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ÎN PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.

Răspundere și spirit gospodăresc pentru
REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE!
In Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
la ședința Comitetului Politic Executiv ol C.C. a!
P.C.R., de la sfîrșitul lunii aprilie, se subliniază
limpede câ problema reducerii accentuate a cos
turilor de producție trebuie, mai mult decît oricind, să se situeze in centrul atenției factorilor
de decizie din economie, a tuturor oamenilor
muncii, in acest spirit, in ședința de vineri 20 mai
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
examinindu-se modul in care s-a acționat in
acest domeniu in primul trimestru al acestui

Multiple argumente obiective ple
dează pentru orientarea eforturilor in
direcția reducerii accentuate a cos
turilor de producție, a consumuri
lor materiale si energetice, si ele au
in vedere nivelul actual de dezvol
tare a forțelor de producție, cerin
țele pe care le impun continuarea
si accelerarea procesului de dezvol
tare intensivă, calitativ superiftară a
economiei naționale.
Despre importanța pe care o are
creșterea eficienței cu care este con
sumată munca socială — vie și ma
terializată — vorbește elocvent un
calcul : resursele materiale și finan
ciare necesare pentru creșterea pla
nificată din acest an a producțieimarl'ă industriale va ii asigurată in
proporție de aproape 70 la sută pe
seama reducerii costurilor de produc
ție. Așadar. îndeplinirea obiectivelor
economice stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale
partidului este strins legată de creș
terea eficienței cu care sini consu
mate resursele, exprimată cel mai
sintetic prin reducerea cheltuielilor
la 1 000 lei producție-marfă.
In numeroase unități economice
s-au acumulat experiențe valoroase
pe linia reducerii costurilor, unele
dintre acestea fiind prezentate și in
paginile „Scinteii". De la preocupă
rile vizînd ■ respectarea riguroasă a
disciplinei tehnologice ' și reducerea
rebuturilor la reproiectarea produse
lor. de la măsurile pentru creșterea
randamentului utilajelor si a pro
ductivității muncii la reducerea con
sumurilor specifice materiale și energetice — gama masurilor ce se
pot lua pentru diminuarea consumu
rilor este extrem de diversificată și,
de altfel, ele se regăsesc, practic, in
activitatea tuturor colectivelor de
oameni ai muncii. Cu toate acestea,
în multe întreprinderi și chiar ra
muri ale economiei s-a înregistrat
în 1987 o evoluție nefavorabilă a
costurilor de producție, numeroase
unităti inregistrind pierderi insemnate. Ca urmare, pe ansamblul in
dustriei republicane, reducerea chel
tuielilor in cel de-al doilea an al
cincinalului a fost extrem de mică,
departe de posibilitățile reale ale
economiei. Și, așa cum s-a precizat
la recenta ședință a Comitetului Po

an, s-a relevat că, in comparație cu aceeași pe
rioadă din 1987, in unele ramuri industriale s-au
înregistrat economii față de consumurile nor
mate și au fost obținute reduceri la anumite
materii prime și materiale importante ; cu toa
te acestea, pe ansamblul economiei, consumu
rile au fost mai mari față de prevederile pla
nului, în condițiile în care la Ministerul Mi
nelor, Ministerul Agriculturii și Ministerul Con
tractării și Achiziționării Produselor Agricole

litic Executiv al C.C. al P.C.R.. in
primul trimestru al acestui an. pe
ansamblul economiei, consumurile
materiale au fost mai mari decit
prevederile planului.
Planul național unic prevede,
așa după cum se cunoaște, ca in
al treilea an al cincinalului cheltuie
lile de producție să fie reduse pe
ansamblul industriei republicane cu
50 lei la 1 000 lei producție-marfă.
Fără îndoială, prin extinderea și
generalizarea bunelor experiențe —
existente, de altfel, in fiecare ramu
ră, in fiecare centrală, in fiecare
județ — prin promovarea progresu
lui tehnic, există posibilități reale
pentru îndeplinirea mobilizatoarelor
prevederi ale planului național unic
pe linia reducerii costurilor de pro
ducție. In același timp, fiecare co
lectiv de oameni ai muncii, factorii
de decizie din centrale și intreprinderi au datoria să găsească noi căi
de acțiune pentru mai buna valori
ficare a resurselor pe care le au in
administrare. Care smt principalele
direcții de acțiune în acest sens ?
In primul rind, in fiecare unitate
economică trebuie să se stabilească
un program de producție clar, care
apoi să fie respectat pină la amă
nunt. Pe această cale se poate reali
za o bună pregătire a fabricației,
ceea ce contribuie la utilizarea ju
dicioasă a capacității de producție,
valorificarea superioară a materiilor
prime, folosirea optimă a forței de
muncă,
creșterea
productivității
muncii. Evident, toate acestea se
regăsesc, in final, în reducerea cos
turilor de producție. Această cerința
— elementară. în fond — este insă
adeseori încălcată, programele de
producție fiind
schimbate
„din
mers" de la o zi la alta. In aseme
nea situații, de cele măi multe ori
sint invocate necesități stringente
ale economiei, cărora, in mod firesc,
întreprinderile trebuie să le răspun
dă prompt. O analiză atentă nune
insă in lumină inconsistența unei
asemenea justificări, deficiențele de
ordin organizatoric care se ascund
în spatele ei. Pentru că, în cele mai
multe cazuri, motivul real il con
stituie întîrzierea in onorarea unor
sarcini mai vechi. Nu este mai pu
țin adevărat faptul că, uneori, „ne

cesitățile stringente" apar datorită
unor deficiențe de planificare și or
ganizare a producției din unele uni
tăți care „omit" să contracteze uti
laje, piese sau materiale strict ne
cesare.
Or, schimbarea programului de
producție al unei întreprinderi sau
alteia, pe lingă dereglările in lanț
pe care le antrenează in sistemul
complex al relațiilor furnizor-beneficiar, duce la majorarea consumuri
lor, a costurilor și chiar la reducerea
producției totale a unităților in
.cauză, deci la satisfacerea intr-o
mai mică măsură, pe ansamblu, a
nevoilor producției, lată de ce con
ducerile întreprinderilor, factorii de
decizie din centrale și ministere tre
buie să dovedească un plus de res
ponsabilitate în definitivarea pro
gramelor de producție ale fiecărei
unități pentru a elimina in totalita
te acțiunile ..pompieristice", care nu
au altă cauză reală decit deficiențe
din etapa de planificare. Faptul că
există programe clare la nivel na
țional, care orientează pe termen
lung dezvoltarea fiecărei subramuri,
este o caracteristică — de incontes
tabilă superioritate — a economiei
noastre socialiste. Pentru a fi insa
pe? deplin fructiftcată este nevoie ca
teiate obiectivele să se regăsească
nemijlocit în planurile — trimestria
le. lunare și decadale — ale fiecărei
întreprinderi, asigurîndu-se astfel
mai buna organizare a producției și,
implicit, reducerea costurilor.
O dată stabilit un program clar de
producție, conducerile întreprinderi
lor au obligația să asigure toate con
dițiile pentru Îndeplinirea lui. Apro
vizionarea corespunzătoare cu mate
rii prime, piese de schimb, materia
le constituie o premisă fundamenta
lă pentru încadrarea in nivelul nor
mat al cheltuielilor. întocmirea unor
contracte de aprovizionare in strictă
concordanță cu programul de pro
ducție stabilit, respectarea întocmai
a termenelor prevăzute au, desigur,
rolul cel mai important in acest
scop. Iată tțeci că realizarea, în fie
care unitate economică, a producției
fizice planificate și contractate de
vine. in cele din urmă, un factor
esențial pentru reducerea costurilor
și a consumurilor, deci un factor

prea multe fraze, prea
multe vorbe, lăsind adesea
falsa impresie că se face
treabă bună, că se anali
zează. se critică, se fac
autocritici, se stabilesc mă
suri, se iau angajamente
etc. E nevoie să dăm mai
hotăriț la o parte învelișul,
uneori seducător al vorbe
lor și frazelor corecte și
frumoase, să vedem ce
fapte se află sub acest în
veliș. ce atitudini. Iată,
vin tocmai de la o în
treprindere in care astfel
de atitudini au creat o si
tuație deosebită si unde a
fost nevoie de o interven
ție energică pentru a în
drepta lucrurile. întreprin
derea minieră Livezeni nu
se confruntă de azi, de ieri
cu probleme.
Nerealizări
de plan, angajamente pes
te angajamente că se vor
redresa, că s-au adoptat
decizii, că s-au luat mă
suri... Și, ani la rind. s-a
perpetuat acest stil de
muncă
necorespunzător.
Cum să vă spun, te și ru
șinezi de asprimea cu care
tovarășii iși făceau auto
critica. erau atit de con
vingători în angajamentele
pe care și le asumau si pe
care dotările tehnice de
care intreprinderea a be
neficiat le îndreptățeau,
incit plecai din adunările
lor cu sentimentul câ s-a
urnit ceva...
Discuția cu
primul-se
cretar a fost precedată
de un episod la care
întimplarea a făcut ca re
porterul să fie martor ; in

