. De ambele părți 
s-a subliniat hotărîrea de a se 
depune eforturi susținute pentru 
normalizarea și dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor bilaterale, pen
tru asigurarea viitorului pașnic, in 
condiții de securitate, al omenirii.

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Tinerețe debusolată: tragedia unor
vieți eșuate înainte de a începe

Statisticile oficiale arată
în rindul adolescenților tind . .
înregistrind o progresie constantă. Un exemplu îl constituit S.U.A.. unde, 
potrivit unui studiu dat publicității de dr. Richard Fowler, de la Univer
sitatea California, din San Diego, de la 3,6 la sută în I960, procentajul 
tinerilor care recurg la acest gest disperat este în prezent de aproape 
13 la sută. In FRANȚA, Institutul de cercetări științifice în domeniul 
medicinii și ocrotirii sănătății apreciază că anual se sinucid aproximativ 
1000 de tineri in virstă între 15 și 24 de ani. ceea ce situează această 
țară pe locul al patrulea in Europa occidentală, după DANEMARCA, 
AUSTRIA și ELVEȚIA. In MAREA BRITANIE. zilnic își curmă firul 
vieții o persoană sub 25 de'ani, tinerii reprezentind 9 la sută clin totalul 
Sinucigașilor.

Violența constituie un alt flagel care 
tineretului occidental. Zilnic, presa occidentală 
rii despre adolescenți care cad victimă înfruntărilor 
sau care comit acte antisociale cu grave urmări.

Intre cauzele tuturor acestor drame, forurile

-> • • •
că 
să

intr-un șir de țări capitaliste sinuciderile 
devină o adevărată problemă socială, ele

bintuie in rindurile 
aduce ' noi mărtu- 
dintre bande rivale
de specialitate din

țările respective, inclusiv organizații și asociații de psihologi, sociologi, 
medici, pedagogi, enumera dificultățile pe care tinerii le intimpină in 
adaptarea la concurenta acerbă din societatea in care trăiesc, imposibili
tatea pentru multi dintre ei de a-și găsi un loc de muncă stabil după 
absolvirea școlii, depresiunile psihice.

Cifrele existente indică, intr-adeyăr, o creștere continuă a numărului 
de tineri șomeri. Pe ansamblul țărilor O.E.C.D. (care grupează principa
lele țări, capitaliste dezvoltate), 
ani a ajuns în medie la 16—17 
1979. Numărul total al tinerilor 
ridică la aproape 1,3 milioane, 
pregătirea profesională estimează că. pînă în 1990, aproximativ 2,5 mili
oane de tineri absolvenți ai unei forme de învățământ nu vor avea un 
loc de muncă.

Semnificative pentru stările de lucruri existente sint. și articolele 
de mai jos. apărute in suplimentul ilustrat al săptămânalului britanic 
„OBSERVER" și. în revista franceză „LE POINT", aceasta din urmă refe- 
rindu-se la delincventa juvenilă in S.U.A.

rata șomajului printre tinerii sub 25 de 
la sută, mai mult cu 5 procente față de 

fără lucru din MAREA BRITANIE se 
iar in R.F.G. Institutul federal pentru.
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„Cel mai trist sfirsit"
i

după ce terminase colegiul cu nu
mai o lună înainte, nu reușise 
să-și găsească un loc de muncă, 
dar tatăl său consideră că nu 
acesta reprezintă, totuși, motivul 
principal. Pur și simplu i se părea

că viața nu mai merită să fie 
trăită. A început să bea. Fratele 
său mai mic probabil că avea alte 
motive, in orice caz l-a imitat pe 
cel mai mare, cei doi fiind strins 
apropiați unul de altul".

SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a declarat că Națiunile Unite oferă 
unicul cadru favorabil soluționării 
problemei Orientului Mijlociu, fie 
prin intermediul 
internaționale de pace, 
cel al acțiunilor
Securitate. In legătură cu conflictul 
dintre Iran și Irak, el a anunțat 
că va continua negocierile cu cele 
două țări beligerante și a apreciat 
ca încurajatoare 
pînă acum.

unei conferințe 
fie prin 

Consiliului de

consultările de

le point
Delintvența juvenilă in ascensiune

CONFERINȚA, 
încheiat lucrările 
internaționale consacrate 
melor sprijinirii 
victimă a repetatelor acte de agre
siune din partea regimului rasist 
de la Pretoria, la care au partici
pat delegați reprezentind 28 de 
state, opt organizații din sistemul 
Națiunilor Unite, precum si 40 de 
organizații neguvernamentale din 
diferite țări. Participanții la con
ferință și-au exprimat in unanimi
tate solidaritatea cu poporul mo- 
zambican.

