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ÎN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI^ NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.

Răspundere unică, angajare fermă 
pentru îndeplinirea planului

Una din ideile de importanță cu totul deosebită pentru conducerea 
științifică, eficientă a activității economice, subliniată cu toată clarita
tea in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de la sfirșitul lunii aprilie, se referă la 
necesitatea exercitării cu maximă competență a drepturilor și obligații
lor ce revin intreprfnderilor, centralelor și ministerelor, tuturor organis
melor democrației muncitorești. In acest sens, secretarul general al 
partidului preciza că sistemul democrației muncitorești, revoluționare creat 
in țara noastră și in funcționarea căruia s-a acumulat o bogată expe
riență pornește de la îmbinarea armonioasă a rolului organelor cen
trale, a planului național unic de dezvoltare economico-socială cu creș
terea răspunderii și atribuțiilor centralelor, întreprinderilor, a organis
melor democratice in elaborarea și infăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru. Este necesar insă să se acționeze cu toată hotărirea pen
tru creșterea răspunderii, pentru întărirea ordinii și disciplinei in toate 
domeniile de activitate.

Ținînd seama de aceste exigente, comentariul de azi abordează 
citeva probleme CU PRIVIRE LA RELAȚIA ÎNTREPRIN- 
DERE-CENTRALÂ-MINISTER.

Sistemul de planificare a econj- 
miei naționale, creat, și perfecționat 
sub îndrumarea nemijlocită a se
cretarului general al partidului in 
ultimele două decenii, asigură în 
prezent îmbinarea armonioasă a ini
țiativelor și propunerilor făcute de 
oamenii muncii din unitățile econo
mice cu cerințele actualei etape de 
dezvoltare intensivă, calitativ supe
rioară a economiei naționale, asigu- 
rind astfel un cadru optim pentru 
întărirea proprietății socialiste. După 
cum este știut, elaborarea planurilor 
de producție pornește de la unită
țile economice de bază — întreprin
deri — în elaborarea și fundamen
tarea propriilor sarcini aceste unități 
încadrindu-se, desigur, in nivelurile 
orientative și normativele de plan, 
in opțiunile economice stabilite in 
documentele de partid. Practic, așa 
cum este constituit, in sistemul de
mocrației noastre muncitorești, pla
nul constituie emanația fiecărui co
lectiv muncitoresc in parte, el fiind 
dezbătut și analizat in adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, cadru 
în care se elaborează și măsurile 
necesare pentru realizarea lui. Prin 
urmare sint intrunite atit cadrul le
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gal. cit- și condițiile concrete nece
sare pentru elaborarea unor planuri 
deopotrivă mobilizatoare șt realiste.

Totuși, așa cum dovedește reali
tatea, in multe întreprinderi, centra
le industriale și chiar județe se în
registrează uneori rămineri in urmă 
in îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Așa cum a arătat secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in recenta expu
nere ,1a ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pe an
samblul economiei in perioada care 
a trecut din acest an s-’au înregis
trat producții superioare față de 
aceeași perioadă a anului trecut, fără 
insă ca ele să se situeze la nivelul 
planului. In mod firesc, se pune în
trebarea : de ce unele întreprinderi 
nu iși îndeplinesc sarcinile ce le re
vin ? Să urmărim, pornind de la 
această întrebare, câteva aspecte care 
vizează relația întreprindere — cen
trală — minister.

îndeplinirea în cit mai bune con
diții a sarcinilor de plan impune, 
evident, in toate domeniile de acti
vitate, funcționarea ireproșabilă a 
relației întreprindere — centrală 
minister. Fiecare din aceste verigi 

organizatorice are o serie de atribu
ții, fiecăreia ii revin sarcini speci
fice, care trebuie înfăptuite in mod 
matematic, tocmai pentru a se asi
gura îndeplinirea ritmică, integrală 
a sarcinilor de plan. Cu atit mai 
mult, in actuala etapă de dezvolta're 
intensivă a economiei naționale se 
impune o mai mare mobilitate in 
conducerea și organizarea produc
ției, o creștere a răspunderii pentru 
obținerea unor rezultate superioare 
in îndeplinirea planului, la fiecare 
nivel organizatoric in parte.

Analizind atribuțiile și competen
țele fiecărei verigi in parte, rezultă 
că centrul de greutate al întregii ac
tivități trebuie să il reprezinte între
prinderea — locul unde se creează 
bunurile materiale, unde practic se 
hotărăște producția. In mod firesc, 
deci, celelalte eșaloane organizato
rice — centrala și ministerul — tre
buie să iși îndrepte atenția spre 
rezolvarea tuturor problemelor care 
condiționează îndeplinirea în bune 
condiții a planului de către fiecare 
întreprindere. Și, in majoritatea ca
zurilor. așa se și procedează. Dovadă 
că multe unități industriale iși în
deplinesc, in mod ritmic și integral 
sarcinile de plan, folosesc deplin ca
pacitățile de care dispun, asimilează 
tehnologii noi. avansate, intr-un cu- 
vint desfășoară o activitate produc
tivă eficientă. Tot atit de adevărat 
este insă că sint incă multe între
prinderi care înregistrează rezultate 
slabe in producție. Și aceasta nu se 
întimplă accidental, ci in lungi pe
rioade de timp.

Multe dintre problemele care au 
apărut intr-o serie de intreprinderi, 
și anume : nefolosirea deplină a ca
pacităților de producție, neaplicarea 
programelor de organizare și mo
dernizare a producției, menținerea 
unui .volum mare de stocuri supra- 
normative. prelungirea nejustificată 
a unor cicluri de fabricație, demon
strează că specialiștii din întreprin
deri. cadrele de conducere nu acțio
nează cu suficientă hotărire pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin și 
pentru care dispun de nîrghii adec
vate. In toate unitățile industriale 

există specialiști și cadre bine pre
gătite, care au datoria să se implice 
nemijlocit in activitatea de produc
ție, să ofere soluții concrete menite 
să ducă la recuperarea răminerilor 
în urmă, la îndeplinirea in bune 
condiții a planului pe primul semes
tru și pe intregul an.

Totodată, in unele cazuri, multe 
neajunsuri din activitatea unor în
treprinderi se datorează tergiversării 
soluționării unor probleme la nive
lul centralelor. Or, este știut, cen
trala industrială ca titulară de plan 
poartă răspunderea directă atit pen
tru fundamentarea planului, cit și 
pentru realizarea lui. Potrivit măsu
rilor stabilite de conducerea parti
dului. incă de anul trecut centralele 
primesc direct planul de la Comi
tetul de Stat al Planificării. Așadar, 
centralelor industriale le revine o 
mare, o foarte mare răspundere in 
organizarea producției și asigurarea 
condițiilor necesare pentru Îndepli
nirea sarcinilor de plan in fiecare 
întreprindere. Se impune, prin ur
mare, o mai mare implicare a ca
drelor de conducere din centrale in 
soluționarea problemelor din intre
prinderi.

Din păcate, in practică se mai în- 
tilnesc situații in care unele cadre 
de conducere și specialiști privesc cu 
o totală detașare problemele cu care 
se confruntă întreprinderile, vorbesc 
despre dificultățile acestora ca și 
cum ar fi ale altora și nu ar viza 
chiar domeniul lor de activitate. Un 
director de centrală, intr-o discuție 
despre activitatea unei intreprinderi 
din subordine, se exprima in felul 
acesta : „Acolo s-au adunat multe 
lipsuri. Nu există preocupări pentru 
calificarea forței de muncă. Rebutu
rile sint foarte mări. Tehnologiile 
noi, de inaltă productivitate, sint a- 
plicate ey intir.zierc. Așa se explică 
rezultatele nesatisfăcătoare ale în
treprinderii". Intr-adevăr. multe 
dintre aceste neajunsuri erau reale. 
Numai că discutind și cu specialiștii
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Condițiile climatice din această 
primăvară, deosebit de favorabile 
dezvoltării tuturor culturilor agri
cole, determină deopotrivă si în
mulțirea rapidă a .buruienilor. Dacă 
se are in vedere și faptul că exis
tă suprafețe destul de mari cu plan
te prăsitoare care din diferite mo
tive nu au putut fi erbicidate îna
inte de a fi semănate, se poate 
chiar afirma că este o primăvara 
propice imburuienării. cu deosebire 
in zonele care au beneficiat de pre
cipitații mai mari. Indiferent insă 
de starea in care se află plantele 
la inceput de vegetație, principala 
răspundere a cadrelor de conducere 
și a specialiștilor din agricultură, a 
tuturor oamenilor muncii de la 
sate o constituie acum întreținerea 
exemplară a culturilor, astfel incit 
buruienile să nu concure in nici 
un lei lanurile de porumb, sfeclă 
de zahăr, soia sau floarea-soarelui. 
Efectuarea neintirziată a acestor 
lucrări se impune și pentru a păs
tra rezerva mare de umiditate in 
sol. absolut necesară pentru reali
zarea randamentelor mari prevăzu
te in acest an la toate culturile.

Ținind seama de suprafețele 
mari pe care trebuie să se execute 
prășitul mecanic și manual — peste 
3 milioane de hectare, dacă avem 
in vedere și legumele sau culturile 
de soia,semănate in rinduri rare — 
putem spune că ne aflăm intr-un 
moment al activității agricole cu 
cea mai bogată agendă de lucrări 
și urgențe. într-un moment in care 
fiecare oră. fiecare zi ciștigate in 
ampla bătălie ce se desfășoară 
acum pentru a asigura curățenia și 
sănătatea lanurilor înseamnă belșug 
de recoltă, inseamnă bunăstare pen
tru întreaga țărănime, pentru in
tregul popor.

Subordonat acestui obiectiv ma
jor. perioada in care ne aflăm cere 
organizare temeinică, ordine si dis
ciplină. dar mai ales mobilizarea la
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cente pe 
Unitățile 

LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE la
județe, in seara zilei de 16 mai, suprafețele prășite manual (cifra de sus) și mecanic (cifra de jos), 
agricole notate cu o linie nu cultivă sfeclă de zahăr. Date furnizate de Ministerul Agriculturii

munca timpului a tuturor forțelor 
apte de muncă de Ia sate. în infăp
tuirea acestor imperative nu pot fi 
admise nici un fel de defecțiuni, 
oricit de mici ar fi, mai ales acum 
cind reușita viitoarei recolte se 
al'lă in miinile celor ce lucrează 
pămintul. Iată de ce este necesar 
ca. de la nivelul comandamentelor 
județene pină la ultimul om din 
agricultură, pe primul plan să fie 
pusă executarea in cel mai scurt 
timp a lucrărilor de intretinere a 
culturilor potrivit recomandărilor 
clare și precise ale specialiștilor. în 
acest context, coordonarea directă, 
la fata locului, a activității forma
țiilor mixte de cooperatori si me
canizatori. repartizarea judicioasă, 
strictă a sarcinilor Pe ore si zile 
și pe fiecare echipă care a angajat 
să lucreze in acord global anumite 
suprafețe sint necesități de cea mai 
stringentă actualitate in agricultură.

Șe cuvine a fi subliniat faptul 
că incă la inceputul acestei sap- 
tămini șase judele — Călărași. Ia
lomița. Brăila. Giurgiu. Mehedinți 
și Timiș — precum și sectorul 
agricol Ilfov ău raportat termina
rea primei prașile manuale Ia 
sfecla de zahăr, iar în alte 12 ju
dețe situate mai ales in zona intii 
de cultură, această lucrare se pre
vede a fi terminată intr-o zi. două. 
Realizări foarte bune au, obținut 
pină acum unitățile agricole din 
județele Giurgiu. Olt și Brăila, care 
au executat prima prașilă manuală 
la porumb pe mai bine de 60 la 
sută din suprafețele cultivate. Pe 
ansamblul unităților agricole, insă, 
această lucrare a fost efectuată doar 
pe 21 la sută din suprafața plani
ficată. in timp ce prima prașilă 
manuală la sfecla de zahăr a fost 
executată pe 78 la sută, iar la 
floarea-soarelui pe 70 la sută din 
programul stabilit.

Există o legătură directă între 
rezultatele obținute în aceste județe 

si climatul de ordine și disciplipă 
in care se desfășoară activitatea, in 
unitățile agricole. Se dovedește ast
fel. o dată mai mult, ce eficientă 
practică poate căpăta munca clădită 
pe spirit de echipă, pe o activitate 
temeinic organizată și judicios 
coordonată. Faptul că, chiar și 
in această perioadă, in unele uni
tăți agricole au loc abateri de 
la normele legale care stau la baza 
organizării producției Si a muncii 
in agricultură face dovada că in 
acele unități munca politico-educa- 
tivă este slabă, că factorii de răs
pundere nu sint in măsură să fo
losească pirghille care să determi
ne o mai mare cointeresare a oa
menilor in îndeplinirea obligațiilor 
ce le revin. Cum altfel pot fi in
terpretate răminerile mari in urmă 
pe care le înregistrează unitățile 
agricole din județple Dolj și Tul- 
cea la prășitul porumbului, in com
parație cu unitățile din județele 
vecine, dacă nu pe seama unor 
deficiențe organizatorice, a unei 
slabe activități de indrumare și 
control. In mod nesatisfăcător de
curge prășitul manual al sfeclei de 
zahăr sau al florii-soarelui intr-o 
serie de unități agricole din Jude
țele Galați. Arad. Dîmbovița. Vran- 
cea și Teleorman. Asemenea stări 
de lucruri obligă la acțiuni ferine 
pentru eliminarea oricăror forme 
de încălcare a disciplinei muncii, a 
normelor care stabilesc sarcinile si 
răspunderile consiliilor de condu
cere si specialiștilor din unitățile 
agricole. Acționind cu răspundere 
pentru respectarea strictă a norme
lor agrotehnice, și cu deosebire 
pentru păstrarea densității optime 
a plantelor, trebuie asigurate pre
tutindeni condițiile necesare reali
zării recoltelor sporite prevăzute în 
acest al treilea an al actualului 
cincinal.

Activitate intensă in noul port Constanța Foto : Sandu CRISTIAN

Permanenta cinstire 
a eroilor

Activitate intensă 
pe Canalul Dunăre 
- Marea Neagră

De la inceputul anului si pină la 
jumătatea lunii mai. Canalul Du
năre — Marea Neagră a fost tran
zitat de 503 convoaie de nave, prin 
intermediul lor fiind transportate 
spre și dinspre portul Constanța 4.1 
milioane tone mărfuri, intre care 
1.3 milioane tone minereu de fier. 
500 000 t cărbune, ins.emnate canti
tăți de fosfați, ciment, materiale de 
construcții, laminate etc. Volumul 
traficului de mărfuri pe canal a 
fost in acest răstimp de peste două 
ori mai mare decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut.

De menționat, de asemenea, func
tionarea ireproșabilă a complexelor 
instalații hidrotehnice și de navi
gație de la Agigea si Cernavodă in 
cursul celor 1 840 de ecluzări ce au 
avut loc in această primă parte a 
anului, ca urmare a eforturilor co
lectivelor de muncitori și specia
liști de a asigura o dirijare opera
tivă a navelor prin canal si ecluze. 

(Agerpres)

Pe țărm, cu gîn duI Iu mure, pe mări, cu gindul acasă
Se poate ca lumea in- 

treagă să fie notată pe o 
foaie simplă. albă. de 
hirtie ?.!... Lingă port, la 
dispeceratul secției a I'V-a. 
Complex Galați a între
prinderii de exploatare 
a flotei marine Constanta, 
aflăm tot. Aflăm tot. pen
tru că telexurile spun tot. 
La ora 22. seară de seară, 
transmit cum stau navele 
plecate in lume cu com
bustibilul, cu apa. cu 
uleiul, dacă mările si ocea
nele sint liniștite sau sint 
puse pe făcut farse. Car
goul „Brașov" (Constanta) 
era foarte aproape de 
Alexandria (Egipt). „Cos- 
tinesțiul" se îndrepta spre 
Casablanca. Mineralierul 
„Cimbulung" era si el in 
drum tot spre Casablan
ca. „Galațiul", in schimb, 
venea din Maroc, cu direc
ția Constanța. Cargoul 
„Moldovița" părăsise Rot- 
terdamul și călătorea spre 
Turcia, „Mediașul" spre 
Tartoușe (Siria). „Mircești" 

spre Philadelphia. „Stefă- 
neșți" lăsase departe An- 
versul pentru Tripoli..'. în 
fine. ...Lupeni" incărca la 
Puerto Ordaz (Venezuela), 
„Cluj" la Zadar (Turcia), 
iar „Nicorești" la Tema 
(Ghana)... Mai 
mult, aflăm că 
pentru „Costi- 
nești" vremea 
nu-i prea gro
zavă. „Cimpu- 
lung"; in schimb, 
mergea bine : 
300 de mile in 
24 de ore. „Ga
lați" era aproape în fur
tună (N.E.-7), „Mircești" 
la fel (S.E.-7)...

...Deaici.de la dispecerat, 
se urmărește aproviziona
rea cu materii prime a 
Combinatului siderurgic 
Galați (de fapt este pilonul 
de bază al marii citadele 
industriale), de asemenea, 
exportul de mărfuri gene
rale. Si dacă s-a intensificat 
transportul de minereu pe 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, cu barjele. bineîn

țeles că s-au creat condiții 
favorabile folosirii eficien
te a flotei marine, iar ținind 
seama de programul priori
tar de construcții navale, 
s-a dat incă un impuls 
pentru cărăușia pe mare a

[ i- J*R"• reportaje • însemnări •

flotei românești. Zilnic se 
încarcă, se descarcă... Tot 
la dispecerat se verifică in 
amănunt datele necesare 
executării unui voiaj, do
tarea corespunzătoare cu 
echipaj cu experiență — 
cum ținea, in special să 
sublinieze, ing. Gh. Chițu. 
șeful secției. „Este intr- 
adevăr un iureș aici... In 
’87 au operat in porturile 
dunărene 741 de nave, 
deci cam două pe zi, 
aceasta insemnind materii 

prime pentru combinat, 
pentru țară și, in general, 
diverse produse ale econo
miei naționale destinate 
exportului. «Dacă merge 
mașina, merge marina 1- 

noi, o vorbă. La 
o . întreprinde
re... terestră re
zolvi tu. altul, 
orice problemă. 
Pe mare te des
curci cu mijloa
cele de bord. 
De aceea, iar și 
iar amintesc cit 
de important 

este ca echipajul să aibă 
oameni cu experiență. In 
fond, viața navei depinde și 
de calitatea echipajului. 
Știți că vin și astăzi foștii 
marinari să vadă cargoul 
„Galați", care s-a născut 
in 1961 și care merge bine 
în continuare ? !“l

Sîntem la doi pași de 
Dunăre. Dispeceratul Sec
ției a IV-a Galați — o În
treprindere de exploatare 
a flotei marine in adevăra
tul sens al cuvintului — se

avem

află lingă port. Nu departe 
de navele al căror pulș — 
la chei, pe ape, in porturi 
la capăt de lume — este 
urmărit de aici tot timpul. 
Nu departe de nava „Na- 
zarcea". care tocmai încărca 
pentru Alexandria (Egipt), 
acolo unde. bineînțeles, 
puteau fi intilniți cpt. 
Virgil Ciobanu, comandant 
de cursă lungă, mecanicul- 
șef Dumitru Socoliuc și 
secretarul de partid al sec
ției. ing. Crișan Marin.

— Ii spunem, cu tandre
țe. „domnișoara Nazarcea" 
— glumea mecanicul-șef. 
Este mică, delicată ; o 
navă pentru 20 de oameni, 
care acoperă relațiile cu 
Mediterana și care se com
portă excelent, deși are 
vîrsta de 14 ani 1 Este și 
meritul echipajului, de ce 
să nu recunoaștem, că se 
află in condiții tehnice

Smaranda OȚEAIW
(Continuare in pag. a Il-a)

Erau cincizeci : ti
neri, veseli, frumoși, 
vinjoși. bronzați de 
soarele, vinturile, ploi
le și ninsorile munte
lui. Toți in uniformă 
de ostași. Încă, pen
tru că peste puține 
zile vor trece in re
zervă. De la Dorn 
Marinică. locotenen
tul care-i însoțea, mai 
aflasem că în ultimul 
aii au .lucrat undeva, 
aici, pe-aproape. la o 
amenajare hidroteh
nică și că in acea zi, 
fiind duminică, s-au 
hotărit să viziteze An
samblul monumental 
de la Valea Mare— 
Mateiaș.

Cind eu. coboram, ei 
urcau. Tocmai voiam 
să plec, dar intîlnirea 
cu grupul lor mi-a 
schimbat intenția. 
M-arn hotărit să-i aș
tept și să-i întreb ce 
i-a impresionat mai 
mult, fntre timp am 
ieșit la șoseaua spre 
Cimpulung...

Priveam jur-impre- 
jur și aproape nu-mi 
venea să cred că locu
rile acestea, acum 
atit de liniștite, aproa
pe idilice, au supt 
atita singe. Și totuși 
aici a fost, așa a fost, 
atunci, spre sfirșitul 
anului ’916. in iarna, 
aceea aprigă, cu spic 
de lapoviță și tranșee 
bocnă. cu vaier de 
muribunzi și nechezat 
de cai, cu vifore 
sfirtecate de vifore de 
plumbi și șrapnele. cu 
strigăte de luptă și 
țipete de alămuri, cu 
oțel și pucioasă. Aici, 
intre Rucăr și Cimpu
lung. a rezistat eroic 
„Grupul de armate 
Nămăiești" dovedind 
că, uneori, dacă vrei 
să trăiești cum do
rești, trebuie ca să 
mori ; și că a lupta 

inseamnă, in primul 
rind, a nu ceda. Aici și 
asa a fost. Stau mărtu
rie documentele, obiec
tele, rămase și aduna
te de pe locurile bătă
liilor. stau mărturie 
drapelele, decorațiile 
militare, armele... Dar, 
mai ales, stau mărtu
rie. adunate intr-un 
sarcofag de cristal, 
osemintele a peste 400 
de soldați români ca
zați la datorie in în
cleștările din zona 
Muscelului. Pentru ei. 
in amintirea celor din

ÎNSEMNĂRI
„Grupul Nămăiești". a 
fost ridicat Mausoleul, 
in 1935. Apoi, intre 
1979—1984, cu sprijinul 
Comitetului județean 
de partid Argeș, tot 
intru amintirea, lor, 
s-au întreprins ample 
lucrări de consolidare 
și restaurare, de ame
najare muzeistică și 
artistică. De atunci 
ființează, și cele două 
săli expoziționale in 
care sint. prezentate 
principalele momente 
ale participării arma
tei române la primul 
război mondial.

Și tot de atunci și 
tot datorită inițiativei 
organelor de partid a 
fost tipărită, la Tipo
grafia -Argeș» — in 
condiții grafice neega
late decit de venerația 
cu care toți răminem 
pururi datori jertfiți- 
lor pentru Patrie și 
Tricolor — „CARTEA 
EROILOR județului 
ARGEȘ". In ea sint 
consemnate toate nu
mele acelora care, la 
chemarea tării. au 
plecat din cele 5 ora
șe și 94 de comune 
argeșene și care nu

s-au mai întors, ince- 
pind cu bunicii părin
ților părinților... Toți 
eroii județului, peste 
20 000, incepind cu 
1877 și terminind cu 
1945, au revenit (to
tuși !) și s-au reunit, 
pe această cale, in 
Argeșul natal.

...filtre timp, grupul 
de ostași iși încheiase 
vizita la. Mausoleu. 
Tinerii coborau mulți
mea de trepte in li
niște, gravi, vădit 
marcați de emoțiile 
trăite in interiorul 
monumentului. Și to
tuși, ce i-a impresio
nat cel mai mult ? — 
țineam să aflu. I-am 
întrebat pe soldații 
Marin Moldoveanu și 
Puiu Iulian, pe capo
ralul Ilie Bira... Mi-au 
răspuns :

— Totul, dar in. spe
cial „Cartea Eroilor 
județului Argeș". Este 
extraordinară. ea și 
gestul acelora care au 
contribuit la apariția 
ei. N-a fost uitat nici 
un. nume I

Mi s-a confirmat 
astfel că noi, românii, 
dincolo de timp, de 
zile și de nopți, dinco
lo de bucurii și du
reri, dincolo de ani, 
dincolo de decenii, de 
timpuri și de anotim
puri, dincolo de orice, 
ceea ce semănăm cu 
adevărat in nesfirși.tul 
șir al generațiilor 
noastre sint faptele 
noastre de glorie, vie
țile noastre închinate 
victoriilor noastre, sint 
NUMELE noastre. Ele 
rămin in oameni, tră
iesc și vor trăi cit 
neamul nostru de eroi.

Adică, și numele 
sint nemurire.

Mircea BUNEA

b
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Venituri mari din producții agricole mari 
pentru că anexele sint totuși... anexe!

I DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

Necesitatea desfășurării unei acti
vități eficiente in toate unitățile a- 
gricole constituie un obiectiv esen
țial pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, îl subliniază din 
nou in Expunerea la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie. în lumina a- 
cestei orientări capătă o si mai mare 
însemnătate aplicarea fermă a mă
surilor de redresare economico-fi- 
nanciară a cooperativelor agricole, 
in bilanțul cărora s-au înscris si u- 
nele pierderi datorate unui complex 
de factori, între care și deficiențe 
în organizarea muncii, in folosirea 
pămintului și a mijloacelor din do
tare, a forței de muncă.

Cooperativele agricole de produc
ție Turț, Orașu Nou și Negrești-Oaș 
din. județul SATU 
MARE fac parte 
din consiliul agro
industrial Ne
grești. Deși uni
tăți vecine și a- 
propiate în pri
vința condițiilor 
pedoclimatice, re
zultatele înscrise 
in bilanțurile lor 
din anul trecut di
feră considerabil. 
Cooperativa din 
Turț a făcut un 
de la cele aproape 5 milioane lei 
pierderi, în 1986, la lichidarea in tota
litate a acestora în 1987. ba chiar și 
realizarea unui beneficiu — ce-i drept 
nu prea mare. Așadar, pentru prima 
oară, această unitate a reușit să-și 
acopere cheltuielile din propriile ve
nituri realizate ! în celelalte două 
unități, dimpotrivă, bilanțul negativ 
a crescut. La Orașu Nou. pierderile 
sint cu 2 milioane lei mai mari decit 
cele înregistrate anul 
C.A.P. Negrești-Oaș 
700 000 lei. Explicația 
laje se află, pe lingă 
factori naturali defavorabili, in mo
dul diferit în care este înțeleasă și 
concepută „strategia" redresării.