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

OPINII

de oameni ai muncii, in toate domeniile vieții
economice și sociale — in spiritul sarcinilor
și orientărilor cuprinse in Expunerea tovarășului

preponderent intensiv, calitativ de
creștere economică.
De altfel; însăși activitatea pro
ductivă demonstrează că in nume
roase întreprinderi din cauza defi
ciențelor manifestate in mecanismul
aprovizionării se înregistrează de
pășiri ale consumurilor normate, in
primul rind prin înlocuirea unor
materiale inscri.se in proiectele de
execuție cu altele mai scumpe sau
de dimensiuni mai mari. In același
context, una din cauzele înlocuirii
materialelor prevăzute in documen
tațiile de execuție, frecvent invoca
tă de factorii de răspundere din uni
tățile constructoare de mașini, este
legată de creșterea gradului de tipi
zare și reducerea numărului de sortotipodimensiuni din industria meta
lurgică. Așadar, in mod cu totul pa
radoxal. o măsură menită să optimi
zeze procesul de producție și deci
să diminueze costurile in unitățile
din metalurgie, este invocată drept
element care influențează negativ
consumul în întreprinderile prelu
crătoare. Este reală această proble
mă ? La o analiză mai atentă se va
vedea că nu. Și aceasta deoarece,
adeseori, tipizarea producției in ra
murile prelucrătoare, mai ales în
unitățile constructoare de mașini,
unde gradul de înnoire a produselor
este ridicat, nu se face ținîndu-se
seama de modificările determinate
de tipizarea producției în metalur
gie și se promovează „soluții origi
nale". care, fără a aduce un plus
de performanțe noului produs, com
plică pregătirea fabricației și atrage
după sine cheltuieli suplimentare.
Discuțiile purtate pe această temă
cu interlocutori din diferite unități
industriale au pus în lumină un as
pect surprinzător : în prezent, chiar
prin sistemul de evaluare a proiec
telor, institutele specializate nu sint
cointeresate să simplifice soluțiile
oferite, ci dimpotrivă. Aceasta deoa
rece prețul proiectului este cu atît
mai mare cu cit se înglobează mai
multe soluții noi, adică, altfel spus,
mai puține soluții-tip. Fără îndoială,
acest sistem de decontare a proiec-

Euqen RADULESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Fapte despre vechiul și noul stil de lucru al unei organizații
de partid, despre activitatea unui colectiv de mineri care
încep să meargă cu fruntea sus
ajute producția, organiza
rea, munca și viața oame
nilor. Altă unitate de mă
sură a eficienței acestora
nu este, și nici nu trebuie
căutată.
în Valea Jiului simți,
poate, mai puternic decit
oriunde, că eficiența mun
cii de partid se măsoară
prin fapte de muncă. La
întreprinderile miniere, șe
dințele de tot felul sint. in
cele mai multe cazuri,
scurte și la obiect, iar hotăririle cu care acestea se
finalizează — concrete și
realiste.
— Există și excepții ?
Primul-secretar al Comi
tetului de partid al muni
cipiului Petroșani, tovară
șul Ion Resiga, care abia
s-a întors de la o între
prindere minieră cu nume
pine cunoscut — Livezeni
— nu caută să-și ascundă
o anume frămintare.
— Tuturor ne-au dat se
rios de gindit aprecierile
secretarului
general
al
partidului ce se desprind
din expunerea prezentată
recent,
din
tezele
pe
care tocmai le dezba
tem. Ne-au reținut in
mod deosebit atenția aprecierile cu privire la mo
dul cum funcționează acti
vitatea colectivă și, indeosebi, cu privire la răspun
derea personală. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne atra
ge atenția, prin profunzi
mea observațiilor, că și in
unele organizații de partid
și organe colective, în fe
lul de a lucra al unor ca
dre s-a cuibărit vorbăria.
Că in locul unor analize la
obiect și al unor inițiative
practice
se
vehiculează

EXPERIENȚE,

în toate organizațiile de partid, in toate colectivele

cheltuielile materiale totale au crescut, în loc
să scadă.
Punînd cu fermitate cerința reducerii costu
rilor de producție, Comitetul Politic Executiv a
accentuat necesitatea întăririi ordinii și disci
plinei, a spiritului de răspundere in toate sec
toarele activității productive, a eliminării ori
căror forme de risipă și pierderi, a respectării
riguroase a normelor aprobate și diminuării mai
accentuate a consumurilor și cheltuielilor materiale.

Proba autentică
a angajării muncitorești
Există, se știe, un sis
tem democratic de organi
zare și conducere a econo
mici, a vieții social-politice care a prins, in decursul
anilor,
contururi
clare,
creînd cadrul legislativ, or
ganizatoric, moral in care
să se manifeste din plin
gindirea oamenilor. ini
țiativa lor, un sistem prin
intermediul căruia partici
parea oamenilor muncii la
actul de conducere să fie
reală, concretă. In Expune
rea prezentată la ședința
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din
29
aprilie,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Avem un sistem larg
democrație — consilii mun
citorești. organisme jude
țene, consiliile naționale
pe domenii. congrese și
conferințe naționale perio
dice, care, in cei aproape
20 de ani de funcționare,
și-au dovedit pe deplin
justețea și superioritatea.
Trebuie să acționăm pen
tru perfecționarea in con
tinuare a activității aces
tora pentru ea, incepind cu
adunările generale ale pro
prietarilor,
producătorilor
și beneficiarilor, cu consi
liile oamenilor muncii și
celelalte organisme, să se
asigure dezbaterea largă a
problemelor, stabilirea mă
surilor in vederea realizării
in viață a tuturor progra
melor și hotărîrilor".
Desigur, nu este suficient
ca dezbaterile, fie în adu
nările de partid, fie în adu
nările generale ale oameni
lor muncii, în celelalte fo
ruri, să se țină cu regulari
tate, ci acestea trebuie să
aibă eficiență practică, să

tant in evoluția raporturilor românoaustraliene.
A fost exprimată dorința de a se
acționa pentru Înfăptuirea înțelege
rilor convenite la nivel înalt, pentru
amplificarea și diversificarea în con
tinuare a conlucrării dintre Româ
nia și Australia, atit pe plan bilate
ral, cit și in sfera vieții internațio
nale, în interesul reciproc, al cauzei
păcii și înțelegerii in lume.
La Întrevedere a participat Ilie
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis primului-mi
nistru al Australiei și primului-mi
nistru al statului Australia de Vest
salutul său și cele mai bune urări.
în timpul întrevederii au fost rele
vate bunele relații statornicite între
România și Australia, precum și po
sibilitățile existente pentru dezvol
tarea lor in viitor.
în acest cadru, oaspetele a subli
niat însemnătatea deosebită a vizitei
oficiale efectuate de președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Austra
lia, care a marcat un moment impor

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, simbătă, pe Brian Thomas
Bruke, fost prim-ministru al statu
lui Australia de Vest, care efectuea
ză o vizită in țara noastră.
Oaspetele a adresat calde mulțu
miri pentru primire, pentru po
sibilitatea de a vizita din nou
România și a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale
din partea primului-ministru al Aus
traliei, Robert Hawke, și a primuluiministru al statului Australia de
Vest, Peter Dowding.