La Maputo s-au 
unei conferințe 

proble- 
Mozambicului,

NO DEATH
SO SAD

OBSERVER REPORT un fenomen 
crește rapid 
și 19 ani, 

circa 120 de 
acestei categorii

„In fiecare zi — scrie săptămina- 
lul „Observer" — in Mărea Britanie 
o persoană in virstă de pină la 25 
de ani se sinucide, se spune in 
textul introductiv al articolului, 
în ultimii 10 ani. numărul sinuci
derilor in rindurile tineretului a 
crescut cu 24 la sută, reprezentind 
in prezent nouă la sută din total. 
O organizație (,,The Samaritans") 
care se ocupă cu această problemă 
consideră că. in realitate. cifrele 
sint mai ridicate. Ea estimează că 
cel puțin un tinăr sub 16 ani se 
sinucide in fiecare săptămină. dar 
că autoritățile judiciare, din dorin-

ța de a-i Cruța pe 
ciază că este vorba 
dentale. Organizația 
lansat un program 
față acestei probleme. Doctorii și 
psihiatrii incearcă. de asemenea, 
să conștientizeze opinia publică 
asupra acestui fenomen, dat fiind 
că anual ei trebuie să trateze peste 
5 000 de copii sub 16 ani care au 
incercat să-și pună canat zilelor".

„Marea Britanie are o rată a sinu
ciderilor relativ redusă — circa 8.2 
la o sută de mii de persoane anual 
— in comparație cu alte țări. Sinu
ciderile în rindul adolescenților

părinti. apre- 
de morți acci- 

respectivă a 
pentru a face

sub 14 ani constituie 
rar. dar numărul lor 
printre cei între 15 
inregistrîndu-se anual 
decese în rindul 
de virstă.

Potrivit 
ton. de la 
Oxford, in 
loc un șir 
tive in ceea ce 
rile in rîndurile 
sideră că teama 
zintă un factor 
evoluții, prin aceea 
neliniștea celor care deja au anu
mite probleme psihologice. Alcoo
lismul in creștere in rîndurile tine
retului își are și el partea sa . de 
contribuție.

Mulți dintre părinții celor care 
au incercat să se sinucidă sau care 
s-au sinucis nu pot înțelege cum 
de s-a ajuns la o asemenea situa
ție. cum poate un fiu sau o fiică 
să-și distrugă propria viață, pe 
care ei. părinții, s-au străduit să 
o facă cit mai ușoară ?

Doctorul Michael Kerfoot posedă 
o experiență apreciabilă in ceea ce 
privește relațiile cu părinții, care, 
intr-adevăr. nu sînt in măsură

doctorului Keith Haw- 
spitalul Warneford. din 
ultimii zece ani au avut 
de fenomene semnifica- 

privește sinucide- 
tinerilor. El cori
de șomaj repre- 
major al acestei 

că mărește

să-și explice motivele care i-au 
împins pe copiii lor pe calea fără 
întoarcere.

Un exemplu este cazul unui ado
lescent ' ..........................
care a 
care in 
lament.
Manchester.

in vîrstâ de 14 ani, John, 
incercat să se sinucidă și 
prezent este în curs de tra- 
la spitalul Booth Hall, din 

El a incercat să se 
omoare înghițind un mare număr 
de tablete. Din fericire, a fost des
coperit la timp de părinți și trans
portat de urgență la spital a putut 
fi salvat.

John se află acum in tratament 
psihic la spitalul ai.iintit. La acest 
spital a fost creată o secție anume 
care-și propune să se ocupe exclu
siv cu problemele tinerilor ce au 
încercat să se sinucidă. Anual sint. 
tratați aici circa 60 de tineri sub 
16 ani : un sfert din această cifră 
sint copii sub 12 ani, iar pacientul 
lor cel mai tînăr avea numai 
7 ani 1

Alt caz. Iris și Peter Warburton, 
nu-și mai găsesc liniștea de cind 
cei doi băieți ai lor. singurii copii 
pe care-i aveau, 
preună in iulie : 
avea 14 ani 
desen. Graham 
plăceau muzica t 
Motivele pentru care s-au sinucis 
sint greu de apreciat. Ei au luat 
mașina părinților, au inchis erme
tic geamurile garajului și au dat 
drumul la gazele de eșapament. 
Probabil motivele lor au fost dife
rite. Graham era o fire mai retra
să. era preocupat de faptul că.

. s-au 
1983.
și era 
avea 

ușoară

sinucis im- 
Christopher 
talentat la 
18 ani ți-i 
și fotbalul.

Este o zonă 
care polițiștii 
niciodată fără vestă de protecție 
împotriva gloanțelor. Virstă me
die a „adversarului" : 14 ani.
„Cimpul de luptă" : Washington, 
nu departe de Casa Allbă — res
pectiv ghetoul negrilor. De doi 
ani. bande rivale de adolescenți, 
vinzători de cocaină, duc un crin- 
cen război economic : 19 morți. 200 
de răniți cu focuri de armă în 
1987. Statisticile poliției arată că 
aceste cifre s-au dublat în decurs 
de un an. Capitala federală a Sta
telor Unite este zguduită de un val 
de violente fără precedent in 
momentul in care președintele 
Reagan relansează o „cruciadă na
țională" împotriva drogurilor.