în cooperativa agricolă din Turț 
lucrează 2 500 cooperatori, din care 
o bună parte realizează un număr 
mare de norme de muncă. Secretarul 
comitetului comunal de partid, to
varășul Chirilă Gherman, ne spu
nea : „Aflindu-se într-o zonă rela
tiv mai izolată de localități indus
triale. oamenii au rămas in marea 
lor majoritate statornici și atașați 
de localitatea natală. Nici chiar cei

tineri nu pleacă, cu excepția doar a 
celor care reușesc la facultate. Dar 
pămîntul destul de sărac (un podzol 
pe care apa băltea mai tot timpul) 
nu oferea garanția obținerii unor 
producții stabile și ridicate. Și to
tuși, acest pămint trebuia 
să producă mai mult, trebuia 
găsim structuri de culturi, 
de ameliorare a solului care să asi 
gure producții și venituri 
Căpșunul s-a dovedit a fi o cultură 
deosebit de rentabilă pe aceste te
renuri de categorie inferioară. Așa, 
bunăoară, pe cele 71 hectare aflate 
pe rod, anul trecut cooperativa a 
obținut o producție de peste 20 000 
kg căpșuni la hectar, față de 11 000 
kg planificate. Pe seama acestei 
producții a realizat, prin valorifica
re pe piața internă și mai ales la

su- 
a 

im- 
fie 
tot
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trecut, iar la 
cu aproape 

acestor deca- 
influența unor

Pe țărm,
cu gindul la mare...
bune. De fapt, prin îngrijirea de 
care se bucură, i s-a prelungit via
ța cu un an. De aceea este apre
ciată măsura permanentizării e- 
chipajelor (ca pe „Ștefănești", 
„Drăgănești". .,Telega"). Se știu 
oamenii intre ei, acționează ca 
unul...

— Eu, practic, acum voi călători 
pentru prima oară pe „Nazarcea" 
— se confesează comandantul. Fie
care voiaj este o necunoscută". 
Trebuie insă maximă siguranță 
pentru navă, echipaj, marfă. Da, 
n-am greșit : nava in primul rînd.

— Sint și situații-limită pe care 
le luați in calcul de la plecare ?

— Situații-limită ! ? Pe mare, o 
furtună — e ceva obișnuit. O de
fecțiune de motor — de obicei o 
rezolvăm cu forțe proprii. Facem 
totul să le preîntîmpinăm. Nu mă 
gindesc decit la ce o să fie și nu 
la ce . s-a întimplat. Acum „Nazar
cea" este „cea mai bună", „cea mai 
frumoasă".

— Eram prin ’72 cu „Tirgoviște" 
prin Marea Sargaselor — iși amin
tește ing. Crișan. Tocmai citisem 
o carte despre Triunghiul Bermu- 
delor. Deodată, ne-a apărut in față 
o pată întunecată, placată de doi 
ochi roșii, uriași. Ne-a surprins, 
ne-a derutat pentru moment. 
...Hazul mare insă s-a declanșat 
cind am descoperit că era o masă 
de alge și deasupra ei două mingi 
scăpate de pe plaja de la Miami. 
Dar, pentru că vorbim de cărți, sâ 
știți că majoritatea scriitorilor exa
gerează, romanțează viața marina
rilor. Vorba ceea : „Ce frumoși sint 
pescărușii văzuți de departe !“. 
Viața marinarilor este frumoasă.... 
dar nici ușoară nu e. Din ce-am 
citit, greu de găsit realul.

— Chiar, după părerea dumnea
voastră, de ce e frumoasă viața 
marinarilor ?

— Pentru mine, căpitan de cursă 
lungă, momentele grele inseamnă 
„o clipă". Am avut furtună, dar in 
port e liniște. Am stat luni de zile 
pe mare, dar acasă mă așteaptă 
nevasta, băiatul.

— Și totuși, spuneați că nu-i prea 
ușoară viața marinarilor...

— Eu pină la Bosfor mă gindesc 
numai acasă. Acolo, cind vine 
pilotul turc trebuie să tranzitez, in 
calitate de comandant am anume 
probleme... Trebuie să uit ce 
lăsat in urmă. Cind mă intorc 
după Bosfor mi-e foarte greu, 
gindesc acasă și numai acasă, 
mai am răbdare.

— E o viață zbuciumată ?
— Plecăm, venim. Tot timpul 

praveghem nava din punct de
dere tehnic. Pe uscat te gindești 
la mare, pe apă ești cu gindul la 
ai tăi... Pe navă ești ocupat 24 de 
ore din 24. Uitați-vă. astăzi, acum, 
incărcăm, miine plecăm. Nava 
este o a doua familie. Orice eve
niment ,.de-acasă“ este al tuturor.

— Dar dorul, cind este mai aprig 
dorul de casă ?

— Tot timpul.
„Tot timpul" — acesta este răs

punsul, acesta este adevărul, acesta 
este zbuciumul oamenilor care, luni 
de zile, străbat oceanele, mările 
lumii și pentru care, „acasă" in
seamnă nava „Nazarcea", portul 
Galați — Romania. Nimic neobiș
nuit pentru un căpitan de cursă 
lungă, un mecanic-șef. un inginer. 
— trei marinari obișnuiți cu lun
gile, foarte lungile călătorii care nu 
arătau deloc a „lupi de mare"; 
aveau o alură sportivă, un calm, 
un echilibru al vorbelor, insă 
dublat de o anume nuanță de me
lancolie — toate dăruite probabil 
de sutele de ore in care la orizont 
nu zăresc nici un petic de pămint... 
Trei marinari care pregăteau ple
carea unei nave. Una dintre sutele 
de nave pentru care „acasă" în
seamnă portul Galați — România... 
Pe țărm, cu gindul la mare, pe în
tinsul apelor, cu gindul acasă.

export, beneficii iri valoare de 3,5 
milioane lei. Dar trebuie arătat că 
aceste producții s-au obținut totuși 
cu eforturi deosebit de mari. Nu de 
puține ori a fost nevoie ca trans
portul îngrășămintelor naturale să 
se facă de la distanțe mari și ade
seori chiar din gospodăriile pro
prii. Producțiile deosebit de rentabi
le de căpșuni au determinat coope
ratorii să extindă această cultură în 
acest an cu 15 hectare. Practic, însă, 
nu există sector de activitate în 
care cooperatorii să nu ia parte cu 
aceeași însuflețire la lucrările ce 
le-au fost stabilite în pomicultură, 
la întreținerea culturilor, la strinsul 
furajelor. O contribuție de excepție 
și-au adus în ultima vreme coope
ratorii din Turț în domeniul hidro- 
ameliorațiilor. în contul întreprinde
rii județene de imbunătățiri fun
ciare, care nu dispunea la un mo
ment dat de combustibilul și utila
jele necesare, ei au executat, în ca
drul cooperativei, o lucrare de dre- 
nuri pe o suprafață de 250 hectare. 
Au lucrat manual cu cazmaua, să- 
pind. pămîntul la o adîncime de un 
metru, dar. participind în număr 
mare, investiția a fost realizată in
tr-un timp scurt. în prezent, coope
ratorii lucrează la amenajarea unei 
tabere de vară — ce se vrea a fi un 
adevărat model — pe o pășune aflată 
la oarecare depărtare de sat, unde 
vor fi aduse vacile si vițelele unită
ții. între altele, aici se pregătește si 
montarea unei instalații pentru mul
sul mecanic.

In perioada care a trecut din acest 
an și in cooperativele agricole din 
Negrești-Oaș și Orașu Nou s-au de
pus eforturi mari pentru a depăși 
situația economico-financiară ne
mulțumitoare în care se află, aceste 
unități. Totuși, în 'stilul de muncă 
al consiliilor de conducere, în activi
tatea acestor unități se fac simțite 
incă deficiente care îngreunează 
procesul de redresare economico-fi
nanciară.

La C.A.P. Orașu Nou, bunăoară, 
s-au plantat de-a lungul anilor, in
clusiv în ultima perioadă, mari su
prafețe de pomi fructiferi spre a se 
da o valorificare superioară dealuri
lor și altor terenuri in pantă exis
tente aici. Cunoscind insă faptul că 
o plantație pomicolă ajunge pe rod 
abia după 5 ani. in mod normal ar 
fi trebuit să se găsească o anumită 
folosință acestor terenuri, prin cul
tivarea lor cu anumite plante care 
să aducă venituri imediate, așa cum 
este cazul și cu cultura căpșunului, 
deosebit de rentabilă, și pe care de 
fapt cooperativa agricolă vecină din 
Turț a fructificat-o ’din plin. Din 
discuția pe care am purtat-o.cu pre
ședintele cooperativei,
Emil Bojan, am desprins nemulțu
mirea sa in legătură cu faptul că 
mai mulți membri ai consiliului de

conducere hu se implică „cu tot 
fletul" in activitatea oamenilor, 
cooperatorilor, fapt ce face ca 
portante surse de muncă să nu 
suficient valorificate. Oare nu
pe seama stilului deficitar de mun
că al consiliului de conducere se 
poate pune și faptul că nu s-a reu
șit atragerea forței de muncă tinere 
in cooperativă ? Considerăm că nici 
comitetul comunal de partid nu a 
dovedit suficientă fermitate și per
severență in urmărirea acțiunilor 
concrete ce se întreprind pentru re
dresarea cooperativei, in ședințele 
sale de birou s-a discutat periodic 
doar mersul campaniei agricole, fără 
insă să se intreprindă o analiză a 
modului cum se înfăptuiește progra
mul de redresare și să vină cu mă
suri și soluții eficiente pentru fina

lizarea cu cit 
mai bune rezul
tate a acestei ac
țiuni.

La cooperati
va agricolă din 
Negrești-Oaș este 
deosebit de a- 
preciată activi
tatea de mică 
industrie și de 
prestări servicii, 
în cursul anului 
trecut, 
sector 
cărei 
de 30

• Cit mai mult fier vechi cup
toarelor, este deviza de muncă a 
colectivului secției alimentarea oțe- 
lăriilor, din cadrul Combinatului 
siderurgic Hunedoara — relatează 
in scrisoarea sa corespondentul vo
luntar Vasile Grigoraș, muncitor 
la această mare unitate. în timpul 
care s-a scurs din acest an, ei au 
trimis oțelăriilor cu aproape 60 mii 
tone fier vechi mai mult decit în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Concomitent, 
sporită 
schimb 
dotare, 
rulare 
macarale, carcase și axe de diferite 
dimensiuni, electromagneți și altele.

De menționat că toate aceste 
realizări s-au obținut în condițiile 
economisirii a 9 200 metri cubi oxi
gen, 8 000 metri cubi gaze naturale 
și mai bine de. 9 000 kWh energie 
electrică. O contribuție de seamă 
au adus-o comuniștii Iulică Mili
tar, loan Radu, Miron Drijman, 
Gh. Han, Vasile Manciulea, loan 
Bordeianu și Avram Crișan.

s-a acordat atenție 
recondiționării pieselor de 

necesare agregatelor din 
Au fost refolosite roți de 

și discuri pentru frine la

tovarășul

am 
iar. 
Mă 
nu

su- 
ve-

în acest 
s-a reali- 
valoare re
ia sută din 
a coopera-

nu tre- 
că prin- 

unități 
cereale.

zat o producție a 
prezintă mai mult 
totalul producției globale 
tivei. Evident, rezultate demne de a- 
preciat. Ele insă nu trebuie să gene
reze o stare de automulțumire si să 
determine eforturi mai mici in ce
lelalte sectoare. Pentru că 
buie uitat nici un moment 
cîpala răspundere ,a unei 
agricole este să realizeze
carne, fructe etc., pe aceste sectoa
re să se bazeze dezvoltarea coopera
tivei. Dar ce arată bilanțul anului 
trecut ? în timp ce in domeniul ac
tivităților industriale, prevederile au 
fost îndeplinite in proporție de 112 
la sută, producția vegetală s-a rea
lizat doar in procent de 36 la sută. 
Crearea și dezvoltarea unor puterni
ce sectoare-anexe este o activita
te de mare eficiență, acest sector 
asigurînd venituri bănești pe tot 
parcursul anului, ceea ce este foarte 
important pentru echilibrul econo
mic și financiar al unei unități a- 
gricole. Există însă la unele cadre, 
și nu numai din această cooperati
vă, concepția greșită după care pot 
suplini nerealizările din principala 
activitate — și anume realizarea 
producției agricole — prin activități 
anexe. Primarul orașului Negrești- 
Oaș, Nicolae Bura, ne-a declarat că, 
desprinzîndu-se învățămintele cuve
nite din neajunsuri, în acest an uni
tatea s-ă întors cu mai multă răs
pundere cu fațg spre agricultură. Au 
fost transportate în cimp mai multe 
cantități de amendamente și îngră
șăminte naturale, s-a îmbunătățit 
calitatea muncii in domeniul meca
nizării. De asemenea, s-a trecut la 
înființarea unei culturi de căpșuni si 
a unei grădini de legume. Acest în
ceput bun se impune a fi consolidat 
cît mai grabnic printr-o seamă de 
acțiuni legate de intărirea ordinii, a 
disciplinei in muncă, respectarea le
galității in privința modului de fo
losire a pămintului, aplicarea corec
tă a tehnologiilor etc. Se impune, 
totodată, să se introducă ordine in 
ce privește repartizarea precisă a 
sarcinilor de lucru pe echipe și 
membri cooperatori, pe bază de a- 
cord global, avindu-se in vedere că 
mulți oameni de aici au plecat să lu
creze prin alte unități economice 
din oraș sau din țară, neglijînd coo
perativa. în această privință unita
tea din Negrești, ca si cea din Ora
șu Nou ar avea multe de învățat 
din experiența cooperativei din Turț, 
care ține o evidență riguroasă a 
muncilor efectuate de fiecare fami
lie și membru cooperator în parte. 
Așa se explică de ce la unitatea din 

a 
în 
cu 
de

Turț numărul de norme stabilit 
fost cu mult depășit. în timp ce 
celelalte două unități, el a fost 
mult sub cel absolut obligatoriu 
realizat.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii

începutul anului de 22 350 hl, 
atît cit a fost prevăzut în 

iar la fondul de stat s-au de- 
cantitățile predate cu 200 hl. 
evidențiat in mod deosebit

de la 
adică 
plan, 
pășit 
S-au 
fermele Strunga, condusă de ing. 
Vasile Nițescu, și Pașcani, al_cărei 
conducător este inginera 
Voinescu.

Succese meritorii a obținut 
lectivul fermei zootehnice 
noasa, aparținind aceleiași 
prinderi, care in luna aprilie a.c. 
a depășit planul la producția de 
lapte cu aproape 900 hl, iar la fon
dul de stat cu aproape 200 hl lapte. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
muncitorii zootehniști Miron Vasile, 
Constantin Bolocan și Constantin 
Racleș.

Elena

și co- 
Rugi- 
intre-

• Din comuna Măgurele, jude
țul Prahova, ne-a sosit o scrisoare 
semnată de cetățeanul Petre Du
mitrescu in care relatează un fapt 
pe care-1 califică din capul locului 
ca fiind vorba de lipsă de conside
rație față de călători din partea 
stației C.F.R. București. întîmpla- 
rea s-a petrecut în noaptea de 30 
aprilie spre 1 Mai a.c. cînd zeci 
de călători din gările București 
Nord și Ploiești Sud au avut ne
plăcuta surpriză să constate că ac
celeratul 623, pe ruta București — 
Iași, a plecat in cursă fără vago
nul cușetă, dar pentru care se vîn- 
duseră biletele anticipat. Este ade
vărat, in cele din urmă s-a atașat 
un vagon de clasa a Il-a, în care 
s-a călătorit ceva mai comod decit 
în celelalte vagoane pentru care 
s-au vîndut un număr exagerat de 
locuri în picioare.

Fapt este insă că pentru aceste 
locuri la vagonul cușetă s-a achi
tat un adaos substanțial la biletul 
de călătorie, deci un serviciu plă
tit, dar neonorat de organele C.F.R. 
Ceea ce nu este corect și nici 
echitabil.

• Ing. Dimitrie Golopența, ve
chiul nostru corespondent voluntar, 
ne scrie că feroviarii de la revizia 
de vagoane C.F.R. Ișalnița au în
registrat, în primele 4 luni ale a- 
cestui an, realizări de prestigiu, 
planul producției globale fiind de
pășit cu aproape 15 procente. Au 
fost executate, cu mijloace proprii, 
unele lucrări importante pentru 
bunul mers al activității. Este vor
ba de amenajarea și betonarea 
unor drumuri de acces între linii, 
realizarea unei conducte de aer, 
pentru instalația fixă, și un stand 
tie probă mobil necesar probelor 
la frinele automate ale vagoanelor 
intrate în reparații. Pînă Ia sfîrși- 
tul lunii mai se vor termina mon
tarea celui de-al doilea compresor 
și instalația de recirculare a apei 
la cele două compresoare, reducind 
astfel consumul de apă potabilă.

O atenție deosebită au acordat 
feroviarii de la Ișalnița recuperării 
materialelor refolosibile. în aceeași 
perioadă, ei au colectat și expediat 
oțelăriilor 23,5 tone fier vechi, 27,7 
tone fontă veche, depășind planul 
la total cu aproape 11 tone.

aparținind colectivului de specia
liști de la catedra de tehnologie a 
compușilor macromoleculari din 
cadrul Institutului politehnic Bucu
rești. colectivul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică al 
Centrului de cercetări pentru fibre 
chimice Săvinești, cit și proiectan
tului general — I.I.T.P.I.C.-Bucu- 
rești.

Recunoaștem cu toții efortul deo
sebit al muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor craioveni, care s-au 
confruntat cu multe greutăți, ine
rente transpunerii la fază indus
trială a unor soluții tehnice, echi
pamente și tehnologii noi, dar nu-i 
putem atribui patentul noului pro
dus, deoarece ar fi in detrimerltul 
celor care, așa cum arătam, . și-au 
adus o contribuție decisivă la ob
ținerea acestuia.

Făcînd parte din colectivul de 
cercetare și inginerie tehnologică 
al Centrului de cercetare pentru 
fibre chimice Săvinești, ca respon
sabil al problemei alcool polivinilic 
parțial hidrolizat, am considerat că 
este de datoria mea să aduc la 
cunoștința cititorilor cele de mai 
sus.

obligați (? !) să servească masa la 
cantina Întreprinderii. Fiind bolnav, 
omul a prezentat din. vreme o a- 
deverintă. eliberată de medicul uni
tății. prin care i se recomanda re
gim alimentai- personal. în conse
cință. n-a mai ridicat de la 
tabilitate bonurile de masă si 
nici n-a mai servit masa la 
tină. Cu toate ^acestea, i s-a 
nut in continuare 
meselor pe trei 
mai — iulie 1987, 
aproape 1 600 lei.

In cele din urmă. în septem
brie trecut, președintele comitetu
lui sindicatului din unitate a ac
ceptat ca cei in cauză să nu mai 
fie abonat din oficiu, dar banii, 
reținuți ilegal, nu i s-au restituit 
nici pină in ziua de azi.

Asa stind lucrurile, supunem a- 
tentiei conducerii întreprinderii a- 
cest caz spre a-1 soluționa în con
formitate cu adevărul. în spiritul 
eticii socialiste, al grijii față de om.

con- 
deci 
can- 
reți- 

contravaloarea 
luni, respectiv 
in sumă de

cu grija 
sînt în- 
informa 
voluntar

• Producția de lapte a vacilor 
este intr-un raport direct 
față de ele, cu felul cum 
treținute și hrănite — ne 
corespondentul nostru
Dumitru Păpușoiu din Tîrgu Fru
mos. în scrisoarea sa trimisă re
dacției zilele trecute, el ne rela
tează și alte informații privind 
activitatea I.A.S. — Tîrgu Frumos.

Producția totală de lapte a fost

• Am citit cu mult interes în 
„Scînteia" din 5 mai a.c., în ca
drul rubricii „Din scrisorile oame
nilor muncii", știrea coresponden
tului voluntar Nicolae Maroga din 
Craiova referitoare la noul produs 
numit alcool polivinilic parțial hi
drolizat — ne-a scris Mariana 
Iosif, cercetător științific principal 
la Centrul de cercetări pentru fibre 
chimice Săvinești. Aș vrea să adaug 
însă că noul produs, de o puritate 
avansată, foarte căutat pe piața 
externă, nu reprezintă o realizare 
obținută numai „cu forțe proprii" 
de cercetătorii Combinatului chi
mic din Craiova, așa cum afirma 
corespondentul voluntar. El con
stituie rezultatul unor îndelungate 
strădanii, căutări și experimentări

• ..Condiții optime de muncă și 
viată pentru toți petroliștii sche
lei" este titlul noii scrisori adre
sate redacției de Gh. Lupu, cores
pondent voluntar. Datele pe care 
ni le furnizează sînt succinte, dar 
semnificative. Astfel, pe lingă can
tina modernă care asigură oame
nilor muncii de la schela petrolie
ră Ticleni meniuri variate, s-au în
ființat. pentru cei ce-si desfășoară 
activitatea în locuri de muncă mai 
îndepărtate, microcantine. 
Si, aceștia să poată servi 
masă caldă și consistentă, 
ționat că aprovizionarea 
centrale si a microcantinelor se 
face din serele, grădinile si crescă
toriile de animale ale schelei.

Corespondentul nostru ne aduce, 
totodată, la cunoștință că toate bri
găzile de producție sînt dotate cu 
televizoare, radiouri si mici biblio
teci. petroliștii care muncesc de
parte de sediul schelei avind con
diții optime de petrecere 
plăcut si util a timpului

astfel ca 
zilnic o 

De men- 
cantin.ei

in mod 
liber.

audien-• Printre cei veniți în 
redacția noastră în zilele din 
s-a aflat și Nicolae Dumi- 

strungar la secția de meca- 
grea a I.M.G. București. El 
relatat cazul său din care re- 
că la serviciul de contabili-

tă Ia 
urmă 
nică.
nică
ne-a
zultă .. ____ ,
tate al respectivei întreprinderi in
teresele oamenilor sint tratate cu 
Superficialitate, birocratic. Iată, pe 
scurt, despre ce este vorba. Cei ca
zați la căminul de nefamiliști sint

• Un plic voluminos, conținînd 
6 fotografii si o scrisoare, a so
sit la redacție din partea asocia
ției de locatari nr. 19 din Bîrlad — 
județul Vaslui. Corespondenta vrea 
să dovedească un singur fapt : lip
să de gospodărire din partea or
ganelor locale în zona în care se 
află blocurile apartinînd aceștei a- 
sociații. Spațiul de parcare a auto
turismelor nu a mai fost asfal
tat. așa cum a fost preconizat în 
proiectul de construcție, transfor- 
mindu-se în băltoace pline de no
roi. la fel oa și cel de joacă pen
tru copii, aici depozitindu-se gu
noiul menajer. Trotuarele si alei
le pietonale dintre blocuri, rigole
le de scurgere a apei n-au mai fost 
betonate, iar sistemul de iluminat 
din această zonă nu mai funcțio
nează de mult. Terasele de la blo
cul D 1 n-au mai fost revizuite de 
peste 10 ani. din care cauză loca
tarii de la etajul 4 au destule ne
cazuri cu condensul și cu infiltra
țiile de apă.

Faptele, se afirmă în scrisoare, 
au fost aduse la cunoștința con
siliului popular municipal de 
multi ani. Prin scris sau în 
drul unor audiențe la factori 
răspundere, dar fără nici un 
zultat.

Mai trebuie să reamintim 
hotăririle de partid si Legea 
vind soluționarea scrisorilor oame
nilor muncii prevăd sarcini preci
se in legătură cu modul de rezol
vare a cererilor si sesizărilor ce 
sint adresate tuturor organismelor, 
obligatorii și pentru Consiliul 
popular municipal Bîrlad ? Drept 
pentru care așteptăm răspunsul 
necesar.

mai 
ca
de 

re-

că 
Pri

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
i .. .. .. . .

• In sprijinul mai bunei serviri a depunăto
rilor la C.E.C. Soluționînd o sesizare primită la 
redacție, semnată de Rozalia Niță din comuna 
Apostolache, Sucursala județeană C.E.C. Pra
hova ne-a adus la cunoștință că agenția din 
localitatea respectivă se va redeschide în această 
lună, cind se vor încheia lucrările de montare 
a grilelor necesare îmbunătățirii sistemului de 
pază. Sucursala C.E.C. Prahova, se menționează 
în răspuns, se preocupă permanent de asigura
rea unor condiții bune de servire a depunăto
rilor, în ultima perioadă fiind înființate noi 
agenții în municipiul Ploiești și in orașele 
Breaza, Mizil, Urlați. Totodată, cu sprijinul 
Centralei C.E.C. și a organelor locale, Sucursala 
Prahova are în vedere modernizarea rețelei de 
unități și în localitățile Plopeni, Valea Călugă- 

. rească, Azuga, Poiana Cîmpina, Boldești-Scă- 
eni. Filipeștii de Pădure.

• Grădinița-cămin din cadrul întreprinderii 
agricole de stat Breasta — ne-a răspuns con
ducerea Trustului județean I.A.S. Dolj — nu s-a 
desființat, așa cum afirma în scrisoarea sa co
respondentul voluntar Emil. Gavriliu. Ea s-a 
închis doar temporar, deoarece era frecventată 
de un număr prea mic de copii față de cel pre
văzut de actele normative in vigoare pentru a 
putea menține încadrat personalul de servire. 
Pină la completarea numărului necesar de copii, 
acțiune ce este in curs de desfășurare, mobi
lierul și dotarea didactică de instruire sînt păs
trate în condiții corespunzătoare.