Nicolae Ceaușescu
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Tulcea — imagine de pe faleză

SE APROPIE SECERIȘUL
în prima urgență: PREGĂTIREA
TEMEINICĂ A UTILAJELOR!
Secerișul este aproape și nu
peste mult timp va începe recol
tarea orzului, iar după aceea ur
mează principala lucrare a campa
niei — recoltarea griului. S-au fă
cut și in cursul iernii, și in primă
vara acestui an eforturi deosebite
pentru pregătirea combinelor, a
preselor de balotat paie, ca și a
celorlalte utilaje ce vor fi folosite
la secerișul cerealelor păioase și la
însămințarea celei de-a doua cul
turi. După cum rezultă din datele
furnizate de Direcția generală a
mecanizării din Ministerul Agricul
turii, într-o serie de județe, cum
sint Constanța. Teleorman. Bihor,
Buzău și Mehedinți, lucrările de
reparații sint avansate, existind
condiții ca in cel mult 2—3 zile să
se Încheie. Totodată, trebuie arătat
că o treime din numărul combine
lor ce urmează să fie reparate de
acum înainte se află în citeva ju
dețe din sudul țării — Tulcea. Că
lărași, Timiș, Dolj și Galați — care
incep printre primele secerișul și
unde se înregistrează rămineri in
urmă.
Această stare de lucruri denotă
că acum cerința cea mai stringen
tă este să se treacă cu toată hotărirea la acțiune pentru încheierea
grabnică a reparațiilor. Printre
măsurile stabilite in acest scop de
organele de specialitate sint orga
nizarea muncii in două schimburi
sau în schimburi prelungite, asigu
rarea neîntreruptă a asistentei teh
nice în ateliere pe toată durata lu
crărilor. redistribuirea utilajelor
nereparate in atelierele care dispun

de capacitate și condiții tehnice și
unde lucrările au fost încheiate,
intrajutorarea cu muncitori din atelierele unde lucrările sint avan
sate ș.a. în vederea intensificării
reparațiilor și a executării unor
lucrări de calitate. Direcția gene
rală a mecanizării a repartizat în
județele din sudul țării peste 250
de specialiști din domeniul meca
nizării proveniți din organele cen
trale. Efortul principal, evident,
trebuie să-l facă insă organizațiile
de partid și lucrătorii din stațiu
nile de mecanizare a agriculturii
și întreprinderile agricole de stat
din aceste județe. Sarcini de mare
răspundere revin organelor agrico
le județene care au datoria să ur
mărească în permanență, cu toată
exigența, modul în care se desfă
șoară lucrările in centrele si ate
lierele de reparații și să imprime
un spirit de ordine și disciplină
desăvirșite la fiecare loc de mun
că. astfel incit pină la sfîrșitul lu
nii mai, practic in citeva zile, toate
utilajele să fie gata pentru a fi
folosite.
Repararea la termenul stabilit a
tuturor utilajelor pentru campania
agricolă de primăvară, precum și
buna funcționare a acestora pe în
treaga durată a secerișului sînt
încă condiționate de asigurarea
unor piese de schimb. în această
privință, este nevoie de un sprijin
substanțial din partea unor între
prinderi furnizoare de piese de
schimb care au datoria să producă
și să livreze neintirziat o serie de
repere absolut necesare reparații

BUZĂU : Producție fizică peste plan

Produse noi, de înalt nivel calitativ
în cadrul întreprinderii „Automatica" din Capitală —
unitate reprezentativă a industriei noastre electrotehnice
— se execută in prezent o gamă largă de echipamente
de automatizări destinate in special programelor priori
tare ale economiei naționale. Concentrindu-și eforturile
asupra realizării la termen și in condiții de fiabilitate
sporită a producției, colectivul unității și-a îndeplinit în
perioada care a trecut din acest an sarcinile la princi
palii indicatori de plan. Totodată, aici au fost asimilate
în fabricație zeci de produse noi, competitive cu echipa
mente similare executate pe plan mondial. Demn de sub
liniat este faptul că la execuția noilor produse s-au fo
losit tehnologii noi, avansate, de înaltă productivitate,
care au condus, totodată, la economisirea unor însemnate
cantități de materiale electrotehnice.
In fotografie : în sețția a Vl-a un nou lot de pupitre
de comandă este testat înainte de a fi livrat partenerilor
externi. (Gh. Ioniță).
Foto : S. CRISTIAN

Foto : 1. IlERȚEG

Angajați cu toate
forțele in ampla în
trecere socialistă ce se
desfășoară pentru în
deplinirea planului și
a angajamentelor asu
mate in acest an
hotăritor al actualului
cincinal, oamenii mun
cii din industria ju
dețului Buzău obțin

noi și importante suc
cese. Prin mai buna
organizare a activită
ții productive, moder
nizarea
proceselor
tehnologice si asigu
rarea ritmică cu ma
terii prime a fiecărui
loc de muncă, in pe
rioada care a trecut
din acest an s-au rea
lizat si livrat supli

mentar economiei na
ționale. între altele,
17 474 tone oțel-beton,
468 tone otel calibrat,
19 tone cabluri din
oțel.
peste
300 000
metri pătrați de geam
tras și laminat. 3 433
metri cubi cherestea și
altele. (Stelian Chiper).

BIRLAD : Livrări suplimentare la export
Muncind cu înaltă
competență, răspunde
re și mîndrie pentru
prestigioasa marcă a
unității, cunoscută și
apreciată in peste 70
de țări ale lumii, pu
ternicul colectiv al
întreprinderii de rul
menți din municipiul
Birlad obține constant

noi și semnificative
succese in onorarea
înainte de termen a
sarcinilor contractuale
cu partenerii externi,
înnoirea și moderni
zarea produselor rea
lizate la nivel tehnic
mondial, sporirea con
tinuă a calității și
competitivității lor, a-

4

daptarea operativă la
cerințele partenerilor
și promptitudinea în
expediere
au avut
drept rezultat livra
rea suplimentară, de
Ia începutul anului, a
unei cantități de rul
menți în valoare de
aproape 15 milioane
lei, (Petru Necula).

lor — intre care site, curele de
transmisie, rulmenți, arbori cotiți
și altele pentru combine, dispoziti
ve de înnodat sirma pentru presele
de balotat paie și altele. Este vorba
de intreprinderea „Semănătoarea".
Combinatul de articole tehnice din
cauciuc — Jilava. Centrala indus
trială de rulmenți și organe de asamblare Brașov. întreprinderea
de autoturisme Timișoara. între
prinderea de mașini si utilaje
Medgidia etc. Forurile tutelare ale
intreprinderilor menționate trebuie
să acorde toată atenția rezolvării
in cel mai scurt timp a acestor
probleme.
în această perioadă, o dată cu or
ganizarea formațiilor de lucru pen
tru recoltare și insămînțări, datoria
specialiștilor, direct interesați in
buna funcționare a utilajelor pe
toată durata campaniei agricole,
cu deosebire pentru evitarea pier
derilor. este să participe la efec
tuarea probelor și recepționarea
tuturor utilajelor din dotarea sec
țiilor de mecanizare, pentru a
confirma buna calitate a repara
țiilor sau a face observații în ca
zul in care utilajele nu corespund
din punct de vedere funcțional.
Aceasta pentru a evita cu desăvîrșire unele situații din anii trecuți.
cînd s-au dat calificative de „foar
te bine" unor utilaje care s-au de
fectat la scurt timp după începerea
lucrărilor. De asemenea, cu toată
răspunderea trebuie să se acțione
ze pentru înlăturarea grabnică a
defecțiunilor ce se constată in
timpul recepțiilor.