împreună cu Los Angeles. Wa
shingtonul este orașul american cel 
mai afectat de consumul de cocaină 
și de P.C.P. (un drog sintetic). El 
a devenit o piață foarte rivnită de 
cind cursurile se prăbușesc la New 
York și la Miami, unde consumul 
do droguri a crescut enorm.

Pentru a-și realiza un venit 
mediu zilnic de 200 dolari, bandele 
locale, recrutate de căpeteniile co
merțului cu droguri, resping inva
zia altor categorii de traficant!. 
Majoritatea acestora sint jamaicani 
și imită tradiția locală a crimei 
organizate. Tactica lor este simplă: 
a semăna teroare în rindurile 
concurenței. Uneori își asasinează 
chiar clientela. Ei rezolvă astfel 
„conturile" cu rău-platnicii care 
cumpără droguri pe credit. Dar a 
plăti cu bani gheață nu mai consti
tuie o garanție : anul trecut, doi 
clienți albi au fost lichidați înain
te chiar să fi putut fuma ultima 
lor țigară de „crack", un derivat al 
cocainei.

In Greater Southeast Hospital, 
situat in centrul districtului 7, la 
care au acces și cei di.n ghetou. 
90 la sută din cazurile urgente sint

cvasiinterzisă, in 
nu se aventurează

victimele răfuielilor dintre bande. 
„In urmă cu trei luni, un adoles
cent a fost ucis cu 17 gloanțe trase 
in piept. Anterior, il mai îngriji
sem de patru ori pentru răni gra
ve". afirmă doctorul Michael Lippe.

„Puterea de foc" a traficanților 
a crescut continuu. în miezul nop
ții. bande de copii, purtind arme 
mai grele decit ei. trag rafale in 
aer. Demonstrații de 
12 ani. ei cumpără 
preturi de 700 dolari, 
automate eu calibru 
pușca mitralieră Uzi, 
israeliană. au intrat ... ...___
lor. în primele luni ale anului, po
liția Washingtonului a capturat pe 
străzi 500 de arme.

După ce sint interogați. minorii 
sint insă lăsați imediat liberi. La 
16 ani. ei sînt trimiși la ..reform 
school" — un fel de case de corec
ție. La ieșire, majoritatea recidi
vează. „Ei știu că închisorile sint 
supraaglomerate și că nu riscă nici 
o condamnare grea", declară Gary 
Hankins, purtător de cuvînt al unui 
oficiu de poliție. „Copiii incep 
să vindă droguri de la 10 ani. Pen
tru că ei nu isi imaginează nici 
un alt viitor", explică Douglas 
Carter, cadru universitar de cu
loare. Nici un( viitor pentru a patra 
generație de șomeri. Familiile, in 
proporție de 90 la sută fără sluibă. 
incearcă să le asigure o educație, 
dar fără nici un rezultat.. Lăsați de 
capul lor, copiii imită violentele 
adulților. Așa cum văd la televizor, 
ei trag cu singe rece. „De ce m-aș 
bate cu el dacă pot să-l ucid 
a replicat poliției un tinăr crimi
nal. „A trage este soluția rapidă 
pe care o aplică in cazul unui con
flict". afirmă doctorul Michael 
Lippe. dind exemplul unui băiat 
de 14 ani care a deschis focul asu
pra surorii lui deoarece refuzase 
să-i dea... un pachet de biscuiți.

forță. De la 
revolvere la 
Arme semi- 

de 9 mm și 
de fabricație 
in arsenalul

SIMPOZION. Luînd cuvintul în 
cadrul festivității de deschide>'e a 
simpozionului consacrat, anive-să
rii a 30 de ani de la înființarea 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Africa, secretarul executiv al 
acestei organizații. Adebayo Ade- 
deji. a relevat necesitatea intensi
ficării cooperării interafricane si 
folosirii pe scară cit mai largă a 
resurselor proprii. Astăzi, situația 
multor țări africane este mai grea 
decit in primul 
mat dobindirii

deceniu care a ur- 
independentei.
TERREI. PotrivitPOPULAȚIA

unui studiu publicat de Biroul de 
informații demografice din Wa
shington. populația Pâmîntului 
crește anual cu 1.7 la sută — in
tr-un ritm mai accelerat decit 
prevedeau studiile științifice an
terioare. In cazul cind acest ritm 
se va menține, populația lumii se 
va dubla la fiecare 40 de ani. 
Numărul locuitorilor' Ternei este in 
prezent de 5.1 miliarde.

DECES. Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Co
mitetul Popular Central și Consi
liul Administrativ ale R.P.D. Core
ene au dat publicității un comuni
cat in care anunță că Lim Ciun 
Ciu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, a încetat din viață, 
in virstă de 76 de ani, in urma unei 
boli îndelungate.

LA BRUXELLES au luat sfirșit 
lucrările sesiunii Grupului de pla
nificare nucleară al N.A.T.O.

REDUCERE. Țăjjle membre ale 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) și alte șapte 
țări producătoare de Detrol, care nu 
fac parte din această organizație, 
au ajuns la un acord privind redu
cerea cu cinci la sută a producției 
lor de petrol in vederea stabilizării 
preturilor pe piața internațională.
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