® Frumosul parc „Cișmigiu" tot mai bine 
gospodărit. Intr-o scrisoare adresată redacției 
se afirma că, de la o vreme, acest frumos loc 
de recreare din centrul Capitalei este cam ne
glijat. Direcția domeniului public, căreia i-am 
trimis-o spre soluționare, ne-a răspuns : „Da
torită importanței peisagistice și științifice a

parcului „Cișmigiu", precum și faptului că zil
nic este vizitat de un mare număr de cetățeni, 
acordăm o atenție deosebită întreținerii și bubei 
sale gospodăriri, în acest sens, anual, se reali
zează decoruri din flori, lucrări specifice de 
întreținere și conservare a fondului arboricol, 
cu deosebire la speciile și varietățile dendrolo- 
gice rare. In același timp, băncile și celelalte 
dotări sint revizuite, reparate și vopsite.

Vă informăm insă că, in activitatea de bună 
gospodărire a parcului,, întimpinăm greutăți, 
vizind comportamentul necivilizat al unor cetă
țeni care calcă peluzele, rup ramuri și flori, 
deteriorează dotările, diminuind estetica parcu
lui. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, vom 
intensifica acțiunile de supraveghere și sanc
ționare a celor vinovați, urmînd ca și opinia 
publică să acorde un sprijin mai susținut păs
trării frumuseții parcului1*.

Rubrică realizată de N. ROSCA

Strada și cartierul - oglinda spiritului
gospodăresc al locuitorilor

• Ample acțiuni de înfrumusețare • Gospodari și... gospodari
• Unde sînt locurile de joacă pentru copii ? • Grădini sau... 
țarcuri ? © Conlucrarea dintre deputați și cetățeni — mai

rodnică, mai fructuoasă

Municipiul Alexandria, așa cum a- 
rată in prezent, este un oraș al ul
timelor două decenii, dezvoltîndu-se 
cu precădere după reorganizarea te- 
ritorial-administrativă, cînd a deve
nit reședința județului Teleorman. 
Necesitățile impuse de această nouă 
„învestitură" au condus la construi
rea accelerată a unor importante e- 
dificii social-culturale și edilitare, 
intre care casa de cultură, mari 
complexe și magazine comerciale, 
spitalul județean și policlinica, uni
tăți prestatoare de servicii, la care 
se adaugă noile cartiere de locuințe 
numărind peste 13 500 apartamente 
construite pentru oamenii muncii, 
angajați in noile întreprinderi de pe 
cele două platforme industriale.

Există, așadar, o zestre edilitară 
impresionantă, căreia edilii și cetă
țenii se străduiesc, deopotrivă, să-i 
sporească dimensiunile, să-i aducă 
un plus de prospețime și frumusețe. 
Iar cum primăvara este prin tradi
ție anotimpul în care cetățenii sint 
chemați să participe la buna întreți
nere. la curățenia localității lor, am 
urmărit cîteva zile la rînd, in mai 
multe zone ale orașului, modul in 
care se desfășoară această largă ac
țiune civică.

Pentru început, la consiliul popu
lar al municipiului, am consultat un 
amplu program aprobat de comite
tul executiv, care a repartizat arte
rele de circulație, parcurile, locu
rile de agrement — spre întreținere, 
gospodărire și infrumusețare — pe 
întreprinderi, instituții, școli, comi
tete de cetățeni. Sint prevăzute, așa
dar. responsabilități precise și ter
mene de efectuare a unor asemenea 
lucrări eșalonate pe tot parcursul a- 
nului. Și. așa cum aveam să consta
tăm pe parcursul raidului nostru, 
multe dintre prevederile programu
lui amintit au fost deja transpuse 
în practică, altele aflindu-se în curs

de materializare. Mobilizați de con
siliul popular prin deputății săi, de 
asociațiile de locatari si comitetele 
de cetățeni, de serviciile edilitare, 
gospodari de diferite virste și pro
fesii lucrează de zor pentru a îm
brăca orașul în frumoasele haine de 
primăvară., Am întilnit numeroase 
exemple care dovedesc că oamenii 
harnici nu așteaptă îndemnuri spe
ciale pentru a pune mina pe greblă,

însemnări din municipiul 
Alexandria

cazma sau lopată pentru a face cu
rățenie în curte sau in jurul blocu
lui, pe strada unde locuiesc. Parcu
rile curățate de urmele iernii, îngri
jite cu migală au acum o bogată 
zestre florală și pomicolă, constitu- 
indu-se intr-un adevărat „plămin 
verde" al municipiului. în zona cen
trală, pe bulevardul Libertății, noile 
spații amenajate pentru zone verzi 
și florale se integrează armonios 
modernului peisaj arhitectonic creat 
aici în ultimii ani. Și pe alte străzi 
cetățenii au curățat părțile carosa
bile, rigolele, săpînd spațiile libere, 
plantînd flori, arbuști ornamentali 
și flori, văruind fațade și pomi, a- 
menajind și reamenajînd scuaruri, 
grădini, locuri de joacă și de sport. 
Cuvinte de laudă merită asociațiile 
de locatari și cetățenii care locuiesc 
în blocurile „V" din zona Proletari 
— Partizani, blocurile 313—314, cele 
din zona Tipografiei sau de pe stră
zile Mihail Kogălniceanu. Ion Crean
gă, București și Dobrogeanu Gherea. 
S-au plantat pînă în prezent peste 
4 200 de arbori și arbuști ornamen-

noua arhitectură a municipiului Alexandria Foto : Sandu CRISTIAN

numărul 
nu este 

din care 
așteaptă

din serele consiliului

tali, 3 000 m 1 de gard viu, peste 
200 000 flori. In etapa a doua. în zi
lele următoare, se va planta încă a- 
proape un milion de flori de sezon 
asigurate 
popular și întreprinderii județene de 
exploatare comunală și locativă.

Dar, deși aportul cetățenesc a fost 
calculat pornindu-se de la 
locuitorilor municipiului, el 
egal. Vecini cu cei harnici, 
o parte i-am amintit, unii 
primăria să vină să le facă ordine în 
fața sau în spatele blocului, pe stra
da unde locuiesc. Am întilnit nu pu
ține artere de circulație cu gropi și 
spărturi, numeroase blocuri cu alei
le și spațiile verzi din jur neingri- 
jite, necurățate, curți ale căror gar
duri sînt nereparate și nevopsite. 
Sint manifestări ale unui spirit civic 
și gospodăresc în suferință. Iată cî
teva dintre ele. în perimetrul blocu
rilor 905, 819 și 816 există de cițiva 
ani o mare suprafață de teren care 
aduce cu „solul lunar" (gropi, pă- 
niint amestecat cu bucăți de ciment, 
deșeuri împrăștiate). în general, in 
zona blocurilor ce alcătuiesc asocia
țiile de locatari nr. 36 și 23 am ob
servat alte aspecte nu din cele mai 
plăcute : împrejurul blocurilor, su
prafețe de pămint neîngrijite, bătă
torite ; uși fără geamuri sau cu por
țiuni sparte ; alei de acces deterio
rate, acoperite în mare parte cu apă 
și noroi, fațade nezugrăvite de mul
tă vreme. Intre blocurile 1-20, 1-19 
și 1-22, în noul cartier Tudor Vla- 
dimirescu, de mai bine de un an se 
așteaptă ca cineva să aibă inițiativa 
amenajării unui loc de joacă pentru 
copii pe un teren unde se mai află 
bucăți de ciment, resturi de cără
mizi etc. Situații aproape asemănă
toare și în zonele blocurilor 1-26, 
1-15. 1-16 și F-6 din același cartier, 
în fața curățătoriei chimice, pe stra
da „16 Februarie", sînt evidente ur
mele lăsate de constructorii brigăzii 
de instalații sanitare a antreprizei 
de profil, care, după ce au efectuat 
un racord al unui nou bloc de lo
cuințe la punctul termic din apro
piere, au lăsat „vraiște" pămîntul și 
bucățile de ciment spart. Tot con-

BKf !“1

structorii și-au lăsat „cartea de vi- 
zită“ — ridicături de ciment pietri
ficat, grămezi de moloz, cărămizi 
sparte, chiar și cîteva calorifere, u- 
tilaje etc. — în spatele noilor și fru
moaselor blocuri L-5, L-6, L-7 și 
L-8 din centrul orașului.

Ce zic reprezentanții asociațiilor 
de locatari ? Dumitru Iancu (pre
ședintele asociației nr. 37) : „E adevă
rat că mai avem multe de făcut în 
mobilizarea cetățenilor la buna gos
podărire și înfrumusețare a cartie
rului nostru. Dar trebuie să pri
mim -un sprijin mai substanțial și 
din partea consiliului popular în re
zolvarea unor probleme care depă
șesc puterile noastre, cum ar fi asi
gurarea pămintului fertil sau procu
rarea de puieți pentru arbuști și 
gard viu". Alexandru Borțun (pre
ședintele asociației de locatari nr. 
36) : „Noi am pus mereu anunțuri la 
aviziere, dar se vede treaba că nu 
am găsit soluția cea mai bună de 
mobilizare a oamenilor la lucrările 
de curățenie, așa cum prevede le- 
gea“. Desigur, un anunț la avizier — 
oricit de inspirat ar fi redactat —

nu poate ține locul muncii de la om 
la om.

Străbătind orașul, ne-am convins 
că eforturile municipalității se cer 
îndreptate și spre alte aspecte ce țin 
de gospodărirea localității. Este vor
ba în principal de cerința amena
jării locurilor de joacă pentru co
pii (extrem de puține în prezent !), 
de repararea și refacerea unor străzi 
și drumuri din cartiere 
(1 Mai, Agricultori, 39 Decembrie 
etc.) — multe din ele devenite im
practicabile pe anumite porțiuni — 
ca și de organizarea mai bună a ac
țiunii de evacuare a deșeurilor și 
resturilor menajere.

în final am consemnat opiniile to
varășului Constantin Constantin, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal : „Sîntem con- 
știenți de răspunderile ce ne revin 
pentru slaba participare a unor ce
tățeni la activitatea de gospodărire a 
localității, care în acest fel nu res
pectă prevederile legale, 
in perioada următoare 
accentul pe o mai bună 
cu unitățile economice.

mărginașe

De aceea, 
vom pune 
colaborare 
instituțiile,

cu asociațiile de locatari și comite
tele de cetățeni și vom antrena in
tr-o mai mare măsură deputății din 
toate circumscripțiile electorale, în
tregul activ obștesc al consiliului 
popular la astfel de lucrări edilita
re. Avem în vedere organizarea unor 
schimburi de experiență pe cartiere, 
lansarea unei întreceri pentru cea 
mai frumoasă și bine îngrijită cir
cumscripție, competiție care să în
semne realizarea integrală a progra
mului de gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului. O atenție deo
sebită vom acorda intensificării ma
nifestărilor de educație civică, pen
tru că multe din neimplinlrile in do
meniul gospodăririi localității se da- 
toresc unor astfel de carențe in pla
nul conștiinței unora dintre cetățenii 
municipiului. Pentru că numai așa, 
cu toți cetățenii, pentru toți cetățe
nii, Alexandria poate deveni un oraș 
mai bine Îngrijit și mai frumos — 
pe măsura zestrei sale edilitare care 
se îmbogățește an de an“.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"
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CALITATEA - sarcină

economică prioritară

Nu numai în ansamblu, ci și în detaliu!
în legătură cu cerințele actuale ale dezvoltării economiei naționale, 

ale sporirii participării României la schimbul mondial de valori mate
riale, tovarășul Nicolae Ceausescu a subliniat în expunerea cu privire la 
unele probleme ale conducerii activității economico-sociale că este nece
sar să se acorde o atenție deosebită problemelor ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al producției in toate sectoarele, astfel incit să se realizeze 
produse la nivelul celor mai avansate cuceriri ale noii revoluții tehnico- 
științifice. în acest context, secretarul general al partidului nostru arăta 
că trebuie să se înlăture uniformitatea, anonimatul, fiecare produs fiind 
prezentat cu marca fabricii. Iar pentru ca fiecare marcă de fabrică să 
dea girul de calitate produselor realizate, printre alte măsuri necesare, 
se impune să se acorde o atenție deosebită organizării cit mai judicioase 
a controlului de calitate si introducerii metodelor moderne de asigurare 
a calității produselor.

O astfel de metodă de organizare si conducere a activității produc
tive. aplicată cu rezultate dintre cele mai bune, atit pe plan mondial, 
cît și in unele întreprinderi din țara noastră este sistemul de asigu
rare. a calității, in legătură cu care în ziarul „Scinteia" a fost publicat 
un ciclu de articole. De această dată, in strînsă corelare cu acțiunea 
de perfecționare a organizării și modernizare a producției, ne oprim 
asupra cerințelor si posibilităților legate de utilizarea 
în aplicarea sistemului de asigurare a calității.

tehnicii de calcul

unitar. în acest scop, 
rezolvarea încă din

Poat® mai mult decit în alte 
ramuri ale economiei, in industria 
electronică se conturează tot mai clar 
necesitatea organizării și coordonă
rii proceselor industriale pe princi
pii sistemice. Argumentele ce pot 
fi aduse pentru aceasta sint in prin
cipal trei : dinamica deosebită a pro
gresului tehnic în acest sector al in
dustriei. complexitatea tot mai mare 
a informațiilor vehiculate, si. în fine, 
posibilitatea „împrumutului" de teh
nici de proiectare de la nivelul sis
temelor de calcul la cel al sisteme
lor de conducere a activităților in
dustriale. în acest sens, in Centra
la industrială de electronică și teh
nică de calcul (C.I.E.T.C.) s-a ini
țiat proiectarea unui sistem-cadru de 
asigurare a calității, principiile a- 
cestuia urmînd să fie aplicate de 
către fiecare unitate componentă 
Pentru realizarea unui sistem pro
priu. care să fie adecvat profilului 
ei tehnologic. Practic, prin această 
măsură se urmărește punerea la dis
poziția fiecărei conduceri de între
prindere a unui instrument eficient 
de coordonare și control a întregu
lui ansamblu de activități industria
le. avînd 
calitatea

Piatra 
pline a 
a asigurării calității, 
terea 
dueției. 
fice și la timp, corecte și, com
plete asupra deficiențelor calita
tive în fabricația și exploatarea 
produselor proprii nu este posibilă 
tinerea sub control și optimizarea 
calității. Iată, spre exemplu, două 
situații mai des intilnite în practi
că. Datorită defectării sau pur și 
simplu expirării termenelor de va
labilitate metrologică a unor instru
mente de măsură din fluxul de Pro
ducție, indicațiile acestora pot fi e- 
ronate. Cu cit trece mai mult timp 
pină la descoperirea defecțiunii cu 
atit creste pericolul „contaminării'*  
cu defecte a produselor 
fabricație, deci și riscul 
pagubelor.

De asemenea, deseori 
sau conducerile tehnice 
treprînderi reclamă calitatea slabă a 
unor componente ca motiv al 
frecventelor, „căderi", ale unui pro
dus nou intrat in fabricație. La o 
analiză • mai atentă se constată că 
aceleași componente sint corespun
zătoare în alte produse asemănătoa
re. iar la baza reclamatiilor nu stă 
o verificare sistematică a proiectu-

drept obiectiv central — 
produselor.
unghiulară a onorării de- 
mărcii fabricii, în fond 

este cunoaș- 
temeinică a realităților pro- 

Fără informații speci-

din linia de 
amplificării

proiectanții 
ale unor în-

prin studii de fia- 
incercări in con-

lui noului produs 
bilitate sau prin . . . 
ditii similare celor din exploatare, ci 
simpla tendință de a găsi cauzele 
defectelor in altă parte si nu în pro-

neze ca un tot 
este necesară .
faza de proiectare a unei bune com
patibilități intre subsistemele infor
matice componente si a tțnei cen
tralizări ridicate a prelucrării infor
mațiilor. altfel spus, asigurarea unui 
grad înalt de integrare a sistemului 
complex. Acest lucru se poate obține 
printr-o abordare de sus în jos a 
proiectării sistemului, de la deter
minarea structurilor-cadrii si pînă la 
organizarea modulelor care alcătuiesc 
subsistemele — de exemplu a unor 
linii de fabricație dintr-o întreprin
dere.

în paralel cu această abordare pe 
verticală a construcției sistemului in
formatic complex, in cadrul centralei 
s-a trecut si la integrarea sistemului 
informatic al calității în cel general 
al întreprinderii. în acest sens, la 
întreprinderea „Electronica" din Ca
pitală se dezvoltă un sistem infor
matic proiectat special pentru con
ducerea operativă a producției si a 
calității într-o secție de asamblare 
televizoare. In unități cum este a-

TEHNICA DE CALCUL IN SPRUINUL 

COMPETITIVITĂȚII PRODUSELOR

oriile documentații insuficient puse 
la punct.

Asemenea situații.
prin 
tică. 
prea 
dică 
problemelor de calitate. Pentru a- 
ceste motive preocuparea pentru ca
litatea informațiilor referitoare la 
calitatea produselor are importantă 
deosebită în cadrul unui sistem de 
asigurare a calității. Și. așa cum_s-a 
dovedit in mod concret, activitățile 
definitorii pentru calitatea unui sis
tem informațional si anume : iden- 

’.tificarea-colectarea. transmiterea si 
prelucrarea informațiilor cuprinse în 
documentațiile si evidențele referi
toare la calitate sint determinante 
si pentru eficienta sistemelor de a- 
sigurare a calității.

O astfel de problemă a constituit 
si tema unui studiu realizat de spe
cialiști din Institutul de tehnică de 
calcul și informatică și din C.I.E.T.C. 
Proiectul rezultat, aprobat de biroul 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii din centrală, prezintă con
cepția generală de realizare a unui 
sistem de prelucrare automată a da
telor destinat conducerii unitare a 
calității in cadrul centralei si a 
unităților subordonate, precum si 
programul de acțiuni necesar reali
zării sistemului.

în urma aplicării, pe etape, a pro
gramului propus, se preconizează — 
pină in 1991 — obținerea unui așa- 
numit sistem informatic complex al 
calității care să permită, la nivelul 
unităților industriale, conducerea, 
supravegherea și optimizarea calită
ții produselor fabricate, iar la nive
lul centralei, coordonarea eficientă si 
operativă a tuturor activităților care 
asigură calitatea produselor in uni
tățile subordonate.

Pentru realizarea acestor obiective 
generale, sistemul informatic com
plex al calității trebuie să funcțio-

semnificative 
frecventa lor apariție in prac- 
demonstrează că informații 

generale sau incomplete împie- 
de fapt corecta soluționare a

ceasta, necesitatea urmăririi perma
nente si a intervențiilor oportune in 
fluxul tehnologic al unor produse de 
serie mare determină unele particu
larități. Și anume, colectarea datelor 
de la posturile de lucru se face prin 
intermediul unor terminale indus
triale specializate, pe care operează 
muncitorii si controlorii de calitate. 
Este vorba de o premieră în dome
niu. rod al colaborării dintre1 specia
liștii institutului de tehnică de calcul 
și informatică si ai 
..Electronica".

Prelucrarea datelor 
ganizatâ încît asigură 
pidă și unitară pentru toate func
țiile : maiștrii de linie, șef de secție, 
conducător al 
întreprinderii. Datele furnizate sin. 
organizate pe diverse tipuri de for
mulare care conțin : intervențiile la 
un . post de depanare, ordonate pe 
tip de cauză de defectare, verifică
rile la un post de control de cali
tate. situația respingerilor pe linii si 
posturi de depanare, raport zilnic de 
producție, de producție neterminatâ, 
jurnalul calității etc.

Se cuvine remarcat faptul că apro
ximativ jumătate din numărul total 
al tipurilor de formulare puse la dis
poziția celor care utilizează sistemul 
se referă la supravegherea si contro
lul calității, fiind destinate maistru
lui de linie. In acest mod se concre
tizează un principiu și anume că 
asigurarea calității se face de către 
fiecare muncitor, maistru si inginer 
la locul lor de muncă, calitatea fiind 
o problemă a tuturor și nu doar a 
specialiștilor care o controlează.

Marca fabricii aplicată asupra 
unui produs reflectă și garantează 
toate detaliile de calitate, atit ale 
ansamblului, cit și ale fiecărei piese 
componente. Calitatea este o funcție 
de ansamblu, o proprietate 
produs 
obține 
nivelul

întreprinderii

este astfel or- 
informarea ra-

calității, conducerea

a unui 
luat in totalitatea sa. Ea se 
numai prin realizarea la 
cerințelor a fiecărui ele-

ment din componența produsu
lui și pe parcursul tuturor pro
ceselor de fabricație a acestuia. 
Deci, asigurarea calității produsului 
se poate obține numai prin condu
cerea calității la nivelul tuturor ac
tivităților care concură ,1a realizarea 
produsului. Este domeniul în care 
sistemul informatic al calității poate 
interveni in mod determinant pentru 
eficiența conducerii întreprinderii. 
Condueind producția prin evidenție
rea deficientelor de ordin calitativ, 
devine mai ușoară găsirea posibili
tăților de prevenire a acestora, ceea 
ce. Ca efect economic. înseamnă re
ducerea pierderilor pe produs si. im
plicit. creșterea rentabilității produc
ției.

Trebuie subliniate citeva aspecte 
importante ale introducerii sisteme
lor informatice ale calității. Astfel, 
se cuvine remarcat caracterul de 
noutate al informatizării in domeniul 
calității. Pînă în prezent. în econo
mie au fost proiectate sisteme infor
matice în special pentru conducerea 
proceselor de fabricație, a activități
lor de aprovizionare, desfacere, a 
gestiunii stocurilor etc. Apoi, infor
matizarea conducerii calității, ca 
exemplu de automatizare în dome
niul informației, presupune modifi
carea organizării activităților de asi
gurare și control al calității. în sen
sul apropierii acesteia de cerințele 
ciberneticii. în același sens intervi
ne. venind in ajutor, și acțiunea de 
implementare a sistemului de asigu
rare a calității.'

De exemplu. în cadrul, întreprinde
rilor de eleotronică. organizarea sis
temului de asigurare a calității poate 
fi asemănată cu cea a oricărui cal
culator care conduce un proces in
dustrial. Dacă se presupune că pro
cesul respectiv este fabricația unui 
produs, atunci rolul traductoarelor și 
instrumentelor de măsură ale calcu
latorului îl dețin colectivele din com
ponenta compartimentului de calita
te : controlul calității proiectului, 
controlul calității la intrare, in flu
xul de fabricație si final, urmărirea 
in exploatare .și service, metrologia, 
controlul calității utilajelor, calitatea 
forței de muncă, calitatea informa
ției.

Aeeste „t.raductoare" au menirea 
de a măsura pulsul calității fiecărui 
factor determinant pentru realizarea 
produsului : proiectarea. fabricâțiă, 
desfacerea, mijloacele de măsură, u- 
tilajele de producție, forța de muncă 
si sistemul informațional. Rolul uni
tății centrale din calculatorul de pro
ces îl are colectivul de inginerie a 
calității care dispecerizează întreaga 
activitate de asigurare și control al 
calității.

Așadar, se poate spune că imple
mentarea sistemului de asigurare a 
calității impune organizarea pe prin
cipii cibernetice a activităților in
dustriale aferente calității, astfel in- 
lesnindu-se considerabil conducerea 
calității cu ajutorul calculatorului, 
însă si reciproca este adevărată. 
Prin implementarea într-o întreprin
dere a sistemelor informatice privind 
conducerea calității se mărește con
siderabil eficienta sistemului de asi
gurare a calității atit printr-o cu
noaștere mai rapidă și în detaliu a 
fiecărui proces condus, cit si prin ac
centuarea caracterului preventiv al 
sistemului calității.

Inq. Julien BRATU

Noi utiloje pe fluxul de fabricație la întreprinderea de utilaj minier din Satu Mare
I'oto : Sandu CRISTIAN

Intre eficiența activității de partid, 

și eficiența activității economice I

-concordanță deplină!
Dacă in prima parte a acestei dezbateri („Scinteia", nr. 14 227. din 

17 mai a.c.), inițiată in spiritul ideilor și tezelor, de excepțională în
semnătate. cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu privind 
perfectionarea conducerii politice, accentul a fost pus pe rolul deosebit 
de important pe care il au adunările generale de partid in orientarea acti
vității comuniștilor, in participarea lor la exercitarea actului de condu
cere politică, in cea. de-a doua vom insista asupra aplicării in activi
tatea de partid a unor metode noi, eficiente, a preocupărilor existente, 
pentru ca ideea de implicare directă să aibă o corespondentă faptică, să 
nu mai rămînă in stadiul de deziderat.

Răspunderea pentru lucrul temeinic
Document programatic de o deo

sebită însemnătate teoretică și 
practică, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intitulată „Cu 
privire la unele probleme ale condu
cerii activității economico-sociale, 
ale muncii ideologice și politico-edu
cative, precum și ale situației inter
naționale", urmează a fi dezbă
tută pe larg in organizațiile de 
partid, in colectivele oamenilor mun
cii din toate domeniile de activitate. 
Sint cuprinse in această adevărată 
cartă a prezentului și a viitorului 
idei, teze și concluzii de natură să 
contribuie in mod hotăritor la ridi
carea patriei noastre pe noi trepte, 
tot mai inalte. de progres și civiliza
ție. Sînt definite cu clarviziune știin
țifică principalele direcții in înfăptui
rea. in continuare, intr-o etapă nouă, 
superioară, a operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Se asigură astfel un cadru de 
acțiune eficientă pentru îndeplinirea 
exemplară ă obiectivelor Congresu
lui al XHI-lea al Partidului Comu
nist, Român, a hotărîrilor Conferinței 
Naționale din decembrie 1987.

Sint. numeroase direcțiile de acțiu
ne deschise de expunerea secreta
rului general al partidului. Ele cu
prind atit, problemele complexe ale 
conducerii activității economico-so
ciale, ale muncii ideologice și poli
tico-educative. cit și aspectele de 
stringentă actualitate ale vieții in
ternaționale. Un factor de o impor
tanță fundamentală revine insă me
reu. ca un laitmotiv, in cuprinsul 
expunerii : perfecționarea organiză
rii.