ARAD : Eficiență sporită
prin modernizarea
producției
Ca urmare a eforturilor depuse
in vederea realizării în cele mai
bune condiții a obiectivelor prevă
zute în programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare
a proceselor de producție, colecti
vele muncitorești din unitățile eco
nomice arădene obțin importante
sporuri la producția fizică și la cea
destinată exportului. . Realizări no
tabile s-au obținut la întreprinde
rea de vagoane. Aici, prin moder
nizarea fluxurilor tehnologice la
vagoanele de marfă s-au realizat
șase linii de fabricație simultane.
De asemenea, la intreprinderea de
mașini-unelte, prin introducerea
tehnologiei de vopsire electrosta
tică a carenajelor metalice s-a ob
ținut un important spor de pro
ducție. (Tristan Mihu(a).
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NOILE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

PRODUCȚIA LA EXPORT

-in funcțiune la termenele planificate, cit mai repede la parametrii proiectați!

- sub semnul grijii deosebite
pentru marca fabricii

Activitatea din domeniul vast al investițiilor se află sub semnul unor
mari exigențe subliniate in repetate rinduri de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este vorba, în primul rînd, de
accelerarea ritmurilor de lucru pe șantiere in scopul terminării grabnice
a tuturor lucrărilor prevăzute în documentații și finalizării noilor obiec
tive și capacități productive. Din perspectiva stadiului actual atins pe
numeroase șantiere din sectorul energie, din industria chimică și petro
chimică, metalurgie, industria construcțiilor de mașini și industria reci
clării, se poate afirma că lucrarea cea mai importantă la ora actuală o
constituie montajul tehnologic. Impulsionarea acestuia depinde, pe de o
parte, de organizarea riguroasă a activității echipelor de montori, de pro
movarea largă a unor tehnologii de execuție rapide, de mare randament,
iar. pe de altă parte, de promptitudinea cu care toți furnizorii' de mașini
și utilaje iși onorează obligațiile asumate.
Nu mai puțin importantă est.e insă, după punerea în funcțiune a
unei capacități sau alteia, preocuparea pentru încadrarea rapidă in
parametrii proiectați, astfel incit economia națională să beneficieze din
plin de. eforturile materiale și financiare pe care le-a făcut pentru reali
zarea investițiilor respective. Această problemă s-a situat in atenția Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care, la recenta sa ședință, a
analizat Raportul privind realizarea, in trimestrul I 1988, a principalilor
indicatori tehnico-economici aprobați la capacitățile de producție indus
triale puse in funcțiune. Așa cum s-a subliniat cu acest prilej, atingerea
indicatorilor prevăzuți in proiecte este o activitate de mare răspundere la
care trebuie să-și aducă contribuția hotărîtoare beneficiarii de investiții,
chemați să asigure toate elementele ce condiționează o activitate produc
tivă normală și susținută.
Cum sint înțelese și, mai ales, respectate aceste exigențe ? Iată tema
sondajului nostru de astăzi.

LA FABRICA DE REGENERARE A ULFIURH OR MINHWC
RÎMNICU SĂRAT

Rezultate din care au de invătat
si» alții>
>
încă de la începerea construcției
unei noi capacități din cadrul fa
bricii de regenerare a uleiurilor mi
nerale, cea mai veche unitate econo
mică din orașul Rimnicu Sărat, am
consemnat, în cîteva rinduri, modul
in care au evoluat lucrările. Intere
sul pentru această investiție este pe
deplin justificat, dacă amintim că
această unitate este unica cu aseme
nea profil în țară, iar materia pri
mă utilizată în procesul de fabrica
ția o constituie uleiurile minerale
uzate. Dezvoltarea și modernizarea
fabricii, creșterea capacității de pre
lucrare și, mai ales, a randamentu
lui de regenerare se impuneau, in
mod firesc, pentru a se asigura re
ciclarea unor cantități tot mai mari
de uleiuri minerale uzate.
— în urma unor stăruitoare efor
turi depuse pe șantier, am finalizat
această importantă capacitate la ter
menul planificat, iar acum citeva zile am atins parametrii pro
iectați înainte de termen, la toaie
cele patru instalații care o compun
— ne precizează inginerul Constan
tin Popescu, directorul fabricii. N-a
fost un lucru ușor. Deși n-am avut,
practic, niciodată probleme privind
realizarea planului, totuși instalați
ile aflate în exploatare erau uzate,
moral, iar unele chiar și fizic. Pro
blema care se punea consta în creș
terea randamentului de regenerare
pină la cel atins pe plan mondial.
Acum, după ce noua capacitate și-a
atins parametrii proiectați, dintr-o
tonă de ulei mineral uzat extragem
eu 60 la sută mai mult ulei M-30,
ceea ce înseamnă, la nivelul acestui
an, obținerea unei producții supli
mentare de peste 13 000 tone uleiuri
de motor de ealitate superioară.

Referindu-ne la această nouă ca
pacitate de producție, cu parametri
tehnico-funcționali superiori, se im
pune să arătăm că una din compo
nentele ei importante o constituie
instalația de coagulare. în care se
extrag, din masa de ulei uzat, im
puritățile metalice și apa acumulată.
Și pină acum se utiliza acest proce
deu, dar in mod discontinuu, calita
tea oscilînd, bineînțeles, și ea. In
stalația de tratament termic este o
altă componentă impertantă, cu ro
lul de a descompune aditivii care
nu au ajuns la uzura totală, eliminîndu-se prin această operațiune
pericolul corodării instalațiilor.
Demn de remarcat este și faptul
că beneficiarul a contribuit în mod
hotărâtor, prin autoutilare. la pune
rea în funcțiune a noii capacități, efectuînd o serie de modernizări la
stația de recuperare condens și la
separatorul de produse. De aseme
nea, tot el a mărit capacitatea sta
ției de aer și a postului trafo.
Prin atingerea parametrilor pro
iectați înainte de termen, colectivul
fabricii și-a respectat angajamentul
asumat în întrecerea socialistă pe
1988. în sfîrșit, trebuie să adăugăm
că încadrarea rapidă în indicatorii
tehnico-economici prevăzuți în pro
iecte a cerut, nu o dată, eforturi
deosebite din partea muncitorilor și
specialiștilor. Bunăoară, Ia începutul
lunii trecute la instalația de trata
ment termic și distilare atmosferică
apăruseră probleme serioase la ele
mentele de etanșare ale pompei cen
trifuge. „Deși erau aduse din im
port. aceste elemente nu rezistau,
punînd în pericol funcționarea nor
mală a instalației — ne spune mais
trul Ion Frățilă. Dacă am fi așteptat

aducerea altor elemente mai bune
însemna să amînăm
cu aproape
două luni data atingerii parametri
lor proiectați. Atunci am constituit
o formație complexă, din cei mai
buni lăcătuși, strungari,
operatori
și, împreună cu inginerul Luminița
Ispir și subinginerul automatist Du
mitru Ionescu. am trecut la rezol
varea problemei. Am experimentat
zeci de materiale și, în final, am
realizat aceste elemente de etanșa
re din teflon grafitat, care se pro
duce la Săvinești. După 15 zile de
funcționare, chiar și cei mai scep
tici s-au convins că sint mai bune
decit cele din import, asigurînd o
deplină siguranță in exploatare".
în această perioadă, la aceeași in
stalație a apărut
și
necesitatea

montării unei conducte cu sistem de
răcire și a unui rezervor pentru co
lectarea reziduurilor. Oprirea insta
lației ar fi însemnat pierderea unei
producții in valoare de peste 600 000
lei. Echipa de muncitori condusă de
Radu Vasile și-a asumat răspunde
rea rezolvării acestei probleme în
24 de ore și a reușit fără ca în pro
cesul de producție să se înregistreze
stagnări.
Aceste fapte de muncă se regăsesc
sintetic in bilanțul primelor patru
luni din acest an, perioadă in care
sarcinile de plan au fost depășite
cu peste 2 milioane lei la producțiarriarfă. cu 5 462 Iei pe persoană la
productivitatea muncii, cu un milion
de lei la producția netă și cu 550 000
lei la beneficii.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII METALURGICE DIN IAȘI