Desigur, pentru partidul nostru co
munist, o acțiune eficientă, de ample 
proporții, pe planul perfecționă
rii organizării vieții economico- 
sociale presupune, cu deosebire, 
perfecționarea propriei Sale ac
tivități. în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Este 
necesar să perfecționăm formele or
ganizatorice, metodele și stilul de 
muncă ale partidului". Ceea ce în
seamnă perfecționarea organizării 
activității desfășurate in cadrul fie
cărei organizații de partid, al birou
rilor și comitetelor alese pe cale de
mocratică : deci promovarea unui nou 
stil de muncă, eficient, corespunză
tor noilor cerințe, noilor exigențe ale 
actualei etape de dezvoltare a țării. 
De aici se desprind noi concluzii, noi 
îndatoriri cu privire la desfășurarea 
muncii politico-educative in organi
zațiile de partid. Dacă perfecționa

rea organizării societății este o pro
blemă cardinală a partidului, chemat 
să o soluționeze in calitatea sa de 
centru vital al întregii națiuni, în
seamnă că, la nivelul fiecărei unități 
economico-sociale. în industrie, in 
agricultură, in construcții, în știință, 
invățăminț, cultură sau alte dome
nii. această problemă devine priori
tară pe agenda activității politico- 
educative pe care o desfășoară orga
nele și organizațiile de partid.

Este cunoscut faptul că au fost 
elaborate, din inițiativa secretarului 
general al partidului, ample progra
me de modernizare a întregii noastre 
economii, cu deosebire a producției 
industriale. Nu este vorba de o cam
panie, de o acțiune pentru o bucată 
de vreme, ci de un proces de mare 
anvergură, în profunzime și pe ter
men lung, menit să revoluționeze 
viața economică. Dar, mai cu seamă, 
acest proces nu are un scop în sine ; 
rostul lui este de a asigura ridicarea 
muncii la cotele noii calități : de a 
determina creșteri radicale la nivelul 
productivității muncii și al eficienței 
economice. întreaga problematică a 
modernizării, înscrisă intr-un univers 
deschis, vizind introducerea progre
sului tehnic prin mașini noi ori mo
dernizate, prin mecanizare, automa
tizare și robotizare, prin tehnologii 
de mare eficiență, este subordonată 
unui singur factor : produsul. Reali
zarea produsului — cu tot ceea ce 
reprezintă el : calitate, costuri, bene
ficii — constituie factorul suprem 
al modernizării. Iar in această direc
ție, așa cum se subliniază 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au apărut, ce
rințe și exigențe noi, esențiale. Ca
litatea se situează, acum, pe primul 
plan ; prin calitatea lui. orice produs 
devine carte de vizită a unui anumit 
colectiv muncitoresc. „Să înlăturăm 
uniformitatea, anonimatul prezen- 
tînd produsele ca un tot unitar pe 
ramură — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și să trecem la 
prezentarea acestora, cura se spunea 
pe timpuri, cu marca fabricii". Este 
limpede, așadar, că marca fabricii 
devine nu numai o tăbliță lipită pe 
strungul de Arad, pe autoturismul 
de Pitești, pe tractorul de Brașov, ci 
o emblemă de conștiință, prin care 
un colectiv muncitoresc se prezintă 
țării și, in cazul produselor de ex
port, se prezintă lumii.

Modernizarea producției ar fi insă 
lipsită de eficiență fără să fie înso
țită de perfecționarea organizării.

Adică de optimizarea, la parametrii 
exigențelor actuale, a acelui ansam
blu de metode și tehnici prin care 
se realizează conducerea in bune 
condiții a producției și a muncii, fo
losirea cu maximă eficiență a forței 
de muncă, a mașinilor și utilajelor, 
a timpului, asigurarea mijloacelor 
tehnice necesare procesului de pro
ducție, întărirea ordinii și discipli
nei. Activitatea de organizare a pro
ducției și a muncii se constituie 
într-un sistem și se supune unei 
legități specifice : pe măsură ce se 
trece de Ia un sistem inferior la unul 
superior crește influența sistemului 
asupra componentelor sale.

A perfecționa organizarea produc
ției și a muncii înseamnă a asigura 
o circulație optimă a informației — 
în sensul îmbogățirii continue a cu
noștințelor și al transformării lor in 
valori active ; o circulație optimă a 
ideilor noi — in sensul dezvoltării 
climatului in care ele să se producă 
și al unui circuit operativ de centra
lizare, selecționare și analizare, pen
tru scurtarea drumului de la idee 
la aplicarea ei in producție ; un ca
dru democratic eficient de adoptare 
a deciziilor — din care să fie elimi
nata metodele „voluntariste" și „in
tuitive" și in care să troneze organi
zarea pe baza criteriilor științifice ; 
depășirea unei „diviziuni a muncii" 
deja învechite, în cadrul căreia unii 
concep noul și alții primesc de-a 
gata proiecte, schițe, idei, avind rol 
de simpli executanți, prin întronarea 
spiritului creator la nivelul colecti
velor muncitorești în ansamblul lor.

Munca politico-educativă, in ac
tuala etapă, nu numai că nu poate 
să facă abstracție de toate aceste o- 
biective, dar trebuie să le reflecte 
intr-un mod activ, să facă din ele 
propriile obiective de prim ordin, 
care să se regăsească atit in progra
mele de activitate, in planurile ela
borate de organele și organizațiile 
de partid, de organizațiile de masă 
și obștești, cit și in viața de zi cu zi. 
A perfecționa invățămîntul politico- 
ideologic, a găsi noi forme de edu
care a membrilor- de partid, de înriu- 
rire a conștiinței lor înseamnă a des
coperi continuu modalități eficiente 
de racordare la aceste cerințe ale 
actualei etape. E nevoie de etaloane, 
de produse-etalon. care să întru
nească proprietăți cu totul deosebite 
— pentru că felul în care se făuresc 
bunurile constituie calea cea mai 
eficientă de înrîurire a conștiințelor. 
E nevoie de un mod realist de auto

analiză pe care să și-l însușească 
fiecare colectiv — pentru a se privi 
în oglinda timpului și a-și aprecia 
activitatea în raport cu exigențele 
prezentului și ale viitorului. E ne
voie de soluții îndrăznețe pentru op
timizarea consumurilor, a cheltuie
lilor, a randamentului mașinilor, a 
productivității muncii oamenilor. E 
nevoie de un cadru nou de înfăp
tuire a producției — prin introduce
rea automatizării flexibile, prin in
tegrarea mașinilor-unelte în sisteme 
de automatizare complexă, asistate 
de calculatoare electronice. E ne
voie de o organizare a producției și 
a muncii care să asigure îndeplini
rea rapidă și cu cheltuieli reduse 
a unor sarcini care se schimbă con
tinuu. Toate acestea cer gindire teh
nică înaintată ; cer gindire econo
mică la nivelul actualei etape ; dar 
cer. în același timp, o înaltă conști
ință politică și morală. Pentru că, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „nu se poate asi
gura o conducere corespunzătoare 
fără înțelegerea schimbărilor care au 
loc continuu in societate, in lume, in 
dezvoltarea forțelor de producție, a 
științei, a culturii, a cunoașterii uni
versale".

Modernizarea nu înseamnă activi
zarea citorva inventatori, ci întări
rea conștiinței fiecărui colectiv că 
trebuie să învețe, să caute, să des
copere, să făurească idei din care să 
se nască noi mașini, noi tehnologii, 
noi produse de calitate superioară. 
Este insă nevoie, pentru a șe ajunge 
aici, de o continuă perfecționare a 
organizării. Dacă această idee tră
iește in conștiințe individuale, ea se 
poate stinge repede. Numai in mă
sura in care pătrunde in conștiința 
colectivă ea crește continuu, devine 
tot mai puternică, pune stăpinire pe 
inimi, pentru ca. apoi, să devină 
realitate. Din această perspectivă, 
rolul muncii politico-educative se 
dovedește a fi esențial.

în fiecare colectiv, perfecționarea 
organizării muncii, a producției este 
o problemă a fiecărei clipe. O pro
blemă tehnică, economică, dar și po
litică. Bătălia pentru o bună organi
zare a intregii activități depinde in 
mod fundamental de gindirea oa
menilor, de calitatea pregătirii lor 
profesionale și politice, de atitudinea 
lor față de muncă. Perfecționarea 
organizării devine astfel expresie 
edificatoare a noii conștiințe a 
muncii.

Adrian VASILESCU

Abordare frontală, din in
terior, a problemelor majo
re. în explicarea rezultatelor mai 
bune obținute în prima parte a 
acestui an. în comparație cu anul 
trecut, participanții la dezbatere au 
relevat o anumită orientare mai fer
mă spre acțiuni politico-organi- 
zatorice mai bine gindite și pre
gătite. De pilda, Întreprinderea 
de elemente hidraulice din Rimnicu 
Vîlcea are sarcina ca in acest 
an să asigure creșterea consi
derabilă a producției destinate 
exportului. Acest obiectiv cere 
o abordare . temeinică a proble
melor legate de realizarea exportu
lui. „Un colectiv stabilit de comitetul 
de partid, avind in componenta sa și 
membri ai activului de partid, cei 
mai buni specialiști, a primit sarcina 
— arătă tovarășul Ion Pătrășcoiu — 
să efectueze un studiu privind reor
ganizarea activității pentru realiza
rea sarcinilor de export. Faptul că 
acest studiu a avut din capul locu
lui ideea că organizațiile de partid 
reprezintă și trebuie să reprezinte 
forța dinamizatoare a intregii activi
tăți. a dus și la abordarea problemei 
repartizării echilibrate a comuniști
lor pe formații de lucru și pe schim
buri". Rezultatul ? Aflăm că peste 70 
Ia sută din membrii formațiilor care 
lucrează pentru export sint comu
niști, iar forța numerică a organiza
țiilor de bază pe schimburi este și 
ea relativ echilibrată. Această măsură 
organizatorică și politică a fost 
dezbătută in fiecare organizație de 
bază., comuniștii au avut posibilita
tea să-i aducă noi corecturi, noi îm
bunătățiri. Ce s-a mai stabilit pentru 
ca noua reașezare a forței de muncă 
și a forței organizațiilor de partid să 
dea rezultate maxime ? Analizarea 
zilnică de către maistrul formației și 
secretarul biroului organizației de 
bază a modului in care se îndepli
nesc sarcinile de export. Cei doi fac
tori sint. prin natura atribuțiilor lor, 
cei mai indreptățiți să asigure ar
monizarea atit a măsurilor organiza
torice. cit și educative, atunci cind e 
cazul. Depășirea sarcinilor de export 
pe primele 4 luni din acest an cu 
peste 30 la sută a validat și validează 
eficienta modului în care au fost 
abordate problemele exportului.

Dar și alte acțiuni și metode relevă 
o apropiere mai directă a muncii de 
partid de activitatea de producție, o 
ieșire a ei din sfera ședințelor și in
trare in miezul fierbinte al vieții. 
Tovarășa Eufrosina Băiașu argumen
ta eficiența unei metode de această 
natură : zilnic, la ora 15. are loc, in 
această unitate, o analiză-diagnostic 
cu secretarii birourilor organizațiilor 
de bază și șefii secțiilor in care nu 
s-au realizat, sarcinile de plan. Efec
tul ? Nu se mai acumulează nereali- 
zări de la o zi la alta, nu se mai pot 
emite justificări pe termen lung, cind 
cauzele cu greu mai pot fi stabilite, 
iar birourile organizațiilor de bază 
sînt determinate să găsească soluții 
politice zilnice, nu să vorbească o 
dată pe lună despre ele in ședințe. 
Pe lingă aceste considerente, analiz»- 
diagnostic zilnică are meritul de a 
se constitui într-o metodă de condu
cere științifică. Pentru că ea permite: 
informare operativă, decizii oportune, 
concluzii politice trase la timp, 
creșterea răspunderii și exercita
rea unui control eficient. Iar 
rezultatele ei sint probate de rezul

tatele în îndeplinirea planului. Pe 
patru luni, unitatea a înregistrat de
pășirea tuturor indicatorilor de plan.

Reacția participanților la dezbatere 
la prezentarea a ceea ce aici se nu
mește anăliza-diagnostic zilnică a 
fost oarecum contradictorie. Unii au 
arătat că efectuează si ei asemenea 
analize, dar pe probleme generale, 
nu numai cu colectivele care nu-și 
realizează sarcinile de plan ; alții au 
schițat și o anumită neîncredere în 
rezultatele metodei : chiar se efec
tuează zilnic o asemenea analiză ? 
Iată un motiv — am sugera noi —

Dezbatere desfășurată 

în organizații de partid 

din Rimnicu Vilcea (ID

ca un schimb de experiență pe 
această temă in întreprinderea amin
tită să elimine aceste nedumeriri.

Despre analizele la fața 
locului, argumente pro și 
Contra. AProaPe fiecare din parti
cipanții la dezbatere a argumen
tat faptul că birourile organizațiilor 
de bază și comitetele de partid ape
lează tot mai mult, in preocuparea pe 
care o au pentru a se implica cît mai 
direct in soluționarea problemelor 
conducerii politice și economice, la 
metoda analizei Ia fața locului. Este 
inspirată, după cite am înțeles, și din 
frecventa și utilitatea folosirii aces
tei metode de către comitetul muni
cipal de partid. Tovarășii Cornel Po
pescu și Adina Dinu au înfățișat pe 
larg rezultatele unor asemenea me
tode. Cele inițiate la întreprinderea 
de utilaj chimic se desfășoară sub un 
generic — ca să ne exprimăm așa — 
deosebit de generos : „Fără ordine de 
zi despre problemele Ia ordinea 
zilei". Cadre din colectivul de con
ducere a întreprinderii, împreună cu 
secretarul comitetului de partiii an
gajează periodic discuții la fata locu
lui cu colectivele unor secții care se 
confruntă cu probleme. Chiar și nu
mai faptul in sine că factorul condu
cere se deplasează la factorul 
producție este pozitiv. Tovarășa 
Adina Dinu e de părere că aceste 
analize ar trebui să aibă un caracter 
sistematic, de a cuprinde pe parcursul 
anului toate colectivele de muncă 
din secții, indiferent că au rezultate 
bune sau slabe.

Alte două intervenții au mărit 
conul de lumină prin care trebuie 
privite aceste analize. Tovarășul Ion 
Nicolaescu sublinia faptul că aici 
asemenea analize au loc mai ales 
Ia solicitarea secretarilor birou
rilor organizațiilor de bază. E bine, 
desigur, și așa. Dar exemplul pe care 
l-a dat releva mai mult o... mimare a 
analizei. Despre ce este vorba ? Se
cretarul unei organizații de bază 
era nemulțumit de modul in care 
conducerea secției rezolvă anumite 
probleme și a chemat in ajutor pe 
secretarul comitetului de partid și pe 
director și „problemele au fost — 
cel puțin așa se exprima secretarul 
comitetului de partid — clarificate", 
în replică, tovarășul Pantellmon

Ungureanu opina că analizele Ia fața 
locului trebuie să se desfășoare nu 
întîmplător, nu pe baza unor fapte 
mărunte, ci ele să fie rezultatul unui 
studiu profund, efectuat anticipat, să 
determine concluzii clare pentru toți 
factorii implicați — atit conducerea 
politică, cît și conducerea economică. 
Altfel — spunea dînsul — are loc o 
denaturare a conținutului unei me
tode de partid, care se desfășoară pe 
baza unor principii și norme bine 
stabilite. Concluzia acestor „contra- t 
dicții" ? Una singură : opiniile expri
mate pe această temă, cu tot con- \ 
ținutul lor pro și contra, nu exprimă ' 
altceva decît o vizibilă dorință de . 
perfecționare — iar experiența acu- f 
mulată pină acum îi oferă comitetu- 1 
lui municipal de partid posibilitatea f 
s-o direcțion.eze pe făgașul cel mai 
bun. spre a nu se acumula elemente 
formale care s-o îndepărteze de 
esența ei.

Cum evaluăm, cu ce cri- ? 
terii, necesitatea perfecțio- > 
nării muncii ? Prima, parte a ce- ’ 
lei de-a doua întrebări din cadrul 
dezbaterii noastre cerea secretarilor ? 
comitetelor de partid participant la ț 
dezbatere să-și evalueze propriul ' 
stil de muncă. Dacă ar fi să reunim > 
răspunsurile primite intr-un numitor ,• 
comun, ele ar suna așa : „să ne per
fecționăm stilul și metodele de 
muncă", „să intărim controlul de 
partid". Evaluarea este, fără îndo
ială. exactă. Ea a fost insă prea 
globală, fără a viza și elemente con- , 
crete.

Revenind la cea de-a doua parte 
a întrebării, ar fi de subliniat cam 
aceeași concluzie. Faptul că secreta
rii comitetelor de partid participânți 
la dezbatere și-au reamintit doar 
citeva schimburi de experiență cu 
certe învățăminte la care au parti
cipat. ar putea exprima două posi
bilități : ori au participat la puține 
schimburi de experiență, ori exigența 
lor față de ceea ce trebuie să fie 4 
schimbul de experiență este prea . 
mică. Avem de-a face, cu,m bine se 
exprima cineva, cu ambele ipostaze. ' 
întrebarea — care ar fi schimbul de 
experiență la care ați dori să parti
cipați chiar mîine ? — a oferit citeva 
id,ei de schimburi de experiență cu 
certă valoare. E suficient să amintim 
citeva din opțiunile exprimate în ca
drul dezbaterii, vizind necesitatea 
schimbului de experiență — „Ce me
tode de conducere politico-științifică 
pot aplica organizațiile de partid", 
„Cum se exercită, prin ce metode, 
controlul de partid asupra activi
tății președintelui C.O.M.", „Ce în
seamnă stil de muncă eficient — 
notele caracteristice ale acestui stil", 
„Care sint, care trebuie să fie 
raporturile secretarului de partid, 
președinte al C.O.M., cu re
prezentanții centralelor și minis
terelor", „Există un specific al 
activității de partid în secțiile și 
unitățile care produc exclusiv pentru 
export ?“ ș.a. — pentru a releva încă 
o dată că această modalitate de per
fecționare a muncii de partid se cere 
folosită mult mai activ, se cere pusă 
in toate drepturile ei.

Am putea formula in finalul aces
tei dezbateri și alte sugestii. Nu o 
facem. Solicităm insă opiniile secre
tarilor de partid din alte întreprin
deri. din alte municipii pentru a con
tinua dezbaterea : care sint metodele 
validate de experiența practică pe 
care le aplicați pentru a asigura o 
concordantă cit mai bună intre efi
cienta activității de partid și efi
ciența activității economice ?

Așteptăm răspunsurile dv. și — de 
ce nu ? — o invitație la o nouă 
dezbatere pe această temă.

Constantin PRIESCU 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii"

DOLJ : Noi capacități 
de producție

Colectivele muncitorești aparți- 
nind Trustului de antrepriză gene
rală construcții industriale Craiova, 
colectiv fruntaș pe tară în între
cerea socialistă, a obtinut noi si 
semnificative succese. Astfel. în pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului au fost finalizate lucră
rile de construcții la 20 noi capaci
tăți. față de 14 cite au fost prevă
zute. realizindu-se. peste prevederi, 
o producție industrială în valoare 
de .24 milioane lei.

— Aceste succese au fost obținu
te in condițiile in care productivi
tatea muncii a sporit cu 1 500 lei pe 
fiecare lucrător și am înregistrat

economii de 426 tone ciment. 1 214 
tone metal. 358 MWh energie elec
trică și 307 tone combustibil con
vențional — ne-a spus tovarășul 
Domneliu Manea, secretarul comi
tetului de partid al trustului. Cu 
depășiri substanțiale ale sarcini
lor de construcții-montaj si anga
jamentelor asumate se evidențiază 
brigăzile conduse de inginerii Vic
tor Bică. Constantin Gosler. Gheor- 
ghe Lupu și alții. (Nicolae Băbălău).

VLĂHIȚA : Rezultate ale 
modernizării producției

Puternicul colectiv de muncă al 
întreprinderii de fier Vlăhița. an
gajat cu toate forțele pentru înde

plinirea. exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate, 
este ferm hotărit ca și in acest al 
doilea trimestru al anului să se si
tueze pe același prim loc in Între
cerea socialistă pe ramură, ca si in 
trimestrul 1. Astfel, datorită orga
nizării superioare a muncii si mo
dernizării proceselor de producție, 
de la Începutul anului si pînă in 
prezent s-au produs suplimentar 
peste 800 tone fontă cenușie. 600 
tone piese turnate. 700 tone utilaj 
de turnare pentru oțelării. 200 tone 
carcase și accesorii pentru motoare 
electrice. De asemenea, in condiții
le economisirii unor cantităti im
portante de materiale și energie, 
productivitatea muncii a crescut cu 
2 813 lei/persoană. (Nicolae Șandru).
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Viața întreprinderii

in programul brigăzii artistice
Expunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, Ia recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., „Cu privire la unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum 
și ale situației internaționale* *',  repre
zintă un cuprinzător program de 
perfecționare a întregii noastre so
cietăți pe baza celor mai avansate 
cuceriri ale revoluției științifice și 
tehnice, ale cunoașterii umane în ge
neral. Referindu-se, dintr-o aseme
nea amplă perspectivă, la activitatea 
de conducere și de planificare, se
cretarul general al partidului nostru 
a spus : „în toată această activitate 
trebuie să pornim de Ia hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, ale Confe
rinței Naționale, de la prevederile 
generale ale politicii partidului nos
tru privind rolul determinant al ști
inței și invățămintului in intreaga 
dezvoltare economico-socială". Iar 
exigențele ce se manifestă în pre
zent față de aparatul de conducere, 
economico-financiar sînt 4n egală 
măsură exigențe ce se adresează 
școlii în care se formează cadrele 
pentru acest aparat,. Și pe bună 
dreptate, întrucît, așa cum se des
prinde cu claritate din expunerea 
amintită, dezvoltarea în ritm susți
nut a patriei noastre presupune 
funcționarea ireproșabilă a tuturor 
sectoarelor de activitate pe baza 
autoconducerii, autogestiunii și auto
finanțării, îmbunătățirea continuă a 
activității de control financiar. în
deosebi a controlului preventiv, fo
losirea rațională, economică a mij
loacelor materiale și financiare, in
clusiv a forței de muncă — factorul 
determinant, hotăritor și revoluțio
nar al dezvoltării. Este limpede, așa
dar. că procesul pregătirii viitorilor 
specialiști trebuie să atingă o calitate 
sporită, o îmbinare și mai înaltă a 
exigenței cu autoexigență, astfel In
cit toți aceștia să acționeze deopo
trivă ca specialiști competenți, ca oa
meni politici cu spirit de inițiativă 
și de organizare superioară a muncii, 
ca educatori economici ai celor 
din jur.

• Flăcări pe comori: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13: 13: 17; 19, la 
grădină (50 51 40) — 20,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 1.1,15; 13,30;
15,45: 18; 20
• Duminică In familie ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Program de desene animate — 9; 
11; 13, Zîmbet de soare — 15; 17; W : 
DOINA (16 33 38)
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș — 15. De viață nu 
mă satur niciodată — 17 ; 19 : BU- 
ZEȘTI (50 43 58)
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11: 13, Alarmă la bord
— 15; 17; 19 : FLOREASCA (33 29 71)
• Iacob : MUNCA (21 50 97) — 13;
17,15: 19,30
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Rezervă la start : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19. la grădină
— 20,30, COSMOS (27 34 95) — 9 ; 
11; 13: 15: 17: 19
• Judecătorul : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19
• Feerie herlineză: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15: 15; 17: 19

nești. „Primăvara arădeană" a reu
nit și reunește alte manifestări de 
prestigiu cum este, bunăoară, Sa
lonul național de desen. în care 
prezintă lucrări 142 artiști plastici 
din 28 de filiale și cenacluri plas
tice județene. De asemenea. în ca
drul „Zilelor muzicale arădene" au 
loc concerte vocal-simfonice și co
rale. spectacole de muzică și poe
zie. concerte ale orchestrei de ca
meră etc., cu participarea unor re- 
putați artiști din țară și din străi
nătate. (Tristan Mihuța).

Iată de ce, mobilizați de sarcinile 
și îndemnurile recent formulate de 
secretarul general al partidului nos
tru, ne-am angajat ca, in Facultatea 
de finanțe și contabilitate din ca
drul Academiei de studii economice.

ELOGIU MUNCII
Intre locuitorii ma

relui oraț. multi sint 
cei care, aparținind 
de citeva generații a- 
cestui spafiu. la intre- 
barea de unde ești ? 
răspund fără să cli
pească. indiferent in 
ce parte a grasului 
stau acum, rostind nu
mele unui cartier 
vechi, Colentina, Fe
rentari, Chibritul. 
Grantul, lumi pitorești 
pivotind in jurul cen
trului, hibrizi intre 
oraș și sat. Locuri na
tale. Acum, acolo, ur
bea modernă și-a pre
lungit aripile de fru
musețe, dar numele, 
semnele rămîn ca niș
te repere pentru me
morie.

Alături, Insă, de 
„bucurestenii din ta- 
tă-n fiu“ sînt cei ve- 
niți de mult timp, cu 
școala, cu profesia, cu 
viața, devenind, ae 
drept și de fapt, lo
cuitori ai Capitalei.

Faptul că mă prenu
măr printre aceștia 
din urmă m-a făcut 
să-mi caut, ajutat de 
un prieten care a 
rămas in satul natal, 
„pe-ai mei de-acasă“ 
printre miile de adre
se ale Bucurestiului. 
Mi s-a desfășurat sub 
ochi un fel de hartă a 
destinelor, caracteris
tică, as zice, pentru 
anii de uriașe prefa

ceri economice, edili
tare, de conștiință pe 
care ii trăiește Româ
nia.