Dacă și furnizorii de utilaje ar respecta
graficele de livrare...
Secția , de benzi înguste laminate
la rece a întreprinderii metalurgice
din Iași, aflată in construcție, tre
buia să fie pusă in funcțiune la sfâr
șitul lunii ianuarie a acestui an. Dar
nu s-a intim,plat asa. deși construc
torii. desfășurând o susținută activi
tate la fiecare punct de lucru, au
reușit să înalțe, la termenele stabi
lite. atit hala monobloc pentru in
stalațiile tehnologice propriu-zise. cit
și celelalte utilități.
De ce totuși
finalizarea noii investiții intirzie 1 în
primul rind. pentru că montorii si
instalatorii din cadrul antreprizelor
din Iași ale Trustului de montaj pen
tru utilaje chimice București si Trus
tului de instalații și automatizări
București n-au ținut pasul cu con
structorii. Și n-au putut să-1 țină
pentru că n-au avut ce monta. Sute
de tone de utilaje și instalații teh
nologice n-au fost livrate la timp
pe șantier de către o serie de furni
zori. astfel că montorii și instalato
rii nu au putut desfășura o activi
tate continuă și eficientă.
Situația nu s-a schimbat prea mult
nici în prezent, deși, recent, s-a sta
bilit de către organele coordonatoa
re un flux minim de punere în func
țiune. Din păcate, unii furnizori de
utilaje continuă să nu răspundă che
mării făcute de a fi mai prompți in
livrări.
— în primul rînd. ne-a fost foar
te greu să găsim alti furnizori, după
ce întreprinderea de utilaj greu Cra
iova a refuzat executarea a circa 400
tone de ruloare și deruloare — ne-a
spus inginerul Marcel Coman. șeful
compartimentului investiții de la în
treprinderea beneficiară. în cele din
urmă, am găsit înțelegere la între
prinderea metalurgică din Aiud. care
ne-a promis că va expedia repede aceste utilaje. Depinde dacă și în
treprinderile care trebuie să livreze
motoare electrice, cilindri pneuma
tici și hidraulici, rulmenți vor în
țelege să se alinieze eforturilor noas
tre. Avem promisiuni că vom fi
sprijiniți mai indeaproape si ni se
vor livra cajele de laminoare de că
tre întreprinderea constructoare de

mașini din Reșița, circa 200 tone
utilaje pentru liniile de fișiere ban
dă de către întreprinderea mecani
că Vaslui, ventilatoarele de mare pu
tere de către ..Independenta" Sibiu.
De asemenea, sperăm să contractăm
in cele din urmă 200 km de cabluri
electrice, care. în momentul de fată,
nu sint asigurate nici la nivel de
repartiții.
Pe șantier se lucrează la instala
țiile de producție și la stațiile energetice și de gaz-protecție. la sta
țiile de pompe. Podurile rulante sint
deja puse in funcțiune — patru la
hala de benzi și două la tratamen
tul termic —, lucrîndu-se cu ele la
manevrarea utilajelor pentru montaj.
Lucrările de montaj se desfășoară
practic pe întregul șantier. în func
ție de sosirea utilajelor. Situație în
care, se înțelege, nu poate fi vorba
de respectarea unui flux tehnologic
de montaj. Ca atare, se depun efor
turi mari, dar randamentul esteincă
mic.
— Exact asa stau lucrurile, ne con
firmă Constantin Dumitriu. inginerșef al antreprizei de montori. Noi
avem forță de muncă și mașini în
dotare cu care să putem lucra in
trei schimburi, dacă ne sosesc uti
lajele. Am format si echipe pe punc
te de lucru și pe utilaje principale
independente pentru a acționa in
„foc continuu".
Cu aceeași hotărâre muncesc și in
stalatorii. Energeticienii, la rîndul
lor. execută acum lucrările finale la
stațiile și posturile de transformare,
la iluminare etc. Pe scurt, pe șan
tierul secției de benzi înguste lami
nate la rece a întreprinderii me
talurgice din Iași se muncește in
tens. dar asigurarea utilajelor rămine problema cea mai presantă, care
trebuie rezolvată operativ de către
toți furnizorii, astfel ca montorii și
insțalatorii să poată lucra cu pro
ductivitate sporită. în ritmuri înalte
si să poată recupera răminerile in
urmă.

Stellan CH1PER
Manole CORCAC1
corespondenții

„Scînteii"

ACORDUL GLOBAL ÎN AGRICULTURĂ

— larg, ferm și corect aplicat!
Cum

se

desfășoară

munca

la

întreținerea

culturilor

Se generalizează o experiență bună
în cooperativele agricole din ju
dețul Mehedinți, acordul global a fost
generalizat la toate culturile prăsi
toare. Aceasta explică ampla mobi
lizare a locuitorilor de la sate la
efectuarea lucrărilor de întreținere.
După cum ne spune Mihai Năstasie,
organizatorul de partid și președin
tele consiliului agroindustrial Devesel, pe mai bine de 80 la sută din
suprafață prima prașilă se face
manual. De altfel, la sfecla de zahăr,
cartofi și floarea-soarelui, prașila a
și fost încheiată. Acum, forțele sint
concentrate la cultura porumbului.
Pe unele sole au început lucrările de
întreținere la soia și fasole. Toate
.suprafețele de teren au fost repar
tizate în acord global membrilor
cooperatori și angajaților din comune.
Cum pămintul se lucrează ușor, dau
o mină de ajutor și pensionarii.
Președintele cooperativei din Devesel ne propune să vedem cele 30
hectare cultivate cu cartofi, supra
față de pe care s-a prevăzut obține
rea unei recolte de 20 tone la hectar.
Cultura este viguroasă, fără buru
ieni. cu o densitate bună, ceea ce
oferă garanția că se va obține o pro
ducție mult mai mare decit cea pla
nificată. La fel de bine sint intr.e-

ținute și cele 50 hectare cultivate cu
sfeclă de zahăr și 75 cu floarea-soa
relui. S-au prășit deja: și 260 hectare
cu porumb din cele 440 hectare in
cultură.
Se muncește intens și în cadrul
cooperativei agricole vecine, cea din
Scăpau. Si pe solele acestei unități,
prașila se efectuează numai manual.
Pentru că s-a aplicat același mod de
organizare a muncii — în acord
global. Ziua de lucru incepe. după
cum ne mărturisește Măndița Cîrciumaru. președinta cooperativei agri
cole. o dată cu ivirea zorilor și se
încheie numai cind se lasă întuneri
cul. Ce înseamnă aceasta ? Se depă
șește cu 20 la sută norma zilnică la
prășit.
Inițiativa cooperatorilor din consi
liul agroindustrial Devesel de a efec
tua manual lucrările de întreținere a
culturilor a fost preluată și de către
unitățile din consiliul agroindustrial
Gruia. Citeva date sint concludente :
numai in patru zile, aici s-a efectuat
prima prașilă manuală pe mai bine
de 2 200 hectare cu cartofi, sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui și porumb.

Vlrqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

învățămintele din anul trecut
au rămas in dosare
Cooperativa agricolă de producție
din comuna Viișoara. județul Teleor
man. dispune de 3 000 hectare pămint de tipul cernoziom. întreaga su
prafață fiind amenajată pentru iri
gații. Premise deci pentru recolte
constant bune. Si totuși, anul tre
cut. aici s-a realizat în medie, la
hectar 3 392 kg porumb, 1 200 kg
floarea-soarelui. 17 tone sfeclă de
zahăr. 850 kg soia. Așa cum s-a apreciat la vremea respectivă, in adunarea generală de bilanț a coo
peratorilor. asemenea recolte mici
„se datoresc în principal neefectuării lucrărilor de întreținere a cultu
rilor la timp și de calitate".
Aceasta a fost deci situația în
anul trecut. Pentru anul 1988 coope
ratorii din Viișoara și-au propus să
obțină recolte mari la toate cultu
rile. In acest scop, a fost adoptat un
amplu program de măsuri tehnice si

organizatorice. Spre lauda mecaniza
torilor. a specialiștilor și coopera
torilor. în ciuda condițiilor clima
tice mai deosebite din această pri
măvară, însămînțarea culturilor s-a
realizat la un înalt nivel calitativ pe
toate suprafețele. Stau mărturie la
nurile cu plante răsărite uniform,
prezentind un stadiu avansat de ve
getație. Atit noul președinte — Ni
colae Sinâ. cit și inginerul-șef Mihai
Neamu (și el numit în această func
ție tot la începutul anului) nu-și as
cund satisfacția pentru răspunderea
cu care s-a lucrat la semănat.
Dar se știe, pentru a atinge ni
velurile planificate de recoltă, hotăritoare sint acum lucrările de în
treținere a culturilor, mai ales că
ploile au favorizat dezvoltarea rapi
dă a buruienilor. Cum este organi
zată munca, cum se acționează pen
tru evitarea neajunsurilor din anul