Un consătean al meu 
locuiește astăzi pe 
Bulevardul Muncii. Nu 
e deloc o găselniță 
publicistică, ci o po
trivire extraordinară 
cu tot ce știu despre 
el. A absolvit o scoală 
profesională, a lucrat 
cițiva ani intr-o între
prindere din Oltenia, 
apoi a urmat stagiul 
militar unde, lucrind 
in construcții, s-a per
fecționat în profesie 
devenind electrician 
de inaltă calificare. 
Si-a continuat „uni
versitățile" la Porțile 
de Fier, iar după în
chiderea șantierului au 
urmat alte locuri de 
muncă pină cind în
ceperea lucrărilor me
troului l-a adus în 
București. Pe primul 
tronson cunoaște fie
care segment, poate 
povesti ore întregi, 
aici s-au petrecut am. 
din viața lui de bărbat 
la maturitate, de „e- 
lectrician de linia în- 
tîi". Soția l-a urmat 
pe toate șantierele, 
s-a calificat ea însăși, 
fiind astăzi șefă de 
echipă. într-o mare 
centrală termică unde 
lucrează si soțul. Co
piii au crescut, băia
tul e acum absolvent

teatre
• Teatrul National (14 71 71. Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Poveste din
Hollywood — 18 ; (sala Atelier) : 
Clovnii — 18 ; (sala Studio ’99) : Cele 
șapte minuni ale lumii antice. Pre
zintă : Victor Simion — 17,30
$ Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați aî 
concursurilor internaționale". Manue
la Glosa — pian — 17,30 ; (la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România) : Seară de muzică veche — 
Formația „RICERCARE44 — 18 : (Ate
neul Român) : Recital de orgă Chris
tian Berger — 19
• Opera Română (13 18 57) : Lucia dl 
Lammermoor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cln- 
tec despre mine însumi — 18
• Teatrul de. comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
41 Teatrul „Not.tara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Idioata — 18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 18 
$ Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Ctntă, ciocirlie 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 15 : Stop, în top Da
niela (recital Daniela Anencov — 18 

Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-Ali — 15 : (sala Cosmonauților, 
11 12 04) : Motanul încălțat — 15

Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova — 19

„PRIMĂVARA ARĂDEANĂ”

In județul Arad are Joc o amplă 
și tradițională manifestare — ..Pri
măvara arădeană". Ediția din acest 
an, a 14-a. manifestarea de față 
cuprinde numeroase simpozioane, 
sesiuni de comunicări științifice, 
expoziții, colocvii, concerte și con
cursuri artistice menite să contri
buie la educarea patriotică a oa
menilor muncii. Inaugurată de 
simpozionul „Funcția și rolul cul
turii in societatea socialistă multi
lateral dezvoltată din România", 
cu participarea unor reputați 
oameni ai științei și culturii româ

să adoptăm măsuri menite să asigure 
calitatea procesului de invățămint, a 
instruirii practice și acel climat edu
cațional superior in stare să con
ducă la formarea de cadre compe
tente, cu integritate morală și înalt 
simt al răspunderii, cu o nestinsă 
dragoste de patrie și de popor. Ridi
carea calității procesului de învâță- 
mint astfel incit să răspundă cerin
țelor actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării intensive a economiei 
naționale, ale mecanismului econo
mico-financiar bazat pe principiile 
eficienței, ale autoconducerii și auto
gestiunii, pe autofinanțare, pe cu
noașterea temeinică a pieței interne 
și externe, a relațiilor financiar-va- 
lutare se realizează în facultatea 
noastră ca un proces continuu,, alert, 
cu obiective și instrumente racorda
te la exigențele teoriei și practicii 
economice. Intre obiectivele urmă
rite la nivelul facultății amintim a- 
profundarea teoriei și a cerințelor 
aplicării mecanismului economico- 
financiar, îmbinarea organică a cu
noștințelor tehnice cu cele econo
mice, accentuarea cunoștințelor de 
control financiar preventiv și care 
fundamentează previzional eficiența 
economico-financiară, informatizarea 
invățămintului financiar-contabil. Va 
trebui să asigurăm o legătură mai 
profundă între cursurile de speciali
tate, cu întregul lor fundament teo
retic, și problemele reale Sie vieții 
economice din fiecare ramură de ac
tivitate. va trebui să deschidem și 
mai mult perspectiva dialectică pro
prie conținutului cursurilor, astfel 
încit acestea să întrunească. în toa
te cazurile, un remarcabil caracter 
de sinteză și. totodată, de anticipa
ție științifică, de previziune asupra 
posibilităților optime de transpune
re practică a direcțiilor și obiective
lor fundamentate in programele de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

Prin programe analitioe. cursuri, 
caiete de lucrări aplicative și alte 
materiale didactice urmărim opera- 
ționalizarea măsurilor preconizate, 
derivate din obiectivele menționate. 
Cu referire la planul de învățămint, 
a cărui aprobare este în competen
ța organelor superioare, pe lingă u- 
nele modificări care s-au și operat, 
sînt de avut în vedere pentru viitor 
și altele, menite să consolideze pre
gătirea de specialitate in acord cu 
exigențele practicii. Consider, de 

al unui liceu de ma
rină. fata elevă in ul
timele clase ale unui 
Liceu industrial.

Consăteanul meu, 
maistru electrician, 
bucureștean de pe Bu
levardul Muncii., își 
petrece concediile in 
satul unde s-a născut, 
întreținînd o legătură 
de suflet la care nu 
va renunța niciodată.

Nu i-am scris nu
mele in cuprinsul a- 
cestor însemnări pen
tru că mi se pare că 
povestea în sine nu 
impune asta. Este 
biografia unui bucu- 
restean, a unui om 
care, ca atiția alții, 
simte, știe că țara 
e pretutindeni acolo 
unde poți să împli
nești ceva durabil 
pentru tine si pentru 
toți. Bucurestiul este 
un oraș al muncii, in 
continuă transforma
re. în continuă urca
re înspre frumusețe.

La mii de adrese, 
dincolo de exactitatea 
rece a cărților de imo
bil, se pot citi, tre
buie citite aceste cărți 
ale muncii și vieții, 
ca niște poeme sim
ple si adevărate, ca 
un elogiu al muncii.

Nicolae Dan 
FRUNTELATA

• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Viaul unei nopți de vară 
— 18,30 

cinema

pildă, că ar fi utilă o flexibilizare a 
planurilor de invățămint prin pa
chete de discipline opționale care 
permit menținerea unor discipline 
(Asigurări de bunuri și persoane, 
Tehnici bancare, Contabilitatea so
cietăților mixte etc.) cu un fond co
respunzător de ore in stare să asi
gure specialiștilor sporul de compe
tență solicitat de dezvoltarea econo
mică.

Referitor Ia relația tehnic-econo- 
mic, progresele obținute in mai buna 
profilare a cursului de Tehnologia 
industrială, cît și în orientarea dis
ciplinelor de Finanțe. Prețuri. Con
tabilitate, Analiză economică nu au 
ajuns să acopere integral cerințele 
pe care consfătuirile recent organi
zate de către decanat le-au eviden
țiat. Receptivitatea de care s-a dat 
dovadă, îmbinată cu cercetarea rea
lităților din practica economică vor 
determina, credem. în etapa urmă
toare. o ridicare calitativă în in
struirea interdisciplinară a studen
ților, pornind de la teza că efici
enta economică se naște pe plan
șeta proiectantului. în același sens, 
apreciem ca oportună introducerea 
disciplinei „Analiza valorii" ca obli
gatorie, și nu facultativă, cum este 
în prezent, fiind deosebit de utilă 
atit pentru economiști, cît și pentru 
ingineri. în scopul formării unei 
gindiri cît mai riguroase și eficien
te pentru valorificarea superioară a 
resurselor umane, materiale și fi
nanciare.

Organizarea întregului proces in- 
structiv-educativ în condițiile de u- 
tiJizare a calculatoarelor electronice 
după modele, soluții și variante pro
prii invățămintului financiar-conta
bil duce implicit la deschiderea in- 
vătămintului spre tehnici și metode 
care să promoveze creativitatea, ra
cordarea la informația valoroasă, 
spiritul novator, abordarea siste- 
mică, instruirea activă, munca în co
lectiv, individualizarea procesului 
instructiv-educativ, simularea eco
nomico-financiară. convertirea teh
nicului în economic, continuitatea in 
instruire, învățarea participativă și 
anticipativă etc. Ceea ce s-a obți
nut pină în prezent în acest dome
niu în facultatea noastră atestă din 
plin ridicarea calitativă a instruirii, 
dar față de obiectivul final, avînd 
în vedere și cerințele dotării cu cal
culatoare, reprezintă un stadiu care 
nu ne mulțumește.

întărirea pregătirii practice a vii
torilor specialiști în domeniul fi
nanciar-contabil, în concordantă cu 
mutațiile ce se produc in unitățile 
economice și în instituțiile de spe
cialitate (aparatul Ministerului Fi
nanțelor, bănci, case de economii și 
consemnațiuni, asigurări de stat, 
organe financiare locale, inspecții 
teritoriale de control etc), este che
zășia instruirii temeinice, a verifi
cării cunoștințelor teoretice, a scur
tării perioadei de adaptare a ab
solventului la nevoile 
ale economiei. Expres 
tematic formulată de 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cerința consoli
dării pregătirii practice a viitorilor 
specialiști în domeniul finanțelor și 
contabilității .s-a materializat în ex
tinderea practicii în producție la toți 
anii de studiu de Ia toate formele 
de învățămint (zi. seral și fără frec
ventă). Ani in șir s-a urmărit prin 
programele analitice, prin caiete de 
lucrări aplicative, proiecte, lucrări 
de diplomă ca. pe de o parte, să se

practice 
și sis- 

secretarul

Imagini de la Liceul de matematicâ-fizică nr. 2 din Cluj-Naipoco Foto : Sandu CRISTIAN „Scinteii

Cimpulungul Moldovenesc este o 
cochetă așezare montană din județul 
Suceava in care trăiesc și muncesc 
peste 22 000 oameni. Alături de uni
tățile economice înălțate in ultimii 
ani, intre care se află fabrica de 
mobilă, fabrica de. produse lactate, 
filatura de bumbac, fabrica de în
călțăminte „Montana", aici s-a con
struit o modernă casă de cultură a 
sindicatelor, cu spații destinate unor 
multiple si complexe acțiuni educa
tive și culturale. Cum este folosită 
această bogată bază materială pentru 
educarea patriotică, revoluționară a 
oamenilor, pentru formarea și dez
voltarea conștiinței lor socialiste ? 
Semnificativ in acest sens este chiar 
titlul genericului „Pentru patrie și 
partid", sub care, săptăminal, sint 
organizate, atît la casa de cultură, 
cit și în întreprinderi, expuneri, 
dezbateri, mese-rotunde pe principa
lele momente din istoria patriei și 
partidului, precum și spectacole cul- 
tural-aftistice dedicate evenimente
lor deosebite din viata tării. Aseme
nea acțiuni au avut loc in ultimul 
timp la fabrica de încălțăminte 
„Montana", întreprinderea comercială 
de stat mixtă, cooperativa meșteșu
gărească „Deia" etc. De o largă au
diență in rîndul oamenilor muncii 
s-au bucurat, acțiunile desfășurate 
sub genericul „Țara mea, azi". Mult 
apreciate de participant! au fost și 
expunerile „Calitate, creativitate, efi
ciență". „Inventica, știința creativită
ții tehnice", „Noutăți tehnico-științi- 
fice românești", „Consecințele bene
fice ale biotehnologiei". „Cerul anu
lui 1988“ etc., menite să determine o 
mai amplă participare Ia activitatea 
de creație tehnico-științifică și. in 
același timp, să sădească puternice 
convingeri materialiste despre lume 
și viață. Desigur, la acest lăcaș de 
cultură se organizează și alte ac
țiuni politico-educative, consiliul de 
conducere fiind preocupat ca prin 
intreaga activitate desfășurată să răs
pundă cerințelor reieșite din docu
mentele Congresului al III-Iea al 
educației politice și culturii socialis

lege cit mai strins activitatea didac
tică de cerințele majore ale prac
ticii, iar, pe de altă parte, teoria să 
exprime generalizarea practicii. în 
condițiile utilizării calculatoarelor 
electronice este posibilă abordarea 
complexă, multi și interdisciplinară 
a problemelor de planificare și evi
dență, a fenomenelor economico-fi- 
nanciare, pe baza realităților din 
economie.

Proiectele economice ce se reali
zează de către studenți in anul IV 
vor fi orientate integral spre teme 
concrete din unități economice și 
financiar-bancare, astfel incit să le 
solicite studenților elaborarea unor 
soluții privind bugete de venituri și 
cheltuieli, reducerea consumurilor 
de materiale, a costurilor, proiecta
rea unor sisteme informatice, a unor 
metodologii de eficiență economică, 
a unor bilanțuri etc. Intr-o aseme
nea largă accepțiune, le solicităm 
studenților, atît la proiectele de an, 
cit șl la proiectul de diplomă, să va
lorifice superior cunoștințele teo- 
retico-metodologice dobindite în fa
cultate pentru soluționarea unor 
probleme concrete din. viața practi
că, dezvoltîndu-le astfel personali
tatea. capacitatea creativă, abilita
tea de a lega teoria de practică.

O consolidare a relațiilor cu prac
tica poate spori și în procesul con
lucrării dintre învățămint-cercetare- 
producție, cu rezultate benefice 
multiple atît pentru învățămint. cît 
și pentru producție. Anual, prin zeci 
de studii efectuate independent sau 
împreună cu Institutul de cercetări 
financiare, monetare și prețuri și 
prin contracte cu întreprinderi din 
București și din țară, cu institutele 
financiar-bancare specializate, se 
elaborează soluții pentru aplicarea 
efectivă a mecanismului economico- 
financiar, pentru optimizarea nor
melor și normativelor economico-fi- 
nanciare, pentru creșterea rolului 
sistemului financiar, al instrumen
telor și pîrghiilor financiare. Se cu
vine menționat și aportul cadrelor 
didactice la elaborarea unor studii 
sau acte normative. împreună cu 
specialiști ai Curții Superioare de 
Control Financiar sau ai Ministe
rului Finanțelor.

Pornind de la adevărul potrivit 
căruia școala cîștigă nu numai min
țile, ci și inimile discipolilor ei. po
larizăm eforturile către întărirea cli
matului educațional care să asigure 
formarea de specialiști cu inițiativă, 
cu spirit creator, cu Idealuri înalte 
profesionale și politice, așadar buni 
specialiști, buni patriot! buni revo
luționari. Și din această perspecti
vă. integrarea învățămînt-cercetare- 
producție apare ca o cale cu resurse 
bogate, la care se adaugă întîlniri 
cu specialiști, cercetarea științifică 
studențească și alte multe forme. 
Procesul viu al instruirii didactice 
și multiplele forme și căi de ac
țiuni cultural-educative coordonate 
cu competentă de organele de partid 
din A.S.E. și din facultate contri
buie la crearea cadrului de educare 
a autoexigenței, a dragostei față de 
profesiunea aleasă — chezășie a o- 
norării în practică a marilor înda
toriri pe care le formulează partidul 
cu privire la invățămintul nostru 
superior și la absolvenții acestuia.

Prof. univ. dr. 
Alexandru GHEORGHIU 
decanul Facultății de finanțe 
și contabilitate din București

te. Un rol deosebit în îndeplinirea 
acestor obiective ii au și formațiile 
artistice proprii. Grupul coral băr
bătesc, prezență de marcă in viața 
spirituală a localității, a participat 
la toate edițiile Festivalului național 
„Cintarea României", situindu-se de 
fiecare dată printre laureat! Și dacă 
pină acum a susținut spectacole îm
preună cu formații artistice de alte 
genuri, profesorul Emil Forfotă, in
structorul, și cei 30 de membri ai 

IN AfflVITATEA CASELOR Ot CULTURA - MULTE REUȘITE, 
DAR SI CUIVA IKZIDERATE DL ACTUAUTATE

------------------- ÎNSEMNĂRI din CIMPULUNG MOLDOVENESC ——
grupului se pregătesc intens pentru a 
prezenta singuri concerte corale, 
înalta măiestrie interpretativă, re
pertoriul abordat sînt garanțiii sigu
re ale succesului de public. Laureați 
ai festivalului muncii și creației sint 
și membrii tarafului de muzică 
populară, soliștii instrumentiști, in- 
terpreții de muzică folk. Iar teatrul 
de păpuși, care susține spectacole la 
sediu, dar și în școlile mai îndepăr
tate. are acum un statut bine definit, 
fiind cunoscut și intens solicitat pen
tru ținuta artistică și calitatea reper
toriului.

O activitate remarcabilă desfășoară 
cenaclul literar „Țara de Sus", con
dus de profesorul George Bodea. 
Unii membri ai cenaclului, cum sînt 
Ion Filipciuc, Constantin Badersca, 
Horațiu Stamatin, Gratian Jucan, 
dr. ing. Nicolae Geambașu, au ajuns 
nume bine cunoscute, nu numai în 
județ, prin volumele publicate. Dar 
meritul lor deosebit constă în aceea 
că au dese întîlniri cu oamenii mun-

caracter competițional 
artistice și grupurilor 
această perioadă, cind 
faza de masă a Festi- 

„Cintarea Româ- 
. Au participat la acest verita- 
,turnir" formații

de masă.

Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Cluj a orga
nizat împreună cu Consiliul jude
țean al sindicatelor și Centrul de în
drumare a mișcării artistice de masă 
un turneu cu 
al brigăzilor 
satirice — în 
se desfășoară 
valului național 
niei' 
bil „turnir" formații reprezentative 
din mai multe județe ale tării, une
le cunoscute prin premiile obținute 
în fazele finale ale edițiilor prece
dente ale festivalului sau la alte 
manifestări culturale naționale, care, 
prin programele prezentate, au ofe
rit o serie de concluzii privind ro
lul acestora în procesul muncii de 
educație a maselor. Spectacolele au 
fost urmate de o dezbatere cu par
ticiparea activiștilor culturali, in
structori artistici, textieri, alți fac
tori culturali despre locul și funcția 
brigăzilor artistice în cadrul muncii 
politico-educative

Programele pre
zentate de brigăzi 
artistice, și gru
puri satirice — 
cele de la C.F.R. 
— Constanța, în
treprinderea de 
tricotaje „Some
șul" și Spitalul clinic de adulți din 
Cluj-Napoca, ale Casei de cultură din 
Călan, județul Hunedoara, Cooperati
vei „Textila" din Sibiu, Casei de cul
tură din Jibou, județul Sălaj, ale 
Școlii populare de artă din Baia 
Mare și altele din Bistrița, Lugoj, 
Sebeș, Oradea — au dovedit că aces
te formații iși justifică rolul și func
ția cind prin modalități artistice a- 
decvate evidențiază experiențe și 
valori morale și profesionale re
marcabile ale oamenilor, cînd dez
văluie și aduc în atenția opiniei pu
blice fapte reprobabile „rupte" din 
viața unităților și localităților, din 
viața unor oameni care, prin apu
căturile și mentalitățile lor anacro
nice, devin o frină în bunul mers 
al activității colectivelor din care 
fac parte.

Spectatorii, de exemplu, au reac
ționat prin aplauze la momentele 
„caragialești" prin care brigăzi ar
tistice, dintre cele amintite mai sus, 
au demascat și satirizat fenomene 
de birocratism ale unor funcționari 
de la calea ferată, practicile necin
stite ale unor lucrători din comerț 
de îmbogățire prin muncă necinsti
tă, actele de formalism și birocrație 
care se întîlnesc în unele instituții 
medicale, munca făcută de mîntuială 
de unii lucrători din întreprinderi și 
instituții și efectele ei negative asu
pra producției, a calității produse
lor, mentalități retrograde, dăună
toare bunului mers al activității eco
nomice. manifestate de unele cadre, 
din organele economice, care ajung 
să confunde uneori propriile inte
rese cu cele ale societății, căutînd să 
obțină anumite avantaje personale 
pentru serviciile pe care sînt obli
gate să le facă în virtutea atribu
țiilor. a sarcinilor lor de serviciu. 
Cu cit asemenea aspecte și stări de 
lucruri pe care oamenii le cunosc 
din viata cotidiană sînt spuse mai 
direct și îmbinate în forme artisti
ce corespunzătoare, cu atit mai mult 
ele sînt gustate de public și au un 
rol purificator, de trezire la realita- 

cii din unitățile economice și insti
tuțiile orașului. Se adaugă, la aces
tea, cercul naturaliștilor, cuprinzind 
peste 45 de membri, elevi și profe
sori, biblioteca, unde se organizează 
cel puțin două acțiuni săptăminal.

Timp de 10 luni pe an, peste 800 
de oameni ai muncii, înscriși la 
universitatea cultural-șt.iințifică, 
frecventează cursuri interesante : 
„Ideea unității naționale în istoria 
poporului român". „Patria mea, azi".

.,Literatura romană in lume", „Roma
nia socialistă — promotoare a unor 
noi principii in relațiile internațio
nale", „Tineretul și lumea valo
rilor" tete.

între manifestările politico-ideo- 
logice de ținută 
ocupă cele care 
cadrul „Decadei 
gene", ajunsă la 
casa de cultură a 
sediul studioul d 
zează emisiunile

un loc aparte îl 
se desfășoară in 
culturii cimpulun- 
a Vl-a ediție. La 
sindicatelor iși află 

e radio, care reali- 
locale bilunare. Tot 

consiliul de conducere al casei de
cultură coordonează și activitatea a 
7 brigăzi științifice, membrii acestora 
avînd întîlniri lunare, pe teme de 
interes major, cu oamenii muncii.

Din cele prezentate se conturează 
tabloul preocupărilor și reușitelor 
lucrătorilor impozantului edificiu de 
cultură din oraș. Răspund insă aces
tea în totalitate necesităților de in
strucție și educație, preferințelor 
oamenilor ? întrebarea am adresat-o 
mai multor beneficiari ai acțiunilor 

te a celor vizați direct sau indirect, 
de prevenire a unor asemenea stări 
de lucruri străine vieții sănătoase 
din societatea noastră.

Brigada artistică devine astfel o 
formă viabilă, eficientă a muncii 
politico-educative, un instrument in 
procesul complex de transformare a 
conștiinței oamenilor, de modelare 
a valorilor lor etice și morale. In 
acest fel. așa cum spuneau unii din
tre participanții la dezbaterea ce a 
avut loc pe marginea spectacolelor 
susținute cu acest prilej, programul 
de brigadă devine, prin mijloace ar
tistice, o formă eficientă de „luare 
a atitudinii", de critică virulentă a 
unor fapte, a unor oameni certați cu 
legile, cu regulile scrise și nescrise 
ale bunei cuviințe, cu principiile și 
normele eticii și echității socialiste. 
Am văzut și programe care seamă
nă mai mult a spectacole de estra
dă, cu texte mult prea generale in
cit nu se putea ști de unde sînt de- 
cit din cele spuse de prezentator. 
Critica, in unele cazuri, se rezuma 

pe bună 
de ce în 
artistice 
pină la 
cazuri ?

la fapte minore, cînd bine se știe că 
intr-o întreprindere sau instituție, 
pe lingă oameni și realizări de sea- 
mă, care fac cinste colectivelor de 
muncă, sint o seamă de neajunsuri 
— determinate de iresponsabilitatea, 
incompetența, birocratismul, inerția 
unor cadre — cum ar fi problema 
de aprovizionare ritmică a locurilor 
de muncă cu materii prime și ma
teriale, fenomene de proastă gospo
dărire a resurselor de producție, 
neutilizarea la capacitate a unor 
mijloace tehnice de mare producti
vitate. nerealizarea unor măsuri din 
programele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției, 
de creștere a productivității muncii, 
tărăgănări nejustificate în aplicarea 
unor invenții și inovații și multe 
altele. în asemenea situații, 
dreptate s-a pus întrebarea 
programele unor brigăzi 
critica se oprește numai 
maiștri în cele mai multe
Pentru că, așa cum s-a spus și aici, 
sînt unii secretari ai comitetelor de 
partid, președinți ai comitetelor sin
dicatelor. cadre de conducere care 
consideră — greșit firește — că as
pectele critice din întreprindere tre
buie să rămînă în unitate și nu 
spuse pe scenă in afară sau la con
cursuri așa încit „să rîdă și alții" de 
lipsurile lor. Despre criticarea 
cadre de conducere din cadrul 
țiilor sau ale întreprinderilor 
spunîndu-se chiar de către 
secretari ai comitetelor de partid că 
aceasta nu și-ar găsi locul în briga
da artistică, întrucît ceea ce ar tre
bui spus acestor oameni s-ar cuveni 
să li se spună deschis, în adunări 
generale ale oamenilor muncii, in 
ședințele de partid. Se uită, astfel, 
că brigada nu este altceva dpcit o 
formă a muncii politice, de educație, 
care, prin vizarea neajunsurilor, 
prin criticarea oamenilor pentru 
ceea ce nu fac bine, ajută la stimu
larea opiniei publice, la asanarea 
vieții sociale de unele manifestări 
negative, retrograde.

unor 
sec- 
auzi 
unii

organizate la casa de cultură a sin
dicatelor. Redăm, in continuare, 
citeva din opiniile lor. Inginerul 
Nicolae Vranău, de la întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări geolo
gice, aprecia pentru calitatea lor o 
serie de manifestări desfășurate aici. 
„Totuși, preciza el, se prezintă des
tul de rar spectacole cultural-artis- 
tice. mai ales de către formații pro
fesioniste. De asemenea, ar trebui 
organizată dezbaterea operativă a 

legilor și decretelor nou apărute. In
teresant ar fi dacă unele expuneri 
ar fi completate de proiecții de dia
pozitive și filme documentare". 
Tiberiu lonescu, ' inginer la fabrica 
de mobilă, dorește să se înființeze, 
la casa de cultură, un punct de do
cumentare și informare tehnică, 
unde să aibă loc întîlniri, schimburi 
de experiență, pentru a se lua spre 
rezolvare probleme tehnice, evitin- 
du-se in acest fel lucrul in paralel 
la aceeași temă. Totodată, ar dori să 
vadă mai multe spectacole de teatru. 
Numai că teatrul popular, prezent 
în cele 6 ediții precedente ale Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". n-a avut, în acest an, nici o 
ieșire în public. Deși pregătirile cu 
piesele „Preșul" de Ion Băieșu și 
„Opinia publică" de Aurel Baranga 
sint în stadiu avansat, din cauză că 
un regizor profesionist nu și-a res
pectat angajamentul de a conduce 
ultimele repetiții în vederea ieșirii 
la rampă, formația de teatru nu se

fața spec- 
bună cali- 
mai mulți 
dezbaterea 
Constantin

Anca

„Turnirul" de la Cluj-Napoca a 
mai evidențiat și alte aspecte im
portante pentru activitatea factorilor 
culturali privind preocuparea lor de 
a asigura ca brigăzile și grupurile 
satirice să se prezinte in 
tatorilor cu programe de 
tate. Aceasta, au spus 
dintre participanții la 
amintită : Gelu Furdui, 
Ștefănescu, Cornel Fărăianu.
Cocheci din Cluj-Napoca, Nae Mi
hai — Baia Mare. Nicolae Badea — 
Constanța, presupune în primul rînd 
un text bun, cu valoare artistică, in- 
terpreți cu vocație, pasionați, aleși 
dintre oamenii apreciați pentru ca
litățile lor profesionale, morale in 
colectivele din care fac parte, in»- 
structori pricepuți, dornici să se o- 
cupe de pregătirea unor asemenea 
formații artistice. Satisfacerea unor 
atare cerințe e de natură să încunu
neze cu succes strădaniile echipelor 
de amatori, și o brigadă ajunsă să 
se afirme trebuie ajutată să se men
țină, și. mal mult, să-și îmbunătă

țească formulele 
------------------------ de spectacol, să 

susțină cit mai 
vlAfatfeP^ multe programe 

in fața colective- 10r de muncă din 
------------------------- unitățile pe care 

le reprezintă și 
nu numai în perioade de concursuri 
sau anumite ocazii festive. O forma
ție artistică, așa cum aveam să consta
tăm cu prilejul acestei manifestări, 
poate să ciștige audiență la public, 
dacă realizează prin text, muzică, 
dans și alte mijloace artistice bine 
interpretate o comunicare vie cu pu
blicul — cum au arătat evoluțiile 
amatorilor de la C.F.R. Constanța, 
Casa de cultură din Jibou, Coopera
tiva meșteșugărească „Textila" Si
biu, întreprinderea de tricotaje „So
meșul" din Cluj-Napoca sau Casa de 
cultură din Călan etc.