în

unități

din

trecut, mai ales în ce privește an
trenarea tuturor locuitorilor la în
treținerea culturilor ? Am reținut
mai întii că după calculele făcute de
conducerea cooperativei. încărcătura
pe braț de munfă în fermele de
cirnp este de peste 7 hectare. La
porumb, de pildă, fiecărui coopera
tor ii revin de prășit circa 2 hec
tare. unitatea avînd și un lot do
hibridare pe 100 hectare, unde prasilele se fac numai manual. După
cum ne spunea inginerul-șef. se im
pune efectuarea a cel puțin 3 prasile manuale la porumb, soia, sfeclă
de zahăr, floarea-soarelui. ’cartofi
etc., la intervale de 15—20 zile. Or,
numai cu forța de muncă care parti
cipă acum zilnic la lucru, este greu
de crezut că se va reuși. Mai ales
că din graficele afișate atit la se
diul unității, cit si la fermele de
cimp (bine este că se procedează
asa). rezultă că unii’ cooperatori nu
au realizat nici măcar jumătate din
normele planificate in perioada ce
a trecut din acest an. tn ziua do
cumentării noastre in comună, prin
cipalele forte umane din fermele de
cimp erau mobilizate, la plantatul
cartofilor (50 hectare), suprafața
fiind împărțită și cu ferma legu
micolă. La prășitul sfeclei de za
hăr se aflau numai cooperatorii din
ferma viticolă, cărora li s-a repar
tizat si o suprafață de 40 hectare
din totalul de 190 hectare, cite s-au
semănat in această primăvară cu
sfeclă de zahăr.
Intr-o ședință a biroului comite
tului comunal de partid, ținută in
a doua decadă a lunii trecute, s-a
analizat și modul de organizare Șl
desfășurare a lucrărilor de întreți
nere a culturilor prăsitoare. Dar,
asa cum rezultă din documentele
prezentate cu acest prilej, analiza
nu a depășit sfera generalităților, iar
între măsurile adoptate se spune doar
atit : ..Pentru întreținerea culturilor
întreaga suprafață se va repartiza
în acord global". Nimic mai mult.
Că nu se spune mai mult, nu e chiar
o vină prea mare, dar rău este că
nu se face mare lucru nici din ce
se spune. Ce-i drept, pe 114 hec
tare din cele 614 hectare cultivate
cu porumb, toate lucrările se vor
face mecanizat, pe baza acordului
global încheiat cu secția de meca
nizare care deservește cooperativa.
Dar pentru restul suprafeței ? Pri
marul comunei. Tudor Cozaru. ne
spune : „Vom antrena, ca si in alti
ani (n.r. — ca și anul trecut !?), la în
treținerea culturilor, alți locuitori ai
satelor" (comuna are peste 2 800 lo
cuitori. din care circa 300 navetiști).
Foarte bine. dar. asa cum vom ve
dea. intenția bună are toate șan

Mehedinți și

Colectivul întreprinderii de prelu
crare a lemnului din Zalău-Sălaj a
ciștigat o bună experiență in reali
zarea unor produse de înalt nivel ca
litativ, tot mai solicitate pe piața
externă. Performanțele funcționale,
designul produselor, seriozitatea do
vedită în onorarea contractelor cu
partenerii străini se constituie in cea
mai bună reclamă pentru marca fa
bricii. Aici găsim și unul dintre cele
mai serioase argumente ale faptului
că pină la această dată a fost con
tractată producția de export în pro
porție de 96,3 la sută pe întregul an,
cu perspective reale ca acoperirea cu
contracte să devanseze planul. Toate
comenzile vor fi onorate insă exem
plar, ca și in perioada care a trecut
din acest an, cind planul la export a
fost îndeplinit integral si chiar de
pășit.
— Recent am fost vizitați de re
prezentanții unei firme din Anglia,
uimind să fie perfectat un contract
de amploare, precizează ing. Corneliu Halmaghi, directorul întreprinde
rii. Marca întreprinderii noastre este
bine apreciată de o serie de alte fir
me : IKEA și TORKELSON (Suedia).
Steinhoff (R.F.G.), Philip Lait (An
glia), Caligaris (Italia), ca să enumăr
doar citeva dintre cele 22 firme din
lume care solicită produsele noastre,
mare parte dintre ele fiind de acum
parteneri tradiționali.
— Adevărul este că în ultimii 2—3
ani intreprinderea a ieșit foarte cu
rajos pe piața externă si nu oricum,
ci în condiții comerciale onorante
pentru colectivul pe care-1 conduceți.
Ce întreprindeți in continuare pentru
creșterea ponderii producției de ex
port, pentru realizarea acesteia in
mod ritmic si la un nivel calitativ
superior ?
— Am vrut să dovedim, si am do
vedit. că sintem in măsură să reali
zăm produse care ies din sfera ano
nimatului, uniformizării, așa cum
ne-a cerut și ne cere secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceausescu, si în recenta ex
punere cu privire la unele probleme
ale conducerii activității economicosociale. ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum și ale situației
internaționale. „Marca fabricii", la
care face trimitere conducătorul
partidului si statului nostru, are im
plicații adinei în planul conștiinței
muncitorilor și specialiștilor ; ii de
termină să se manifeste altfel in
planul asumării răspunderii față de
ceea ce produc. Mai angajant, mai
tenace. Nu-ți poate fi indiferent cum
ești privit de cei cărora le oferi pro
dusele tale. Or, de aici decurge în
mod firesc exigența față de toți fac
torii care concură. într-un fel sau al
tul, la realizarea producției de ex
port. Și nu numai : seriozitate, com
petență profesională, perfecționare
continuă a cunoștințelor, dăruire,
ambiție in asimilarea unor produse
noi, modernizate etc.
Ne-am convins de acest lucru, de
existenta unei asemenea stări de spi
rit, stînd de vorbă cu oamenii din
secțiile de producție, urmăriridu-i
acolo, fn ’halele de montaj sail la
semifabricate, in activitatea de pre
gătire a produselor pentru expediere.
Peste tot aceeași grijă față, de: calita
te, ritmicitate a producției, aspect co
mercial al produselor, mod de pre
zentare etc. într-una din secțiile pro

filate pe producția de export apăruse
pe flux un „loc ingust". Se aglome
rau piesele la pulverizat — operație
foarte importantă si delicată. De aici
o anume neritmicitate pe restul flu
xului. Trebuia făcut ceva. Acel ceva
care înseamnă cursivitate, eficiență
în planul operativității. Calitate su
perioară. productivitate, onorarea la
timp a contractelor si comenzilor. Și
a apărut soluția. Un grup de specia
liști și muncitori din cadrul secției I
mobilă corp a fabricii din Zalău au
realizat o instalație automată de
pulverizat. Efectul : s-a dublat pro
ductivitatea mpneii la această fază
de fabricație, strangularea a dispă-

La întreprinderea
de prelucrare a lemnului
din Zalău — Sălaj
rut, existind acum chiar rezervă de
capacitate in locul respectiv. Instala
ția asigură totodată si uniformizarea
Ia pulverizare. Realizatorii ei, in
frunte cu ing. Gory Anton, nu sint
însă pe deplin mulțumiți de perfor
manțele obținute. Vor s-o perfecțio
neze, astfel ca pulverizarea să se
realizeze și prin cădere oblică pe su
prafețele rotunde. Tot asa, pentru un
alt program de fabricație, in vederea
asigurării ritmicității si creșterii pro
ductivității. un colectiv de specialiști
și muncitori de la secția II mobilă
corp a aceleiași fabrici a realizat
mașina de găurit multiplă, care rea
lizează la o singură prindere 92 de
găuri.
în sectorul montaj din cadrul sec
ției I mobilă corp stăm de vorbă cu
maistrul Petru Maghiaru, care coor
donează activitatea la montarea gar
niturilor de mobilă, un produs nou
destinat exportului, o comandă de
mari proporții.
— Am organizat o linie de montaj

pentru acest tip de mobilă recrutind
16 oameni pentru montajul propriuzis și 8 pentru ambalare, foarte buni
meseriași, care pot realiza 10 garni
turi pe zi. Alții sint specializați pen
tru produse destinate altor firme.
Mergem pe soluția adincirii speciali
zării pe anumite produse, asigurării
continuității la o fază de fabricație
care ne dă garanția lucrului bine fă
cut. Ne punem semnătura pe niște
produse care ne reprezintă pe noi,
fabrica. întreprinderea. Și nu ne pu
tem permite s-o punem oricum.
Scurt, cuprinzător si mai ales con
vingător. Tot gici am mai aflat că
lansarea în fabricație se face din
timp, fiecare secție, compartiment,
formație de lucru avînd posibilitatea
să-și organizeze de asa manieră pro
ducția de export incit aceasta să se
realizeze în termenul planificat. Si
gur. acest lucru este posibil in con
dițiile contractării din timp a pro
ducției, a unei planificări riguroase
a acesteia. Acest mod de a lucra a
permis si realizarea unui atelier nou
de croit centralizat. Cu alte cuvinte,
buna organizare, începind de la con
tractare și pină La expediere, asigură
ritmicitate, realizarea unor produse
de înalt nivel calitativ, care onorează
colectivul. Ilustrativ in acest sens
este faptul că în ultimii doi ani nu
au fost înregistrate redamații sau
refuzuri de calitate.
Deci grija pentru marca fabricii
este o preocupare de prim ordin a
tuturor. De aici și optimismul cadre
lor de conducere, al specialiștilor,
muncitorilor și tehnicienilor privind
creșterea substanțială a ponderii pro
ducției pentru export în viitor. Iar
pentru a avea certitudinea pătrunde
rii și pe alte piețe, directorul unității
amintea de necesitatea participării
directe a specialiștilor întreprinderii
la tîrgurile internaționale, dialoguri
le de acest fel facilltînd o mal rapi
dă derulare a contractelor și comen
zilor.

Euqen TEGLAS
.
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Reducerea costurilor de producție
(Urmare din pag. I)
telor este una dintre cauzele înceti
nelii cu care se extinde tipizarea inindustria prelucrătoare și, implicit,
a menținerii unor costuri ridicate.
Iată de ce apare necesară revizuirea
lui, adaptarea Ia cerințele impuse
de interesul economic al societății
— de a se obține produse tot mai
bune cu cheltuieli din ce in ce mai
mici. Reducerea numărului de sortotipodimensiuni ale laminatelor și
ale altor produse siderurgice reali
zate in țară presupune, desigur, un
efort de concepție mai mare. Dar un
proiect poate fi considerat optim
numai în raport cu situațiile concre
te în care el este aplicat. Iar pro
cesul de diminuare a consumurilor
începe- în primul rind de la proiectul
de execuție, de la proiectantul pro. dusului.
Toate direcțiile de reducere a cos
turilor aduse in discuție pină aici
nu presupun decit acțiuni organiza-

torice dintre cele mai elementare,
care trebuie permanent avute in ve
dere de conducerea fiecărei unități
economice. Modificarea programelor
de fabricație fără o temeinică justi
ficare, „derogările" aprobate cu su
perficialitate, proiectele care nu au
luat în calcul condițiile concrete de
execuție duc la o majorare a costu
rilor, care poate fi însă evitată printr-un efort organizatoric mai susți
nut al întreprinderilor și centralelor
industriale, al institutelor de cerce
tare și proiectare. în același timp
trebuie precizat faptul că eliminarea
tuturor cheltuielilor neeconomicoase
la care ne-am referit reprezintă o
pîrghie de reducere a costurilor in
dispensabilă, dar cu un caracter ine
vitabil limitat. :Mult mai mari sint
posibilitățile legate de aplicarea con
secventă în practică a unor pro
cedee de conduce,re științifică a pro
ducției, a cuceririlor tehnice actuale.
Aspecte asupra cărora vom stărui
intr-un viitor articol.

PĂȘUNILE ȘI FÎNEȚELE — importantesursedecreștere
a producției zootehnice — deplin puse în valoare!

Cheltuielile pentru amenajări
- fructificate prin realizări maxime
brașov:

Teleorman

sele să fie compromisă. Dacă luăm
exemplul anului trecut, din cei 85
de locuitori ai comunei — care lu
crează in alte sectoare de activi
tate — ce „și-au exprimat dorința
să ia porumb în acord global", la
C.A.P. am aflat, că, ulterior, s-au
prezentat de fapt 46. iar cu toate
lucrările efectuate pe toată perioa
da stabilită, conform contractuluiangajament, nu au rămas pină în
toamnă decit 23. Pentru cele 14
hectare aflate în grija lor. au fost
retribuit! în total, cu 4111 kg pe
baza producțiilor obținute pe supra
fața respectivă, Cum stau lucrurile
anul acesta ? S-a întocmit la C.A.P.
o situație din care rezultă că 148 de
oameni ai muncii cane lucrează in
alte unități economice din afara co
munei vor lua în acord global 88
hectare cu porumb. Lor li se vor
adăuga — ni se spune — circa 35
de lucrători de la consiliul popu
lar. cooperativa de producție achi
ziții și desfacere a mărfurilor, poș
tă etc. Cerem contabilei-șefe. Georgeta Ambrose, să vedem contractele-angajament încheiate, dar în afară de un contract colectiv pen
tru 42 lucrători de la brigada de
construcții pentru îmbunătățiri fun
ciare. semnat insă de numai 12 oa
meni (?!) care s-au angajat practic
să ia în acord global porumb, nu
mai are nici un alt document..... Sint
o parte la consiliul popular, alte
le la celelalte unități pentru sem
nături" — ni se spune. Or. dacă acum. în plină campanie de între
ținere a culturilor se mai caută încă
soluții pentru acoperirea deficitului
de forță de muncă din agricultura
comunei. este limpede că la vii
toarea adunare a cooperatorilor pen
tru acoperirea nerealizărilor se vor
invoca aceleași cauze ca si la pre
cedenta. Concluzia este una singu
ră : comitetul comunal de partid
(cane ane în subordonare directă cele
6 organizații de bază de la C.A.P.)
împreună cu consiliul popular tre
buie să ia urgent măsuri practice,
eficiente — nu doar pe hîrtie — să
aplice prevederile legale pentru
participarea la muncă a tuturor lo
cuitorilor comunei. Mai ales că pe
lingă acei cooperatori care nu-și fac
datoria asa cum trebuie, mai sint
alti locuitori ai comunei, care, prac
tic. nu sint încadrați în muncă.
Trebuie intervenit cu mai multă
decizie pentru că altfel buruienile
din cimp se vor dovedi mai tari decît spiritul de inițiativă, de acțiune
al celor chemați să organizeze ac
tivitatea in agricultura comunei.