Trecerea în revistă și dezbaterea 
de la Cluj-Napoca au pus în eviden
ță o serie de carențe din activitatea 
factorilor culturali referitoare la ac
tivitatea brigăzilor artistice și gru
purilor satirice. In primul rind- a 
rezultat că există în județ un număr 
mic de asemenea formații. Cele mai 
buhe brigăzi artistice sint acelea 
care s-au afirmat la concursuri de-a 
lungul anilor. Rar se atașează aces
tora brigăzi noi. Și, ceea ce este 
inexplicabil. într-o serie de mari 
unități economice, case de cultură, 
cluburi, comune unde au activat bri
găzi artistice bune, acestea nu au 
mai apărut de mult timp pe scenă 
sau se prezintă la fazele de masă 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" sau la alte manifestări cu 
programe anemice, alcătuite în pri
pă. fără valențe educative. Cauza ? 
Nu se face prea mult pentru vitali
zarea brigăzilor artistice, pentru 
permanentizarea activității celor e- 
xistente. pentru crearea de noi ase
menea formații in întreprinderi in
dustriale mari, la sate. Alcătuirea 
unei brigăzi presupune, este adevă
rat, o preocupare mai mare din 
partea factorilor culturali, a condu
cerilor unităților, a organelor sindi
cale. de tineret, decît, de exemplu, 
a unui grup vocal sau de recitatori.

Programele neconcludente susținu
te de unele brigăzi artistice se dato- 
resc și faptului că acestea sînt pre
gătite de instructori artistici care 
nu prea știu ce trebuie să fie o ase
menea 
cu ani 
artiștii 
devenit 
proape, 
dintre marii noștri artiști au știut 
să se apropie de formațiile culturale 
de amatori, brigăzile artistice ar 
cîștiga mult în ceea ce privește ca
litatea spectacolelor. Mai mult ar 
putea face in sprijinul brigăzilor ar
tistice și cercurile, și cenaclurile li
terare contribuind la realizarea tex
telor. la atragerea realizatorilor de 
texte pentru brigăzi la activitățile de 
cenaclu.

Iată unele concluzii și propuneri 
lzvorite din confruntarea brigăzilor 
artistice și dezbaterea consacrată 
prezenței acestora in activitatea po- 
litico-educativă a întreprinderilor și 
instituțiilor, a orașelor și comune
lor. toate pledind pentru necesitatea 
înțelegerii mai exacte de către orga
nizațiile de partid, de sindicat și ti
neret, de organele colective de con
ducere a rolului lor în dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor, in 
perfecționarea activității economicp- 
sociale.

t

I

t

formație. Ajutorul pe care, 
în urmă. îl acordau acestora 
instituțiilor profesioniste, a 
o raritate. Sprijinite îndea- 
cu dragostea pe care mulți

Marin OPREA
corespondentul

poate prezenta în fața publicului. , 
Tehnicianul Gavril Lates, de la fa
brica de mobilă, ne vorbea cu regret 
despre Ansamblul artistic „Doina 
Rarăului", care s-a destrămat prin 
1982, de dorința lui de a viziona 
expoziții ale artiștilor plastici din 
zonă.

Așadar, pe lingă o serie de reușite 
certe, colectivul casei de cultură a 
sindicatelor înregistrează și neirri- 
pliniri. De altfel, chiar tînărul direc
tor al acestui așezămi-nt, profesorul 
loan Țîrțirău, arăta că activitatea 
casei de cultură poate fi mult îmbu
nătățită. In acest scop, consiliul ju
dețean al sindicatelor trebuie să , 
sprijine mai concret colectivul aces
tui așezămînt. Pentru că, iată, de 
aproape un an postul de metodist 
este tot liber. Nici consiliul orățe-- 
nesc al sindicatelor și comitetul 
orășenesc de educație politică și cul
tură socialistă nu-și exercită, la 
nivelul cerut, atribuțiile de control, 
îndrumare și sprijinire a activității 
casei de cultură. Astfel s-ar găsi și 
înțelegerea necesară la conducerile 
unităților economice și instituțiilor 
pentru crearea condițiilor ca artiștii 
amatori să participe la repetiții, pen
tru ca să crească numărul tinerilor 
muncitori, maiștri, ingineri, cadre 
didactice și sanitare cu aptitudini, 
care ar putea completa formațiile 
artistice existente și alcătui altele 
noi. Trebuie insă mai multă preocu
pare și din partea organismelor 
menționate mai sus. După cum este 
necesar să se lărgească și activul 
obștesc al casei de cultură.

Harnicii gospodari ai așezării, care 
realizează produse atît de solicitate 
in țară și la export, fiind. în același 
timp, multi dintre ei și pricepuți 
crescători de animale, merită o viață 
spirituală mai bogată, pe măsura 
bazei materiale create, a posibilită
ților certe pe care le are frumosul 
oraș Cîmpulung Moldovenesc.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRIlJ

HUȘI : în case noi — 
86 la sută din populația 

orașului
Racordat puternic la pulsul in

dustrial al tării, orașul Huși și-a 
dublat, in ultimele două decenii, 
populația, cunoscînd o dezvoltate 
edilitară și urbanistică fără pre
cedent. Zilele acestea, tinerelor fa
milii de muncitori de pe platfor
ma industrială si de la I.A.S. le-au 
fost puse Ia dispoziție alte 58 de 
apartamente cu grad sporit de con
fort.

— Cu aceste moderne blocuri cu 
șarpantă și finisaj superior, armo
nizate cu unduirea peisajului în
conjurător. numărul total al noi
lor apartamente construite in Huși 
a ajuns la 4 500 — ne spune Gri- 
gore Bencheă. vicepreședintele con
siliului popular orășenesc. Soco
tind și locuințele construite de ce
tățeni. în prezent, aproape 86 la 
sută din .populație trăiește în lo
cuințe non De asemenea, aproape 
întreaga rețea de spații ‘ comercia
le și edificii școlare este nouă. Ca 
și hotelul turistic, ca și complexul 
cinematografic șl altele. Cetățenii 
noștri. în frunte cu deputății, con
tribuie în masă, prin muncă pa
triotică. la tot mai buna gospodă
rire si înfrumusețare a orașului. în 
acest fel. am întregit zestrea edi
litară cu un nou stadion, cu o 
piață agroalimentară. un parc de 
cultură și odihnă. (Petru Necula).

TELEORMAN : Șantiere 
ale tineretului

în organizarea Comitetului jude
țean Teleorman al U.T.C. au fost 
deschise trei șantiere ale tineretu
lui in importante sectoare de acti
vitate economică. Pe parcursul lu
nilor mai-octombrie, tinerii briga
dieri vor da în acest cadru probe 
ale hărniciei, competenței și res
ponsabilității civice. Unul dintre 
șantiere a fost inaugurat la Sche
la de producție petrolieră Videle, 
unde brigadieri din organizațiile 
U.T.C. de la liceul industrial din 
localitate vor efectua lucrări de 
protejare a terenurilor agricole din 
!urul sondelor. De asemenea, la 
Jexandria și Roșiori de Vede au 

„ost deschise șantiere ale tineretu
lui pentru a veni în sprijinul con
structorilor de locuințe de aici. Va
loarea totală a lucrărilor prevăzu
te a fi realizate numai prin con
tribuția directă a uteciștilor de pe 
șantierele amintite se ridică Ia pes
te 6,5 milioane lei. După cum ne 
spunea tovarășul SaVa Tudoran, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al U.T.C., alți brigadieri te
leormăneni vor fi prezenti in pe
rioada următoare pe Șantierul de 
îmbunătățiri, funciare Frunzareu, 
precum și pe alte șantiere națio
nale ale tineretului din țară, locuri 
unde tradiția muncii pentru pa
trie. a cărei torță a fost aprinsă in 
urmă cu aproape 40 de ani, este 
continuată cu același entuziasm de 
tinerii de azi în salopete albastre. 
(Stan Ștefan).

MUREȘ : Acțiuni 
de înfrumusețare și bună 

gospodărire
Consiliul popular al munici- 
ului Tirgu Mureș a inițiat o 

acțiune generală de infrumuse- 
țare a localității, la care parti
cipă toate asociațiile de loca
tari. comitetele de cetățeni, oameni 
ai muncii din unitățile socialiste, 
elevi și studenți. Zeci de mii de 
oameni, tineri și vîrstnici. zoresc 
la curățenia zonelor verzi, a stră
zilor. parcurilor și aleilor dintre 
blocuri, la decolmatarea rigolelor 
și amenajarea de noi locuri de joa
că pentru copii. Și la Sighișoara, 
Reghin. Luduș, Sovata și Tirnăveni 
continuă acțiunea sub genericul 
„Cartierul și blocul cel mai fru
mos și cel mai bine gospodărit", la 
care contribuie toți cetățenii locali
tăților respective. (Gheorghe Giur
giu).

BOTOȘANI : în sprijinul 
iubitorilor de artă

Pe strada Mihai Eminescu din 
Botoșani s-a dat în folosință sec
ția de artă (care constituie cea de 
a treia filială specializată a biblio
tecii județene) in cuplaj cu noile 
galerii de artă „Luceafărul". Este 
un veritabil act cultural care vine 
să implinească constelația așeză
mintelor și spațiilor de Îmbogățire 
spirituală din acest municipiu.

— Secția de artă — ne spunea 
Dana Pietraru, vicepreședinte al 
consiliului județean de cultură și 
educație socialistă — este amena
jată intr-o primitoare si spațioasă 
incintă. Pentru a corespunde func
țiilor sale culturale, ea este înzes
trată cu albume, peste 5 000 volu
me de specialitate, peste 2 200 
discuri, benzi magnetice, diapoziti
ve, diafilme, partituri muzicale etc. 
Iubitorii de artă se pot informa aici 
despre aspectele esențiale ale crea
ției plastice, muzicale si cinemato-

Nou drum de fier
la poalele Făgărașului

Privită cu ochii to- 
pometristului, prin- 
tr-un teodolit cu mari 
performanțe, linia pu
ternic ondulată care 
leagă cele două punc
te geografice dintre 
gara Vilcele și viitoa
rea stație de cale fe
rată Rimnicu Vilcea- 
Nord apare ca o ciu
dată împletitură de 
urcușuri abrupte și că
deri, brusc întrerupte 
de văi și riuri.

Ei bine, această li
nie capricioasă capă
tă, cu fiecare zi, nete
zimi pe intreaga sa 
lungime, prin efortu
rile constructorilor de 
magistrale feroviare 
din cadrul celor două 
antreprize de căi fe
rate și tuneluri de la 
Rimnicu Vîlcea și, 
respectiv, din Brașov. 
De astă-dată, nu mai 
avem nevoie de apa
ratură topometrică 
pentru a privi și ad
mira această linie, cu 
silueta ei zveltă, „a- 
gățată", pur și simplu, 
pe uriași piloni de via
ducte ori străpungînd 
prin tuneluri pieptișu- 
rile submontane. Cu 
fiecare zi ce trece, ca
lea ferată de la poa
lele Făgărașilor devi
ne o realitate.

O lucrare de mare 
anvergură este viaduc
tul Topolog, o uriașă 
punte intre două dea
luri, sub grinzile căreia 
ar incăpea mai multe 
blocuri cu 15 niveluri. 
Punte pe care con
structorii o numesc 
„Calea soarelui". De 
ce „Calea soarelui" ?

— Constructorii noș
tri — ne spune ingi
nerul Nicolae Procop, 
șeful brigăzii de tune
luri căi ferate Cio-

fringeni — nu sint 
simpli executanți, ci și 
niște sentimentali, care 
iubesc cu ardoare tot 
ceea ce clădesc cu 
mintea și cu brațele 
lor : pentru frumuse
țea acestei magistrale 
feroviare i-au ales nu
mele „Calea soare
lui". tși merită denu
mirea pentru că intre 
Rimnicu Vilcea și Vil
cele sint numeroase 
tuneluri, poduri și via
ducte — adevărate lu
crări de artă — din
tre care cel mai mare 
este viaductul Topo
log, finalizat de curind, 
avind o lungime de 
1320 metri și o înăl
țime maximă la pile 
de 50 metri. Cu alte 
cuvinte, este cel mai 
lung și mai înalt via
duct de cale ferată din 
țară. Realizarea lui re
prezintă o nouă izbin- 
dă care poartă sem
nătura unor construc
tori de toată lauda, 
cum. sint cei din echi
pele conduse de 
Nicolae Lăcureanu și 
Nicolae Aldescu, ale 
maistrului Constantin 
Somnea și macaragiu
lui Nicolae Boncea, 
care, s-au aflat per
manent la pupitrul de 
comandă al uriașului 
lansator de grinzi, el 
însuși o premieră in 
materie.

— Care sint, in aces
te zile, „punctele fier
binți" ale șantierului ?

— Imediat după ce 
am terminat montarea 
ultimei grinzi la via
ductul Topolog ne-am 
concentrat forțele la 
cele două tuneluri — 
de la Ploștina si Gibei 
— la care mai avem de 
executat excavații sub
terane in lungime to-,

tată de aproape 1300 
metri liniari. Pentru 
urgentarea punerii in 
funcțiune a acestor tu
neluri, care condițio
nează darea in exploa
tare a întregii linii de 
cale ferată, a trebuit 
să le începem, pe fle
care, de la ambele ca
pete, folosind in acest 
scop scuturi mecaniza
te de excavare și că- 
mășuire. Chiar in a- 
ceste zile, la tunelul 
Ploștina. oamenii sub- 
inginerului Ion Minea 
lucrează de zor la in
troducerea celui de-al 
doilea scut, la intrarea 
dinspre Vilcele. O altă 
lucrare importantă 
este demontarea de 
pe viaductul Topolog a 
lansatorului de grinzi 
și montarea acestuia 
pe viaductul Sîmnic, al 
doilea ca mărime de 
pe această magistrală 
feroviară, deosebit de 
importantă pentru eco
nomia națională. Prin 
darea ei in exploata
re, distanta dintre 
București și Rimnicu 
Vilcea se va scurta cu 
aproape 125 kilometri, 
fapt' ce va contribui și 
la reducerea consu
murilor' de combusti
bil și energie electri
că. De asemenea, va 
asigura optimizarea 
traficului feroviar din
tre nordul Olteniei și 
Transilvania.

Zorind la execuția 
acestei căi ferate, con
structorii ne îndeam
nă, parcă, să ne ima
ginăm de pe acum o 
călătorie cu accelera
tul pe ruta București 
— Sibiu trecînd peste 
dealurile și văile din
tre gările Vilcele Și 
Rimnicu Vilcea...

Ion STANC1U

Construcții de locuințe moderne, frumoase in municipiul Suceava

grafice, despre arhitectură și. sis
tematizare. Tot aici se vor organiza 
frecvente manifestări : audiții mu
zicale, microrecitaluri. seri de poe
zie. expoziții de artă plastică și 
altele. (Eugen Hrușcâ).

BUZĂU ; „Omagiu 
primăverii, omagiu muncii**

La galeriile de artă din munici
piul Buzău, sub genericul „Oma
giu primăverii, omagiu muncii", 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă a organizat o 
amplă expoziție colectivă de pic
tură. grafică și sculptură. Expozi
ția reunește lucrări din patrimo
niul muzeului județean, creații 
ale membrilor filialei Buzău a 
U.A.P. și ai Asociației artiștilor 
plastici amatori. Tot in această 
lună, la clubul zonei industriale 
din municipiul Buzău. Asociația 
artiștilor plastici amatori a des

chis o expoziție colectivă, care se 
bucură de un larg interes. (Stelian 
Chiper).

BLAJ : Manifestări 
politico-educative

în orașul Blaj au fost organizate 
acțiuni politico-educative și cultu- 
ral-artistice consacrate aniversării 
a 140 de ani de la Revoluția de la 
1848, care a înscris aici momente 
de nepieritoare semnificații. Reuni
te sub genericul „Zilelor culturii 
blăjene", aceste manifestări s-au 
încheiat cu prezentarea pe Cimpia 
Libertății, in fața a mii de parti
cipants a unui amplu spectacol in 
aer liber intitulat „Omagiem parti
dul, țara și poporul". La Casa oră
șenească de cultură, in întreprin
deri, instituții și școli au avut loc 
simpozioane și dezbateri prin care 
a fost omagiată lupta înaintașilor, 
s-au adus laudă și cinstire prezen
tului socialist. (Ștefan Dinică).

RĂSPUNDERE UNICĂ, ANGAJARE FERMĂ
(Urmare din pag. I)
din unitatea respectivă aveam să 
aflăm că unele greutăți cu care se 
confruntă intreprinderea se datoresc 
chiar centralei.

Nu am fi insistat asupra acestui 
exemplu dacă nu am fi intilnit și la 
alte cadre de conducere din centrale 
mentalitatea potrivit căreia răspun
derea față de întreprinderile subor
donate Încetează imediat după 
transmiterea sarcinilor, considerin- 
du-se că de toate neajunsurile sint 
de vină numai cadrele de conducere 
și specialiștii din întreprinderi. Si
gur. in unele cazuri lucrurile chiar 
așa stau. Dar pentru nerealizarea 
planului intr-o intreprindere. cen
trala nu are nici o vină ? Doar prin 
telexuri, adrese, prin participări for
male la adunările generale, proble
mele dificile cu care se confruntă 
unele întreprinderi nu pot fi rezol
vate. Prin calitatea pe care o are, de 
titular de plan, centrala industrială 
trebuie, are datoria să urmărească 
atit fundamentarea, cit și îndeplini
rea sarcinilor de plan în întreprin
deri. în acest sens, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în . cuvintarea 
rostită la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv, a atras din 
nou atenția asupra activității centra
lelor, a necesității perfecționării și 
creșterii rolului lor in conducerea 
întreprinderilor care intră in răs
punderea lor.

Pe actuala filieră a structurii e- 
conomico-organizatorice sarcini deo
sebite revin și ministerelor. Activi
tatea acestora de organizare. îndru
mare și control, deci de organe cen
trale care asigură înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru pe 
ramuri ale economiei naționale, tre
buie să vizeze conducerea unitară a 
centralelor și întreprinderilor, prin- 
tr-o implicare directă in rezolvarea 
problemelor cu care acestea se con-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Informații din fotbal
• Stadionul „Karaiskakis" din A- 

tena va găzdui astăzi meciul de fot
bal dintre reprezentativele olimpice 
ale României și Greciei, meci con- 
tind în cadrul grupei I a prelimina
riilor J.O. între ..olimpicii" noștri : 
Stîngaciu. Ad. Popescu. Mirea. Săn- 
doi, Sabău. Goantă. Vaiscovici. Ba- 
lint. Antohi. Craiu. Cigan • Sfer
turile de finală ale „Cupei Româ
niei" se vor desfășura, conform re
gulamentului. pe terenuri neutre. E- 
chipele calificate în această fază a 
popularei competiții îsi vor disputa 
meciurile — duminică 5 iunie — 
dună cum urmează : Rapid — Spor
tul studențesc, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală; Corvinul Hune
doara — Dinamo București, la Bra
șov : Universitatea Craiova — Steaua 
la Ploiești : Victoria București — 
C.F.R. Pașcani la Rimnicu Sărat. 
• înaintea etapei a 29-a. divizio
narele A si-au disputat toate parti
dele. clasamentul dînd astfel fiecă
reia posibilitatea de a-si face cu mai 
multă exactitate „planurile de bă
taie" pentru ultima parte a competi
ției. Fruntașa clasamentului Steaua 
(cu 53 p) va juca duminică pe teren 
propriu cu Universitatea Craiova (loc 
5; 30 p), Dinamo (locul 2; 52 p) în- 
tîlnește in deplasare pe Universita
tea Cluj-Napoca (loc 11: 23 p). Vic
toria (locul 3; 34 p) se deplasează la 
Slatina pentru meciul cu F.C. Olt 
(locul 9; 25 p). Oțelul Galați (locul 
4 : 33 p) joacă acasă cu A.S.A. Tg. 
Mureș (locul 8: 25 p). Flacăra Mo
rali (locul 6: 28 p) va juca la Bra
șov cu F.C.M. (locul 10: 23 p), Cor
vinul Hunedoara (locul 7: 26 p) sus
ține acasă partida cu S.C. Bacău 
(locul 12: 23 p). pe stadionul din 
Ciulești. Rapid (locul 13; 23 p) în- 
tilneste pe C.S.M, Suceava (locul 17; 
21 p). Politehnica Timisoara (locul 
16; 21 p) întilneste pe teren propriu 
pe Sportul studențesc (locul 14 ; 22 
p). iar F.C. Argeș (locul 15; 22 p) se 
deplasează la Ploiești pentru partida 
cu Petrolul (locul 18; 20 p).

*
CICLISM. Competiția ciclistă in

ternațională „Cursa Păcii" a con
tinuat cu etapa a 8-a. pe tra
seul Nowy Târg — Walbrzych 
(150 km). încheiată cu victoria 
rutierului Olaf Ludwig (R.D.G.). 
cronometrat cu timpul de 3h 51’42”. 
Printre animatorii acestei etape s-a 
numărat si ciclistul român Valentin 
Constantinescu. clasat pe locul 7, la 12 
secunde fată de învingător. Cu plu
tonul fruntaș au sosit, de asemenea. 
Constantin Căruțașu. Ionel Gancea și 
Ludovic Covaci. în clasamentul ge
neral conduce Uwe Ampler (R.D.G.), 
urmat de Pulnikov (U.R.S.S.) la 23”, 
Ugrumov (U.R.S.S.) — la 35”. V. 
Constantinescu se află pe locul 21, 
la 4’43” . Pe echipe se menține lideră 
formația U.R.S.S.. urmată de R. D. 
Germană la 53”. Polonia la 4’06”, 
Franța la 5’14” etc.

Astăzi se dispută etapa a 9-a. Ka- 
mena Gora — Legnica (186 km).

HANDBAL. în prima manșă a fi
nalei „Cupei cupelor" la handbal 
masculin, echipa vest-germană TV 
Grosswallstadt a Întrecut pe teren 
propriu, cu scorul de 24—21 (12—10), 
formația sovietică S.K.A. Minsk.

TENIS. în finala turneului inter
național feminin de tenis din Ber
linul occidental, vest-germana Steffi 
Graf a întrecut-o cu 6—3, 6—2 pe 
Helena Sukova (Cehoslovacia).

fruntă. Este necesar ca ministerele să 
se ocupe de problemele fundamen
tale ale dezvoltării producției pe 
ramuri de activitate, să aibă o vi
ziune globală asupra sectoarelor și 
subramurilor. Cadrele tehnice și spe
cialiștii din ministere trebuie să se 
ocupe de elaborarea studiilor și cer
cetărilor care privesc dezvoltarea de 
perspectivă a unităților. In nici un 
caz specialiștii din ministere, direc
torii direcțiilor și chiar miniștrii nu 
trebuie să se substituie specialiști
lor din centrale și chiar intreprin- 
deri. Răspunderile sint clare la ni
velul fiecărei verigi organizatorice 
si ele trebuie respectate necondițio
nat. Practica de a trimite în unități 
economice directori de centrale ori 
cadre de conducere din ministere 
este desigur utilă, dar ea nu poate 
să se transforme intr-o regulă care 
degenerează într-o tutelă măruntă. 
Fiecare factor de răspundere, atit 
din întreprindere, cit și din cen
trală și minister, are atribuții și 
competențe precise și trebuie să 
le respecte întocmai. Nu prin promi
siuni si declarații de bune intenții, 
ci prin fapte. Recent. într-o discuție 
avută cu un director din Ministerul 
Industriei Metalurgice, în care era 
vorba despre faptul că o importan
tă unitate metalurgică se confrun
tă cu serioase dificultăți în reali
zarea planului, am primit un răs
puns dezarmant : „Cunoaștem si
tuația. O știe și ministrul. O să re- 
analizăm".

Simpla recunoaștere a unei situa
ții nu înseamnă și rezolvarea ei. Cu 
vorbe, problemele producției, ale în
treprinderilor nu se pot soluționa. 
Tocmai de aceea relația întreprinde
re—centrală—minister trebuie apre
ciată intr-o viziune nouă. Pentru a- 
ceasta toți specialiștii, toate cadrele 
de conducere din întreprinderi, cen
trale și ministere trebuie să se im
plice direct, cu înaltă răspundere 
și competența necesară, pentru obți
nerea unor rezultate cit mai bune 
in producție. Nu prin angajamente 
formale și simple adeziuni pot fi 
depășite greutățile dintr-un sector 
sau altul al economiei. Nu prin no
tarea problemelor ridicate în adună
rile generale ale oamenilor muncii, 
care apoi sint uitate imediat, o dată 
cu ieșirea din sala de ședințe, se în
dreaptă neajunsurile. Activitatea 
productivă este deosebit de com
plexă și. evident, unele sint proble
mele ce trebuie rezolvate la nivelul 
intreprinderii, altele la nivelul cen
tralei, și altele la nivelul ministe
relor. între aceste verigi nu trebuie 
să existe interese departamentale 
diferite de cele ale economiei na
ționale. Toate cadrele, de la mi
nistru pînă la muncitor, au datoria 
să-și îndeplinească sarcinile încre
dințate. Numai așa se va reuși ca 
cele trei verigi organizatorice de 
bază — întreprindere—centrală—mi
nister — să valorifice în mod judi
cios întregul potențial productiv 
existent în economie.

Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

YAOUNDE

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Repu
blicii Camerun îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și 
prosperitate poporului camerunez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
între Republica Socialistă România și Republica Camerun se vor adinei și 
extinde continuu în folosul popoarelor noastre, al păcii, destinderii, înțele
gerii și colaborării in intreaga lume.

Nicolae ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu. a trimis o telegramă 
primului-ministru al Regatului Bel
giei. Wilfried Martens, cu ocazia re- 
investirii sale în această funcție, prin 
care ii adresează calde felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări de

succes in activitate. în telegramă se 
exprimă convingerea că raporturile 
tradiționale de prietenie și cooperare 
dintre România și Belgia se vor dez
volta in viitor în toate domeniile, in 
interesul celor două popoare, al păcii 
și securității in Europa și in lume.

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Zilei Con

stituției — Ziua națională a Nor
vegiei — ambasadorul acestei țări 
la București. Knut Erling Sagen, a 
oferit, marți seara, o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe.

ai altor ministere și instituții centra
le. deputați în Marea Adunare Na
țională. oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,25 în dezbatere : Expunerea to

varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la unele probleme ale 
conducerii activității economico- 
sociale, ale muncii ideologice și 
politico-educative, precum și ale 
situației internaționale. Perfec
ționarea conducerii democratice

— îmbinare armonioasă a rolului 
organelor centrale cu cel al uni
tăților economico-sociale

20,45 Mărire ție, patrie română ! Ver
suri și cîntece patriotice (color)

21,00 Priorități în economie
21,20 In spiritul muncii și iubirii de 

țară. Pregătirea pentru viață a 
tinerei generații — cea mai de 
preț investiție

21,40 Din frumusețile patriei (color). 
Documentar

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 mai, ora 20 — 21 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi relativ 
caldă, cu cerul variabil. Se vor sem
nala. pe alocuri, precipitații sub formă 
de ploaie, ce vor avea și caracter de 
averse, insoțite izolat și de descărcări

electrice in majoritatea regiunilor, în
deosebi în cele vestice și nordice. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in 
general, intre 6 și 14 grade, iar cele 
maxime între 20 și 28 de grade, izolat 
mai ridicate în sud. în București : Vre
mea va fi relativ caldă. Cerul va fi 
variabil. Condiții de ploaie de scurtă 
durată după-amiază. Vînt slab pină Ia 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 10 și 14 grade, iar cele 
maxime intre 25 și 28 de grade.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

L'ESPRESSO (Italia) 0 problemă la ordinea zilei:
CE SE VA ÎNTÎMPLA CU RACHETE1E NUCEEAUE DEZAFECTATE?

Hotărîrea de a se renunța, în 
baza tratatului sovieto-american, la 
aproximativ 2 600 de eurorachete a 
fost, in esență, simplă. Acum insă 
ele trebuie distruse, și aceasta nu 
este .un lucru ușor, fiindcă trebuie 
găsită modalitatea de a face inofen
siv întregul material «fisionabil» — 
adică uraniul și plutoniul — din fo
coasele nucleare ale rachetelor.

Nerezolvarea acestei probleme ar 
echivala cu distrugerea puștilor, dar 
nu și a gloanțelor ; sau a gloanțelor, 
dar nu și a prafului de pușcă și a 
plumbului. Există totuși o soluție ?

Se vorbește de multă vreme des
pre această soluție, ori de cite ori 
relațiile dintre superputeri tind să se 
îmbunătățească, oamenii de știință 
din toată lumea încep imediat să 
analizeze această problemă nerezol
vată. în prezent, ea devine și mai 
actuală deoarece, pentru prima dată, 
se vorbește nu numai de un «control 
al armamentelor», ci s-a’ ajuns la 
ceea ce, pină nu de mult, era de 
neconceput, adică la acțiuni de 
dezarmare propriu-zisă. Deocamda
tă. este adevărat, ea se referă nu
mai la aproximativ 4 la sută din 
arsenalul nuclear total. Dar există 
și posibilitatea de a se merge mai 
departe, cel puțin pină la reducerea 
cu 50 la sută a tuturor armamente
lor nucleare strategice.

Problema este atit de incitantă 
nu numai din punct de vedere știin
țific, dar și politic, economic și so
cial, incit a convins o instituție 
foarte precaută și circumspectă, cum 
este «Academia dei Lincei», să se 
ocupe de ea. La propunerea vice
președintelui ei, fizicianul Edoardo 
Amaldi, incă în 1986 a fost creată o 
comisie de studiu din care fac parte, 
printre alții, președintele Societății 
Naționale pentru Energia Atomică și 
Alternativă (E.N.E.A.), Umberto Co
lombo. fizicienii Ugo Farinelli, Fran
cesco Calogero și alții. Membrii co
misiei. a cărei existență a fost ți
nută oarecum secretă pină acum, 
susțin că se află incă în faza culege
rii de materiale și a pregătirii, ur- 
mind ca după primele concluzii să 
dea totul publicității.

Oricum, dacă reducerea cu 50 la 
sută va fi operată, puterea nucleară

a S.U.A. și U.R.S.S. s-ar reduce cu 
aproximativ 5 000 de megatone (o 
megatonă este echivalentă cu pu
terea de distrugere a unui milion de 
tone de trinitrotoluen). Și. in conse
cință, ar deveni disponibile citeva 
sute de tone de uraniu și plutoniu 
«weapon grade», adică de calitate 
corespunzătoare pentru fabricarea 
dispozitivelor nucleare. Dar să ve
dem ce înseamnă acest lucru.

Uraniul in stare naturală este al
cătuit dintr-un amestec de izotopi 
(atomi cu caracteristici chimice iden
tice, dar cu greutăți diferite). Nu 
toți sint insă «buni» pentru con
struirea bombelor. De aceea trebuie 
să se procedeze în așa fel incit 
amestecul să fie bogat în atomi 
«buni», respectiv cu o mare concen
trare de uraniu 235 său plutoniu 239, 
în cursa spre miniaturizarea bombe
lor ajungindu-se la procente de 
peste 90 la sută. «Centralele nuclea
re folosesc uraniu îmbogățit in pro
porție de circa 4 la sută ; așadar, nu 
rămine decît ca uraniul din rachete 
să fie amestecat cu minereul natu
ral, pină cind devine utilizabil pen
tru centrale, și apoi să fie ars in 
întregime pentru a produce energie-, 
opinează expertul Ugo Farinelli.

Potrivit calculelor americane, dacă 
Statele Unite și Uniunea Sovietică ar 
distruge fiecare 8 000 de focoase nu
cleare s-ar elibera 160 tone de mate
rial fisionabil (adică bun pentru reac
ții nucleare), cu care s-ar putea ali
menta zece centrale nucleare de 1 000 
megawați (un milion de kilowați) pe 
intreaga perioadă de funcționare a 
lor. Din cele 16 000 de „bombe" s-ar 
obține aproape 2 500 miliarde kilo- 
wați-oră de electricitate, cit produc 
S.U.A. intr-un an sau cit produc in 
mai mult de un deceniu toate țărilte 
în curs de dezvoltare din Africa.

»Arderea« plutoniului din compo
nența bombelor nu este atit de sim
plă ca in cazul uraniului. în lume 
există foarte puține reactoare capa
bile să o facă. Unul dintre acestea 
este reactorul francez «Superphe- 
nix» ; alte două reactoare se află in

S.U.A., unul in Japonia și unul în 
R.F.G.

în opinia specialiștilor realiști, 
soluția optimă ar consta în «polua
rea» plutoniului cu alte substanțe 
chimice sau cu izotopii săi, astfel 
incit să nu mai poată fi utilizat in 
scopuri militare, iar apoi transpor
tarea acestuia, în cantități mici, in 
depozite subterane sau submarine.

Alți specialiști au avansat propu
neri mai radicale, propunînd ca în
tregul material fisionabil să fie 
«expediat» in afara sistemului solar, 
sau să fie dispersat chiar pe supra
fața Soarelui, iar unii au lansat, 
ideea de a-1 îngropa în spatiile geo
logice ce se deschid sub oceane. 
Dar a fost suficient să se atragă 
atenția asupra eventualelor conse
cințe ale eșecului unei lansări pen
tru a abandona aceste sugestii.

Unul dintre cei mai înflăcărați 
adepți ai dezarmării în S.U.A., Theo
dore ’ B. Taylor. fost director ad
junct științific la Agenția pentru 
Apărarea Nucleară, este de părere 
că tot materialul trebuie să fie su
pus unei prelucrări speciale. „Ar fi 
deosebit de periculoasă — afirma el
— păstrarea în depozit a uraniului 
și a plutoniului provenit din rache
te : ar continua să persiste tentația 
de a le utiliza ca încărcătură pen
tru noi arme". Secretarul de stat 
american. George Shultz, a afirmat 
însă că materialul fisionabil „nu 
trebuie atins" : nu va fi distrus, nici 
utilizat în centralele nucleare și nici 
in alte scopuri. Și atunci ?

în trecut, cantitățile de uraniu șl 
plutoniu din componența bombelor 
atomice dezafectate nu au fost, po
trivit lui Ted Taylor, nici arse în 
centralele nucleare, nici distruse in 
vreun fel, ci pur și simplu au ser
vit ca detonant pentru bombele cu 
fuziune nucleară (bombe cu hidro
gen). Or, aceasta înseamnă că vechi
le dispozitive au fost utilizate pen
tru a construi altele noi, mai 
eficace !

Se va repeta oare acest fenomen ?
— se întreabă in încheiere revista.

O întrebare, la care, desigur, nu se poate da decît un singur răspuns 
in interesul întregii umanități : acela de a nu se precupeți nimic pentru 
dezactivarea materialului fisionabil și folosirea lui in scopuri exclusiv 
pașnice.
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• FORTIFICAREA SISTEMU
LUI IMUNITAR AL PLANTELOR ? 
Nu numai regnul animal, dar și cel vege
tal deține un sistem imunitar propriu, cu 
regulile, codurile și misterele sale. Se știa 
mai de mult că plantele răspund la atacul 
microbilor prin sintetizarea unor proteine 
specifice. Recent, biologi din cadrul Cen
trului Național de Cercetări Științifice al 
Franței (C.N.R.S.) au elucidat modul de 
funcționare a unora dintre aceste proteine, 
demonstrind că mecanismele de apărare din 
regnul vegetal sint infinit mai complexe și 
mai organizate decit se bănuia pină nu 
de mult.

De fapt, incă din 1970. echipe de cerce
tare din mai multe țări au descoperit că 
in celulele vegetale există o serie de pro
teine. necunoscute pină atunci, produse in 
cantități mari cind plantele sint atacate de 
un virus, o bacterie sau o ciupercă pato
genă. Tocmai de aceea au și fost denumite 
„proteine de stres". De-a lungul ultimilor 
ani s-au acumulat tot mai multe observații 
asupra acestor ciudate molecule. în 1984, 
zece dintre acestea erau deja catalogate. în 

prezent se cunosc 16. Rămine să se des
copere esențialul, respectiv rolul exact ju
cat de respectivele proteine in procesul de 
apărare al plantelor. Acesta este obiectivul 
urmărit de trei ani de un colectiv al In
stitutului de biologie moleculară a plan
telor din Strasbourg. Utilizind tehnici de 
analiză foarte moderne, cercetătorii au reu
șit să identifice in plantele de tutun, 
atacate de un virus, 8 dintre cele 16 „pro
teine de stres" cunoscute pină in prezent.

Ce sint, de fapt, aceste proteine ? En- 
zime specializate in degradarea polizahari- 
delor. Or, acești polimeri, lungi molecule 
organice alcătuite din zaharuri elementare 
pe care le descompun „proteinele de stres", 
sint componente esențiale ale principalilor 
agresori ai tutunului — mai ales polimerii 
proveniți din carapacea insectelor. înveli
șul exterior ai ciupercilor sau al viermilor 
dăunători.

Aceleași proteine au fost studiate și la 
alte specii vegetale de mai multe labora
toare de cercetări din lume. Surpriza a 
fost că, in caz de agresiune, „proteinele de 
stres" se regăsesc atit la cereale, cit și la 
castravete, fasole etc. Rezultă că. pentru a 

se apăra, vegetalele dispun de un adevărat 
dispozitiv de atac pe bază de enzime, ce 
le fac capabile să degradeze polimerii cel 
mai frecvent întilniți la agresorii lor na
turali.

Dincolo de interesul lor pur științific, 
aceste cercetări lasă să se întrevadă posi
bilitatea înlocuirii parțiale a tratamentelor 
chimice de combatere a dăunătorilor, prin
cipala metodă actuală de sporire a rezis
tentei culturilor agricole împotriva agreso
rilor. într-o primă fază, s-ar putea recurge, 
bunăoară, la pulverizarea asupra plantelor, 
pe cimp, a unor produse naturale, menite 
să stimuleze producerea „proteinelor de 
stres". într-o perspectivă mal îndepărtată, 
identificarea acestor proteine ar permite, 
de asemenea, să se aibă in vedere o nouă 
strategie spre uzul ingineriei genetice, 
pentru a face plantele definitiv rezistente 
la o gamă largă de agenți patogeni.

• „TERAPIE" PENTRU AS
FALT DETERIORAT. In RFG- a fost 
pusă la punct o nouă și originală metodă 
de recondiționare a șoselelor și a autostră
zilor. în urma demonstrațiilor efectuate pe 

diferite artere de circulație din regiunea 
Renania, specialiștii apreciază că noul pro
cedeu se va impune rapid întrucit este 
puțin costisitor și permite efectuarea foarte 
operativă a reparațiilor.

în ce constă tratamentul aplicat asfal
tului deteriorat ? Cu ajutorul unei insta
lații mobile, porțiunile de drum ce trebuie 
recondiționate se încălzesc pînă la o tem
peratură de 150 grade Celsius. Acest tip de 
recondiționare permite să se economisească 
80—100 la sută din materialele folosite in 
mod curent și necesită un consum minim 
de asfalt nou. Cu ajutorul unei asemenea 
instalații mobile, se poate recondiționa zil
nic un tronson de șosea de un km. care re
devine accesibil traficului rutier după nu
mai citeva ore de la efectuarea tratamen
tului termic. Noua metodă, pusă, la punct 
prin colaborarea mai multor Întreprinderi 
de construcții și reparații rutiere, este insă 
aplicabilă numai pe artere a căror dete
riorare nu depășește adîncimea de 4 cm 
in stratul de asfalt.

• TEHNICĂ DE ViRF PEN
TRU INDUSTRIA STICLEI. La noua 

intreprindere de sticlă din Shanghai se 
efectuează ultimele probe tehnologice, in 
vederea intrării in funcțiune la întreaga 
capacitate a instalațiilor. Aici se va fabrica 
sticlă specială, pe baza unei tehnologii de 
flotație. Principala linie de fabricație, cu o 
lungime de peste 500 de metri și dirijată 
de calculatoare electronice, va putea fabri
ca anual circa 200 000 tone sticlă plată cu 
grosimea de 2—25 mm, lungimea de 6 000 
mm și lățimea de 3 600 mm. Această sticlă 
se va utiliza la fabricarea de aparatură 
optică, în industria constructoare de auto
mobile, de nave, in industria chimică, in 
construcții etc. „Prin intrarea in funcțiune 
a acestei linii, tehnologia de producere a 
sticlei plate va atinge și in China cel mai 
înalt nivel inregistrat actualmente pe plan 
mondial", informează revista „China".

• AVANSUL METANOLULUI, 
în statul California se aplică o importantă 
măsură vizind înlocuirea benzinei cu me
tanol drept carburant pentru autovehicule. 
Mai întîi, s-a încheiat un acord cu com
pania petrolieră „ARCO", potrivit căruia, în 
următorii trei ani, această va comercializa 

metanol pentru autovehicule la 75 dintre 
stațiile sale de aprovizionare cu carbu
ranți din California. O altă mare companie 
petrolieră intenționează, de asemenea, să 
comercializeze metanol pe scară largă în 
California.

Autoritățile au declarat că măsura luată 
in acest stat ar putea determina extinde
rea folosirii pe scară națională a metano
lului, alcool prezent aici din abundență, 
mai puțin poluant decit benzina și cu cifră 
octanică mai ridicată decît a carburantului 
folosit in mod curent.

• ARC DE OTEL PESTE FLU
VIUL GALBEN. Podul „Victoria", con
struit recent peste estuarul Fluviului Gal
ben din provincia Shandong, are o lun
gime de 2 817 metri și o lățime de 19,5 m. 
Este vorba de podul rutier suspendat cu 
deschiderea cea mai mare, respectiv de 288 
de metri. „Noua construcție prezintă o 
mare utilitate atit pentru exploatarea ba
zinului petrolifer Victoria (Shengli). cit și 
a deltei Fluviului Galben", notează revista 
„China".
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

O concepție largă, novatoare si realistă 
asupra solidarității internaționale

„U.N.E.S.C.O. salută toate inițiativele 
menite să asigure o pace durabilă pe Terra"

KINSHASA

Una din problemele majore, că
reia i se acordă o însemnătate deo
sebită in Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu la șe
dința din 29 aprilie a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
privește conținutul și formele de ma
nifestare ale solidarității internațio
nale in epoca contemporană. Este, in
tr-adevăr. o problemă de cea mai 
mare Însemnătate atit din punct de 
vedere teoretic, cit și practic, des
fășurarea procesului revoluționar 
mondial, precum si lupta pentru în
lăturarea primejdiei nucleare si în
făptuirea dezarmării — obiective car
dinale ale epocii — impunind in 
mod necesar acțiunea unită si uni
tară. intr-un singur șuvoi, a tutu
ror forțelor progresiste, democrati
ce. realiste ale lumii de azi.

Tezele cuprinse in expunere pun 
in evidentă consecvența și continui
tatea cu care Partidul Comunist Ro
mân acționează pentru promovarea 
concepției noi, revoluționare asupra 
solidarității internaționale in epoca 
contemporană. Așa cum este bine 
cunoscut, această concepție, pe care 
partidul nostru a formulat-o cu o 
tot mai mare claritate după Con
gresul al IX-lea, proiectează o lar
gă deschidere spre ansamblul forțe
lor înaintate, al tuturor mișcărilor 
progresiste, realiste, angajate în 
lupta pentru transformări înnoitoa
re. pentru democratizarea vieții in
ternaționale. înlăturarea unui dezas
tru nuclear și asigurarea păcii. 
Expunerea t o v a r ă s ,u 1 u i 
Nicolae Ceaușeseu reliefează juste
țea acestei orientări statornice, sub
liniind. din nou. imperativul promo
vării solidarității internaționale, in 
spiritul socialismului științific, pen
tru triumful cauzei progresului, a 
independentei naționale, păcii și 
colaborării internaționale.
i

Imperativul unei noi uni
tăți Tezele formulate în expunere 
dau expresie necesității întăririi uni
tății si conlucrării partidelor comu
niste si muncitorești, ca o cerință e- 
sentială. fundamentală pentru împli
nirea misiunii lor istorice, pentru ac
celerarea procesului revoluționar 
mondial.

In aoest cadru, se .reliefează marea 
Însemnătate a întăririi legăturilor 
dintre partidele comuniste si mun
citorești din țările socialiste, aces
te raporturi avind un rol determi
nant in dezvoltarea prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre po
poarele și statele ce făuresc noua 
orinduire. In analele mișcării comu
niste vor rămîne consemnate prin
cipialitatea și consecvența cu care 
partidul nostru, secretarul său ge
neral au susținut necesitatea dezvol
tării unor relații superioare, de 
autentică unitate, intre partidele co
muniste si muncitorești aflate la con
ducerea țărilor socialiste, aceasta 
fiind o condiție esențială si deter
minantă pentru edificarea relațiilor 
de tip nou dintre aceste țări — re
lații de colaborare cu adevărat e- 
gală în drepturi, potrivit insăși e- 
sentei socialismului și comunismu
lui. In condiții dificile, cînd trebu
iau învinse nu puține păreri pre
concepute și abordări subiectiviste, 
relațiile dintre partidele comuniste 
cunoscînd. după cum se știe, timp 
de decenii, evoluții sinuoase, mar
cate de polemici ascuțite, P.C.R. a 
reliefat în mod constant cerința ca 
deosebirile de vederi, divergențele 
să nu se transforme in atacuri, să 
nu ducă la rupturi și să nu afec
teze relațiile dintre țările socialis
te. ci să fie discutate în mod prin
cipial. intr-un spirit de stimă și res
pect reciproc, punindu-se mai pre
sus de orice interesele fundamen
tale comune.

Este o realitate,de necontestat că, 
avind în vedere condițiile atit de va
riate și de diferite în care acționea
ză fiecare partid, pot să se ma
nifeste — si chiar este inevitabil să 
existe — deosebiri de vederi asu
pra unor probleme, forme și me
tode de acțiune, moduri deosebite în 
care se soluționează o problemă sau 
alta. Tocmai de aceea, in deplin con
sens cu însăși esența concepției so
cialismului științific, care reclamă 
spirit creator, partidul nostru a con
siderat și consideră că nu pot exis

ta formule fixe, rigide, tipare obli
gatorii de activitate : ca urmare, ni
meni nu se poate erija in atotștiu
tor. care să prescrie altora „rețete" ; 
fiecare partid are îndatorirea de a-Și 
rezolva autonom problemele con
strucției socialiste, prin aplicarea 
creatoare a principiilor și legităților 
generale la condițiile concrete — a- 
cesta fiind nu numai un drept su
veran. inalienabil, ci si o premisă 
a elaborării unei politici în concor
dantă cu realitățile din propria tară.

Sint idei, concepții și poziții ce 
s-au afirmat tot mai larg in miș
carea muncitorească : viața nu nu
mai că a invalidat, ci a făcut să 
devină tot mai anacronic, tot mai 
marginalizat modul de gindire ba
zat pe existența unui ..centru con
ducător" și pe prescrierea de di
rective si sarcini către alte partide, 
pe impunerea unor metode obliga
torii.

Dar în aceste condiții prezintă in
teres si un alt aspect, derivat din 
acestea și asupra căruia expunerea 
proiectează o puternică lumină. Este 
vorba de faptul că in prezent, in 
țările socialiste partidele comuniste 
sini preocupate de soluționarea a 
diferite probleme ale perfecționării 
activității, ale înlăturării unor nea
junsuri. Or, așa cum nu există tipa
re sau rețete in desfășurarea ope
rei de făurire a socialismului, tot 
astfel nu pot exista modele, tipare 
fixe sau rețete pentru perfecționarea 
acestei activități, pentru soluționarea 
problemelor ce apar in acest proces. 
Cum se știe, țările socialiste au 
pornit de la stadii diferite, au fost 
confruntate cu probleme diferite ; în 
unele s-a avansat mai rapid în a- 
numite sectoare ale edificării noii o- 
rinduiri. in altele nu ; în unele au 
fost aplicate anumite experimente, 
spre deosebire de măsurile aplicate 
în altele ; in unele s-au înregistrat 
anumite neajunsuri sau erori. în une
le mai accentuat, în altele mai pu
țin. după cum și acțiunile de în
noire. de perfecționare s-au declan
șat in unele țări mai devreme decit 
in altele. Intr-un cuvint, nu poate fi 
vorba de o uniformitate mecanică ; 
fiecare țară își are metodele proprii 
de construcție a noii orînduiri și iși 
elaborează măsurile proprii, specifi
ce, de perfecționare a construcției, 
potrivit cerințelor concrete.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
reafirmat poziția principială a 
partidului și statului nostru privin_d 
întărirea colaborării și solidarității 
cu partidele comuniste, organiza
rea de întîlniri și schimburi de 
păreri — desigur, pe baza egalității 
si respectului reciproc — și, în ge
neral. utilitatea consfătuirilor, a unor 
reuniuni internaționale sau regiona
le pe probleme de interes reciproc, 
îndeosebi in domeniul dezarmării și 
păcii, al apărării intereselor vitale 
ale omenirii. Desigur că asemenea 
reuniuni nu pot avea decit un ca
racter consultativ, excluzindu-se în
săși ideea adoptării unor documen
te cu caracter de directivă sau con- 
ținind sarcini obligatorii către parti
dele participante — știut fiind că 
singurele foruri ce le pot trasa sar
cini sint forurile legitime alese ale 
fiecărui partid.

Tocmai pornind de la postulatul 
primordial al autonomiei fiecărui 
partid. P.C.R. militează consecvent 
pentru o unitate de tip nou. superior 
a partidelor comuniste și muncito
rești. care presupune statornicirea u- 
nor norme si principii ferme, respec
tate in modul cel mai strict. Este 
vorba de principiile noi de relații — 
egalitatea, autonomia, neamestecul 
in treburile interne ale altuia, res
pectarea dreptului si obligației ce re
vin fiecărui partid față de clasa 
muncitoare, de propriul popor de 
a-si stabili propria linie poiitică, 
strategia și tactica, potrivit interese
lor lor fundamentale, condițiilor con
crete in care acționează.

Solidaritate și autono- 
(Ț)je In același spirit de profun
dă principialitate, tezele reliefea
ză. din nou, orientarea principială 
a partidului nostru, care, promovînd 
o politică fermă de solidaritate și ac- 
ționind pentru întărirea unității, edu
când oamenii muncii in spiritul idei
lor de prietenie si stimă față de toate 
popoarele, consideră ca o obligație a

fiecăruia respingerea oricăror forme 
sau fenomene de natură să producă 
sciziuni, combaterea șovinismului, a 
naționalismului, ca manifestări străi
ne concepției socialismului.

In legătură cu problema solidari
tății, în expunere este abordat un. 
aspect de un deosebit interes, teore
tic si practic, respectiv problema u- 
nor forme de manifestare a solida
rității. inclusiv problema sprijinului 
militar. Noțiunea de solidaritate pre
supune in mod firesc manifestarea 
simpatiei, sprijinul politic si diplo
matic, susținerea fermă în forurile 
internaționale a cauzei drepte a po
poarelor în lupta acestora pentru li
bertate și progres, neexcluzîndu-se 
acordarea unor alte forme de spri
jin — financiar, material. Dar de aci 
nu se poate ajunge. în nici un caz. 
la intervenție militară, la înlocuirea 
si substituirea acțiunii poporului res
pectiv prin acțiunea unor corpuri ex'- 
pediționare. Partidele comuniste, 
partidul nostru, respingînd cu fermi
tate si intransigentă orice formă a 
exportului de contrarevoluție, orice 
încercare a cercurilor .reacționare, a 
imperialismului internațional de a 
înăbuși mișcările revoluționare, 
lupta unui popor pentru libertate, 
consideră. în același timp, ea inac
ceptabile si dăunătoare exportul de 
revoluție, confuzia dintre solidaritate 
si imixtiune, prezentarea intervenției 
militare drept formă a solidarității, 
experiența dovedind că sînt viabile 
numai acele forme de organizare so
cială care oorespund aspirațiilor po
poarelor respective, pentru care exis
tă condițiile subiective si obiective 
necesare. „în activitatea noastră ideo
logică. politică — arăta in expunere 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu — tre
buie să scoatem in evidentă tocmai 
necesitatea de a se pune cu desăvir- 
sire capăt amestecului în treburile in
terne. intervenției militare si de a 
se respecta dreptul popoarelor de a-și 
hotărî dezvoltarea în mod indepen
dent. Doresc să menționez că aceas
ta nu înseamnă renunțarea la solida
ritatea cu forțele progresiste, antiim- 
perialiste- Dar solidaritatea nu in- 
seamnă intervenție militară — si a- 
ceasta trebuie s-o spunem foarte 
clar". Șînt. în acest sens, fapte bine 
cunoscute pe plan internațional, im
portant fiind a milita consecvent 
pentru triumful ideii că noțiu
nea de solidaritate cu lupta po
poarelor are ca premisă și cerință 
hotărîtoare respectarea strictă a voin
ței proprii, a dreptului lor de a-și a- 
lege calea dezvoltării politice si so
ciale pe care o doresc și pe care vor 
și sint in măsură să o urmeze.

Conceptul de solidaritate interna
țională promovat consecvent de 
P.C.R. si reliefat cu putere în tezele 
din expunere are ca una din compo
nentele sale esențiale cerința dez
voltării colaborării, pe plan intern și 
international, dintre partidele comu
niste. muncitorești si partidele so
cialiste, social-dcmoerate — care în
trunesc adeziunea unor părți impor
tante ale clasei muncitoare si altor 
categorii sociale — precum și cu 
partidele progresiste și democratice 
de guvernămînt din țările în curs de 
dezvoltare si nealiniate — țări a că
ror populație formează majoritatea 
omenirii. In spiritul aceleiași orien
tări consecvente, partidul nostru iși 
manifestă solidaritatea cu mișcările 
de eliberare angajate in lupta pentru 
înlăturarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului. a politicii rasiste, pen
tru ca toate popoarele să-și înfăp
tuiască aspirațiile de a trăi libere și 
independente, de a beneficia de pro
gresul economic. Subliniind cu deo
sebită claritate aceste teze funda
mentale, expunerea pune o dată mai 
mult in lumină caracterul global al 
conceptului de solidaritate al parti
dului nostru în luptă pentru apă
rarea păcii, a vieții omenirii, soli
daritate cuprinzind toate forțele 
progresiste, realiste ale contempora
neității. indiferent de convingeri po
litice. filozofice sau religioase.

Afirmarea largă. însușirea generală 
si înfăptuirea unei asemenea concep
ții reprezintă o condiție decisivă a 
desfășurării procesului revoluționar 
mondial și întăririi cauzei păcii și li
bertății tuturor popoarelor.

AI. CÂMPEANU

PARIS 17 (Agerpres). — Lupta 
pentru pace, cooperarea mai largă 
și înțelegerea reciprocă mai profun
dă între toate popoarele lumii re
prezintă una dintre principalele 
direcții de acțiune ale Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (U.N.E.S.C'.O.) — a 
declarat directorul general al aceste
ia. Federico Mayor Zaragoza, in 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Paris. El a adăugat că 
U.N.E.S.C.O. salută toate inițiativele

și acțiunile concrete menite să asi
gure un viitor pașnic pentru ome
nire și o pace durabilă pe Terra.

Așa cum se subliniază in Carta 
organizației. U.N.E.S.C.O. este che
mată să îndeplinească un rol major 
în educarea generațiilor mai tinere 
în spiritul păcii, solidarității si 
prieteniei, iar atingerea acestor o- 
biective depinde in mare măsură de 
organizarea sistemului de educație, 
de activitatea lucrătorilor din dome
niul științei și culturii.

DESCHIDEREA MORARILOR CONGRESULUI MIȘCĂRII 
POPULARE A REVOLUȚIEI DIN ZAIR«

KINSHASA 17 (Agerpres). — La 
Kinshasa s-au deschis lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair.

în ședința inaugurală, președintele 
fondator al M.P.R., președintele Re
publicii Zair. Mobutu Șese Seko. a 
prezentat raportul „20 de ani de re

voluție, bilanț și perspective de 
viitor", in care sint înfățișate modul 
de înfăptuire a rezoluțiilor congre
sului precedent și obiectivele funda
mentale pe plan politic, economic, 
social și cultural pentru etapa urmă
toare de dezvoltare a țării.

MESAJUL C.C. AL P.C.R.
HIROSHIMA

Conferința internațională a femeilor împotriva
armelor

TOKIO 17 (Agerpres). — La Hiro
shima s-au deschis lucrările Confe
rinței internaționale a femeilor îm
potriva armelor nucleare, care se 
desfășoară sub deviza „Să apărăm 
pacea împotriva pericolului nuclear". 
La conferință participă militante ale

nucleare
unor organizații pacifiste de femei 
din Japonia. Canada. S.U.A.. R.P. 
Chineză si din unele țări din re
giunea Asiei și Pacificului. Pe 
agenda reuniunii figurează proble
me legate de necesitatea intensifică
rii luptei pentru o lume fără arme 
nucleare.

Pentru instituirea unei noi ordini economice in lume
LUSAKA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda, 
a declarat la Lusaka că în cinci ani 
se va înregistra un dezastru in ță
rile lumii a treia, dacă lumea, opi
nia publică mondială nu vor impune 
instituirea unei noi ordini economice 
în lume, singura în măsură să re
glementeze problema datoriei exter
ne. El a subliniat că in țările afri

cane situația este de pe acum gravă, 
înregistrîndu-se fenomene cronice 
de malnutriție atit în rindul adulți- 
lor. cît și al copiilor.

Președintele Kaunda a subliniat 
că se impune restructurarea prețuri
lor în comerțul internațional, net de
favorabil Sudului față de Nordul in
dustrializat.

Declarația de la Harare
a Comitetului de Eliberare al O.U.A.

HARARE 17 (Agerpres). — Decla
rația de Ia Harare, adoptată de Co
mitetul de Eliberare al Organizației 
Unității Africane la încheierea dez
baterilor asupra deteriorării situa
ției din Africa de Sud și Namibia, 
cheamă mișcările de eliberare națio
nală să-și intensifice lupta armată 
pînă la eliminarea definitivă a sis
temului de apartheid din Africa 
australă.

Relevînd necesitatea eliminării 
imediate a apartheidului și decolo
nizării complete a continentului a- 
frican. documentul cere instituirea 
unui embargo strict asupra livrărilor 
de țiței către R.S.A., sistarea împru
muturilor și creditelor acordate de 
băncile și instituțiile financiare re
gimului minoritar rasist de la Pre
toria, încetarea operațiunilor și 
schimburilor comerciale cu Republi
ca Sud-Africană.

Declarația recomandă tuturor ță
rilor membre ale O.U.A. să creeze 
pe plan național comitete de luptă 
împotriva apartheidului care să în
trețină o strînsă colaborare cu miș
cările de eliberare națională din 
Africa australă.

Participanții Ia reuniunea de Ia 
Harare a Comitetului de Eliberare 
s-au pronunțat pentru crearea unei 
comisii internaționale speciale pen
tru anchetarea crimelor săvîrșite de 
regimul rasist de la Pretoria pe te
ritoriul Namibiei și intensificarea ac
țiunilor forțelor progresiste din în
treaga lume in direcția îndeplinirii 
imediate a prevederilor rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind accesul Namibiei la 
independență.

Comitetul de Eliberare al O.U.A. 
a reafirmat hotărîrea • organizației 
panafricane de a acorda sprijin sta
telor africane din „prima linie" în 
lupta lor pentru apărarea indepen
denței naționale.

LUANDA 17 (Agerpres). — Politi
ca rasistă agresivă promovată în A- 
frica australă de R.S.A. și existența 
insăși a regimului de . apartheid 
sint principalele cauze ale proble
melor cu care se confruntă această 
regiune — a declarat Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președinte al R.P. 
Angola, într-un interviu acordat a- 
genției Angop și agenției panafrica
ne de informații — P.A.N.A.

KINSHASA 17 (Agerpres). — în 
cursul dimineții. tovarășul Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a prezentat mesajul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. adresat congre
sului si președintelui fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției din 
Zair.

în numele Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. partici- 
panților la congres, tuturor cetățe
nilor zairezi le-a fost transmis un 
cald salut prietenesc.

Relevînd eu deosebită satisfacție 
faptul că intre partidele, țările și po
poarele noastre există și se dezvoltă 
bune relații de prietenie și colabo
rare. bazate pe stimă și respect re
ciproc. vorbitorul a subliniat : O con
tribuție fundamentală la evoluția a- 
cestor relații au avut-o întilnirile, 
convorbirile și acordurile convenite 
între președinții Nicolae Ceaușeseu 
și Mobutu Șese Seko. care au mar
cat momente de referință în dez
voltarea raporturilor bilaterale. în 
interesul popoarelor român și zai- 
rez. al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Ne exprimăm încre
derea că. prin acțiuni comune, se 
vor identifica noi căi și posibili
tăți de a transpune în viată înțe
legerile convenite la nivel înalt, de 
a lărgi și mai mult cadrul relații
lor bilaterale in domeniile economic, 
tehnico-științific. cultural si în alte 
sectoare de interes reciproc.

După ce a relevat că poporul ro
mân este puternic angajat in înde
plinirea obiectivelor strategice stabi
lite de Congresul al XIII-lea al parti
dului. vorbitorul a evidențiat că, 
preocupîndu-se în mod constant de 
desfășurarea cu succes a întregii 
activități de construire a noii orîn
duiri sociale. România acordă, in 
același timp, o atenție deosebită e- 
voluției vieții internaționale, parti
cipă activ și iși aduce întreaga sa 
contribuție la instaurarea unui 
climat trainic de securitate, colabo
rare si pace in lume.

Avind in vedere că in lume există

uriașe stocuri de arme nucleare, tre
buie să se acționeze pentru realiza
rea de noi acorduri, care să prevadă 
lichidarea armelor nucleare, oprirea 
experiențelor nucleare și a militari
zării Cosmosului, eliminarea armelor 
chimice și reducerea celor conven
ționale.

România militează consecvent pen
tru soluționarea tuturor problemelor 
litigioase dintre state numai pe cale 
politică, prin tratativer Partidul și 
statul nostru consideră că este ne
cesar să se pună capăt cu desăvîrșire 
politicii de amestec in treburile in
terne ale altor state, să se respecte 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
în mod liber și independent calea sa 
proprie de dezvoltare politică, eco
nomică și socială.

Poporul român și-a manifestat în
totdeauna sprijinul și solidaritatea 
activă cu lupta popoarelor din Africa 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea lor liberă pe 
calea progresului economic și social.

Susținem lupta justă de eliberare 
a poporului namibian, sub conduce
rea S.W.A.P.O.. pentru independența 
Namibiei. Condamnăm politica de 
apartheid a regimului rasist din 
Africa de Sud și cerem încetarea ori
căror acțiuni represive față de popu
lația majoritară din această țară, a 
actelor ostile la adresa statelor su
verane și independente vecine.

România militează pentru lichida
rea subdezvoltării și realizarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru soluționarea echitabilă a pro
blemei datoriilor externe, care împo
vărează tot mai greu țările in curs 
de dezvoltare.

Soluționarea problemelor comp ' 
cu care se confruntă omenirea ir 
ne participarea la viața internaționa
lă. in condiții de egalitate deplină, a 
tuturor statelor și, in mod deosebit, 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare și nealiniate.

în încheiere, au fost adresate calde 
urări de succes în înfăptuirea hotări- 
rilor ce vor fi adoptate, in activita
tea de viitor a partidului.

Mesajul a fost primit cu deosebită 
satisfacție și vii aplauze.

IN PERSPECTIVA ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN FRANJA

P.C.F. se pronunță pentru unirea tuturor
forțelor de stingă

Starea de tensiune se menține în Beirut
BEIRUT . 17 (Agerpres). — Starea 

de tensiune s-a menținut și marți 
in suburbiile sudice ale Beirutului, 
unde pe parcursul a peste 10 zile 
au fost înregistrate lupte între forțe 
rivale din zonă.

în pofida unui acord de încetare 
a focului anunțat pentru această 
parte a capitalei libaneze. între mi
lițiile aflate in conflict au continuat 
schimburile de focuri, părțile folo
sind arme automate și aruncătoare 
de grenade antitanc.

In teritoriile de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza ocupate de 
Israel a continuat marți mișcarea de 
protest a populației palestiniene.

în mai multe localități au avut 
loc ciocniri între participanții la de
monstrații și forțele israeliene de o- 
cupație, care au făcut uz de arme 
de foc și grenade cu gaze lacrimo
gene. Cele mai intense ciocniri s-au 
înregistrat în tabăra de refugiați 
Qalandiya.

(Agerpres)

PARIS 17 (Agerpres). — P.C. Fran
cez se pronunță pentru unirea for
țelor de stingă in scopul promovării 
unei noi politici — se arată în de
clarația Biroului Politic al P.C.F., 
dată publicității la Paris, in perspec

tiva alegerilor pentru Adunarea Na
țională de la 5 și 12 iunie. Declara
ția anunță că P.C. Francez iși va 
prezenta candidați în toate distric
tele electorale. ,

SEUL

Puternice demonstrații de protest 
ale studenților

ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

Peste 10 milioane de tineri nu au asigurat

un loc de muncă

SEUL 17 (Agerpres). — Puternice 
demonstrații de protest ale studenți
lor din diferite universități și insti
tuții de invățămint superior de la 
Seul au avut loc in cursul zilei de 
luni, transmit agențiile de presă. La 
aceste ample acțiuni ale tineretului 
universitar au luat parte peste 4 000 
de studenți ce și-au exprimat in mod 
hotărit protestul împotriva prezenței

trupelor americane în Coreea, pentru 
democratizarea vieții politice inter
ne, pentru reunificarea pașnică a 
Sudului și Nordului Coreei. Autori
tățile au intervenit cu brutalitate, 
mobilizînd importante forțe ale poli
ției pentru dispersarea demonstran
ților. Numeroase persoane au fosi 
arestate.

LISABONA 17 (Agerpres). — In 
Europa occidentală există în prezent 
peste 10 milioane de tineri care nu 
au un loc de muncă, s-a arătat la 
Lisabona, in cadrul unei conferințe 
de presă desfășurate la incheier.ea

unei reuniuni internaționale. Șomajul 
și alte dificultăți cu care se con
fruntă tînăra generație din țările 
vest-europene au ca rezultat pier
derea încrederii in viitor, a speran
țelor in posibilitatea de a-și realiză 
aspirațiile sale de viață.

DANEMARCA
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VIZITA. La invitația lui Zhao 
Ziyang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chjnez. Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. va face o vizită oficială 
in China, in perioada 23—27 mai — 
a anunțat, marți, la Beijing, un 
purtător de cuvint oficial, citat de 
agenția China Nouă.’

CONVORBIRI. Președintele Ci
prului. Ghiorghios Vassiliou. aflat 
intr-o vizită oficială la Helsinki, a 
avut convorbiri cu președintele Fin
landei. Mauno Koivisto. în cadrul 
cărora au lost discutate căile de 
extindere a colaborării bilaterale și 
unele probleme internaționale ac
tuale. Intre altele, au fost exami
nate situația din Cipru, relațiile po
litice și economice dintre țările 
europene, evoluția negocierilor de 
dezarmare și alte probleme de in
teres reciproc.

CONGRES. La Harare au în
ceput luni lucrările congresului 
anual al Asociației africane de tu
rism. la care participă peste 200 de 
delegați. Dezbaterile au fost deschi
se de ministrul resurselor naturale 
și turismului din Zimbabwe, care a 
subliniat că turismul pe continent 
trebuie integrat eforturilor de dez
voltare economică generală.

ÎNTREVEDERE. Ministrul aface
rilor externe al Siriei. Farouk Al- 
Sharaa. a conferit cu ministrul in
terimar al afacerilor externe al 
Iranului, Aii Mohammad Besha-

9
rati. aflat la Damasc. Au fost dis
cutate cu acest prilej ultimele evo
luții ale situației din regiune. Au 
fost evidențiate, totodată, necesita
tea unei soluționări imediate a si
tuației din Liban și importanta 
dezvoltării relațiilor siriano-ira- 
niene. transmite agenția IRNA,

O RUNDA FINALA de convor
biri intre miniștrii de interne ai 
Indiei și Pakistanului cu privire la 
controlul în diferite zone ale fron
tierei dintre cele două țări pentru 
a împiedica traficul de arme și 
stupefiante s-a încheiat la New 
Delhi. Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă. ambele părți dînd asigu
rări ferme în ceea ce privește asis
tenta și cooperarea în domeniul îm
piedicării acestor activități ilegale, 
în acord cu propriile sisteme admi
nistrative și juridice, informează 
agenția P.T.I.

INTILNIRE. Ministrul de externe 
al Israelului, Shimon Peres, aflat in 
vizită la Washington, a avut, con
vorbiri cu secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz. Cu acest 
prilej au fost, examinate perspec
tivele realizării păcii in Orientul 
Mijlociu — informează agențiile 
KUNA și D.P.A.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALA. Președintele Camerunului. 
Paul Biya. reales în funcție la 24 
aprilie, a anunțat o remaniere gu
vernamentală. măsură prin care a

schimbat 14 din cei 24 de miniștri 
din cabinet. între membrii noului 
guvern se află Jaques Bo. Bo. mi
nistrul de externe. Michel M.ewaa 
Mobutu, ministru pe lingă președin
ție pentru problemele apărării. 
Ibrahim Mbombo Njoya, ministrul 
administrației teritoriale. Sadu Ja- 
yatou. ministrul de finanțe, și 
Henry Bandolo. ministrul informa
țiilor.

GUVERNUL BRITANIC a hotă- 
rit să dezvolte o nouă armă nu
cleară — informează ziarul londo
nez ..The Independent", citat de 
agenția A.D.N. Este vorba de o ra
chetă nucleară care poate fi 'lan
sată de la bordul avioanelor „Tor
nado", aflate in dotarea forțelor 
aeriene britanice. Noua rachetă, cu 
o rază de acțiune de circa 500 km, 
va fi construită din material care 
absoarbe razele radar și va înlocui 
bombele nucleare aflate. în pre
zent, la bordul acestor aparate.

RESTABILIRE. Algeria și Ma
rocul au hotărît să restabilească 
relațiile diplomatice. întrerupte din 
1976 — s-a anunțat, concomitent, 
la Rabat și Alger — informează 
Taniug.

ACORD. Miniștrii apărării ai R.F. 
Germania. Marii Britanii și Italiei 
au semnat, la Bonn, un acord pri
vind construirea in comun a așa- 
numitului „avion de vînătoare vest- 
european al anilor '90“. După cum 
s-a precizat, la acest proiect — viu 
criticat de militantii pentru pace 
din numeroase țări — ar urma să 
se asocieze ulterior și Spania, al 
cărei guvern nu a luat încă o hotă- 
rire definitivă în acest sens. în 
total, se intenționează construirea 
a 750 de aparate de acest gen.

SIMPOZION. Circa 300 de cer
cetători și specialiști din peste 30

de țări participă. începind de luni, 
in capitala suedeză, la lucrările 
unui simpozion consacrat problemei 
deșeurilor radioactive și amplasării 
acestora. Manifeslarea .este organi
zată de Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.).

SUEDIA nu dorește să devină 
membră a Comunității Economice 
Vest-Europene — a declarat primul- 
ministru suedez. Ingvar Carlsson, 
cu prilejul unei vizite oficiale la 
sediul C.E.E. din Bruxelles. El a 
precizat că. avind in vedere sta
tutul său de neutralitate, deși do
rește să dezvolte relațiile cu Piața 
comună in toate domeniile, cu ex
cepția apărării și a politicii externe. 
Suedia nu va prezenta o cerere ofi
cială de aderare.

DEVALORIZARE. Guvernul Is- 
landei a anuntat devalorizarea mo
nedei țării cu 10 la sută, infor
mează agenția A.D.N. La începutul 
lunii martie a mai fost efectuată 
o devalorizare a coroanei cu șase 
la sută. Prin aceasta se urmărește 
creșterea șanselor de desfacere 
pentru produsele industriei pescui
tului. care reprezintă 77 la sută din 
exporturile țării.

ALEGERI. Consiliul guverna
mental al Republicii Panama a 
aprobat data de 7 mai 1989 pentru 
organizarea alegerilor prezidențiale 
și legislative în țară, s-a anuntat 
oficial in capitala panameză. După 
cum informează agenția Prensa La
tina. procedura electorală va înce
pe la 15 septembrie acest an.

REVENIRE. Fostul premier fran
cez. Jacques Chirac, a revenit la 
conducerea partidului său. Adu
narea pentru Republică, s-a anunțat 
oficial la Paris. La ultimul con
gres extraordinar al Adunării 
pentru Republică, desfășurat Ia

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA. Guvernul peruan a pre
lungit cu încă 60 de zile starea de 
urgență in 22 de provincii ale țării 
in care operează grupuri antiguver
namentale inarmate. Un comunicat 
oficial precizează că forțele arma
te guvernamentale vor continua să 
exercite controlul pentru păstrarea 
ordinii interne in această regiune 
situată in zona Munților Anzi. in
formează agenția Prensa Latina.

INVAZIA LĂCUSTELOR. Roiuri 
compacte de lăcuste au fost obser
vate, in ultimele zile, la numai 50 
kilometri sud de Alger, intr-una 
din regiunile agricole cele mai pro
ductive ale Algeriei. Echipe de 
luptă Împotriva acestui flagel, do
tate cu materialele necesare, au 
fost trimise de urgență la fata 
locului.

METEOROLOGII constată o nouă 
creștere a temperaturii aerului in
tr-o serie de regiuni din nordul și 
centrul Indiei. în statul Uttar Pra
desh. de exemplu, in unele regiuni, 
mercurul termometrelor a ajuns la 
plus 47 de grade Celsius. Tn Ra
jasthan. temperatura aerului a 
atins, de asemenea, cote foarte ri
dicate. determinind moartea prin 
insolație. intr-o săptămină. a unui 
număr de 32 de persoane.

RETRAGERE. Pat Robertson, 
ultimul adversar al vicepreședin
telui George Bush la învestitura 
Partidului Republican pentru alege
rile prezidențiale din S.U.A.. s-a 
retras oficial din cursa electorală, 
informează Buletinul de știri al 
Caisei Albe.

24 ianuarie a.c.. J. Chirac fusese 
eliberat din funcția de președinte 
al partidului in legătură cu depu
nerea candidaturii sale Ia alegerile 
prezidențiale ale Franței.

J

Liderul Partidului Liberal Radical 
însărcinat cu formarea noului guvern

COPENHAGA 17 (Agerpres). — 
Președintele Folketingului (parla
mentul danez). Svend Jakobsen. 
care a avut convorbiri exploratorii 
in vederea constituirii unui nou gu
vern, a renunțat la mandatul ce i-a 
fost încredințat în acest sens de 
regina Margrethe a Il-a. informea
ză agențiile D.P.A. și A.D.N. Jakob
sen a declarat că eforturile sale de 
a media intre cele opt fracțiuni par
lamentare in vederea găsirii unei 
platforme comune, care să permită

formarea unui nou cabinet, nu ai 
suficiente perspective de succes.

Marți, suverana daneză l-a insăr 
cinat pe liderul Partidului Libere 
Radical. Niels Helveg Petersen, c 
formarea noului guvern, transmit 
D.P.A. în favoarea desemnări 
lui Petersen s-au pronunțat deputa 
ai propriei sale formațiuni politici 
precum și partidele Social-Democrs 
și Social-Popular, care împreun 
dispun de o majoritate de un v< 
in noul parlament ales la 10 mai.

Premierul indian despre probleme ale dezvoltării
economice a țării

NEW DELHI 17 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul in cadrul unui sim
pozion care se desfășoară la New 
Delhi, primul-ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, a relevat accentul 
care s-a pus in ultimii ani pe dez
voltarea economiei țării. Au fost 
luate măsuri energice pentru dez
voltarea agriculturii, guvernul acor- 
dînd. totodată, atenție deosebită în
tăririi sectorului economic de stat.

Sarcina actuală, a relevat vorbitorii 
constă in eficientizarea activităt 
întreprinderilor de stat, lărgirii lui 
tei împotriva pierderilor in produi 
ție, îmbunătățirii condițiilor de via 
ale salariaților. Primul-ministru s- 
referit, de asemenea, la necesitate 
perfecționării planificării și la n 
utilarea tehnică a industriei penti 
a se ridica gradul de competitivita 
al mărfurilor indiene.

BRAZILIA

Plan de urgență destinat însănătoșirii economii

BRASILIA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
anunțat un plan de urgență destinat 
însănătoșirii economiei țării, „care 
se confruntă cu una dintre cele mai 
grave crize din istoria ei". Planul 
are drept obiective principale com
baterea. deficitului public, normali
zarea relațiilor cu organizațiile fi

nanciare internaționale, moderni: 
rea economiei și reactivarea sector 
lui social. Documentul include o i 
rie de măsuri privitoare la expi 
turi. Ta reforma sistemului tarife 
vamale sau reformularea polit: 
bugetare a guvernului, informei 
agenția EFE.
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