Stan ȘTEFAN
corespondentul

în județul Brașov. încă din toam
na anului trecut s-au stabilit pro
gramele de măsuri privind principa
lele lucrări oe urmează să se efec
tueze oină la declanșarea pășunatului. cum ar fi fertilizări, lucrări de
reparații și intretinere a adăpostu
rilor. a instalațiilor de muls elec
tric. adăpătorilor, gardurilor de tarlalizare etc. Toate aceste măsuri au
fost prinse in fișele tehnologice în
tocmite si semnate de specialiștii în
treprinderii de pajiști, ai unităților
agricole șl delegații consiliilor popu
lare. Programul județean privind or
ganizarea pășuna tului in acest an
prevede, printre altele, delimitarea
unor pajiști in suprafață de 11 000
hectare pe care vor pășuna 22 000 de
vaci in lactatie. suprafață de Pe care
s-a stabilit să se obțină o produc
ție de cel puțin 30 tone masă ver
de la hectar, și care, in general, a
fost imbunătățită in ultimii ani. Pe
această suprafață au fost organiza
te in 30 de unități agricole tabere
de vară model, dotate cu toate uti
litățile zoopastorale. Aici se urmă
rește cu insistentă să se efectueze
pășunatul rational cu garduri fixe și
electrice. In 20 de asemenea tabe
re vor funcționa si instalații de muls
electric. Taberele de vară sint do
tate cu adăposturi si cu adăpători
speciale pe trupuri de pășune. Alte
2 200 hectare sint amenajate pentru
a asigura și ele un pășunat eficient
celor 9 000 capete tineret taurin din
complexele de ingrășare. In scopul
evitării pășunatului abuziv, oilor li
s-au repartizat aproape 50 000 hec
tare pășune in zonele împădurite. O
atenție deosebită se acordă in acest
an si celor 26 000 hectare pășuni din
zona montană și alpină. Pe aceas
tă suprafață vor fi repartizate efectivele de tineret taurin de repro
ducție în vârstă de peste 1 an și.
bineînțeles, ovinele. In zonele sub
montane care dispun de căi de ac

ces se vor organiza si citeva tabere
pentru vacile în lactatie.
Raidul întreprins prin citeva uni
tăți agricole pune in evidentă mul
te lucruri îmbucurătoare in ca pri
vește organizarea pășunatului. Pri
ma constatare este aceea că dato
rită măsurilor întreprinse in timp
pentru
îmbunătățirea si întreține
rea pășunilor, lucrări care numai
anul trecut s-au executat pe circa
50 000 hectare, producția de masă
verde este bună și foarte bună, ceea
ce oferă condiții să se asigure un
excedent de iarbă care poate și tre
buie să fie cosită si transformată
în fin. O altă constatare este aceea
că măsurile stabilite pentru amelio
rarea pajiștilor au fost in marea
lor
majoritate realizate.
Citeva
exemple concrete : pășunea coope
rativei agricole de producție din
Codlea, în suprafață de 600 hectare,
care, așa cum se arăta într-un ar
ticol publicat acum doi ani era in
vadată de o vegetație nevaloroasă, se
prezintă astăzi intr-adevăr ca o pă
șune model in urma lucrărilor de
regenerare a covorului ierbos. După
cum aprecia directorul întreprinderii
de pajiști, pe unele trupuri se va ob
ține chiar o producție de 40—50 tone
mașă verde la hectar.
Aceeași- impresie bună o lasă șl
pășunea C.A.P. Prejmer. „Șl la noi,
organizarea pășunatului a fost pre
gătită din timp — ne-a spus Aurel
Cofaru, secretarul comitetului de
partid din unitate. Toate lucrările de
întreținere și fertilizare au fost fi
nalizate la termenele stabilite. S-au
administrat dozele de ingrășăminte
prevăzute la hectar, s-au distrus
mușuroaiele si buruienile. în zona
unde pâșunează 360 de vaci în lac
tatie s-au încheiat lucrările de tarlalizare și s-a introdus apa direct
pe pășune, inclusiv instalarea vane
lor pe șenile — soluție inspirată

deoarece ele pot fi amplasate pe
măsura deplasării frontului de pă
șunat. Instalația de muls a fost și
ea verificată si pusă la punct. Pe
cele două trupuri de pajiște din
apropierea complexului, in supra
față de 78 hectare, pâșunează sepa
rat junincile gestante, in număr de
140. care vor înlocui incă din acest
an vacile neproductive, 200 capete
vițele din grupa mai mică, precum
și 120 vaci gestante. Aici pășunatul
este organizat Pe parcele de 2,5—3
hectare fiecare. Și încă o precizare:
Aceste suprafețe sint pregătite și
pentru a putea fi irigate".
Aprecieri lăudabile se pot face și
in cazul altor pășuni ale unor uni
tăți agricole cum ar fi cele din
Cristian, Ghimbav, Vlădeni. Șercaia, unde iarba ajunge deja pină
aproape de genunchi. într-o stare
foarte bună de vegetație se află
mai tinerele pășuni din zonele Simbăta de Sus, Recea, care incintă
privirea prin bogăția masei verzi și
organizarea pășunatului. Am intilnit insă și aspecte care atestă fap
tul câ unele conduceri de unități
nu respectă hotărîrile si măsurile
stabilite de comandamentul
jude
țean. Pășunea cooperativei agricole
din Crisbav, pe care s-au finalizat
doar anul trecut lucrările de rege
nerare și organizare, arată ca a nimă
nui. Gardurile au sirma lipsă pe
citeva sute de metri, ori căzută. La
fel de păgubitor este și faptul că
pe una din tarlalele destinate tau
rinelor, pâșunează oile. Deși situa
ția in privința organizării pășuna
tului nu suferă comparație cu cea
din Crisbav, unele aspecte surprind
neplăcut și pe pășunea C.A.P. Feldioara. Aici, una din taberele de
vară are aspect dezolant. Plăcile
lipsesc de pe acoperișul adăpostu
lui. gardul este neîngrijit, în timp
ce la adăpătoarea din apropiere
curgea apa in neștire. Ba mai mult,
în jur erau împrăștiate blocuri de
beton cu muchiile ascuțite care con
stituie un real pericol de accidentare
a animalelor.
Nu este suficient că s-au făcut
amenajări, că s-au aplicat măsuri
de creștere a productivității pajiști
lor. Pentru a fi menținute în per
manență, în bună stare, acestea tre
buie bine întreținute și îngrijite în
continuare. Ceea ce s-a făcut cu
cheltuieli și consumuri de materiale
mari, cu multă muncă nu este per
mis să se degradeze prin nechibzuință. De aceea, organele agricole,
consiliile populare au datoria să ia
neîntîrziat măsuri pentru ca pajiș
tile respective, ca și celelalte ame
najări. să fie grabnic aduse la ni
vel productiv maxim.

Nicolae MOCANU
„Scînteii''
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
EXPERIENȚE . INIȚIATIVE . OPINII •

ÎNDEMNUL PRIN FAPTE
O idee a fost cu insistență repe
tată în dezbaterile din aceste zile
în cadrul organizațiilor de partid,
prilejuite de Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu : aceea că
nu
numai produsele trebuie să fie reproiectate și modernizate ; că se im
pune in apelași timp „reproiectarea",
in vederea perfecționării, a unora
dintre activitățile ideologice și poli
tico-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid. Așa
cum s-a subliniat in multe dezbateri,
inclusiv din județul Dîmbovița, această cerință șe face simțită mai cu
seamă în cadru I unora dintre cursu
rile de învățămînt politic. Pentru că,
în acest domeniu, iși mai fac loc for
malismul, fapt care împiedică, în unele organizații de partid, obținerea
eficienței dorite.
Desigur, cerința formulată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a fi
îmbunătățită munca de propagandă,
de a i se întări legăturile cu activi
tatea de producție, cu întreaga des
fășurare a vieții din fiecare unitate,
se referă și la învățămintul. politic.
Este semnificativ, in acest sens, fap
tul că „sursele" formalismului, des
pre care s-a vorbit în unele adunări
de partid. în spirit critic și autocri
tic, sînt tocmai neracordarea optimă
la viața colectivelor de oameni ai
muncii, slaba legătură cu problemele
concrete existente în procesul de
producție. Eliminarea acestor „sur
se" de formalism. îndreptarea stării
de lucruri din unele organizații, per
fecționarea în general a învățămîntului politic depind de numeroși fac
tori. Un rol important îl au însă pro
pagandiștii.
— Va trebui să acordăm o mai
mare atenție selecționării și pregă
tirii propagandiștilor — ne-a spus,
într-o convorbire, secretarul Comi
tetului orășenesc Titu al P.C.R., Ion
Bărbieru.. Ei nu trebuie să fie „con
ferențiari" care să prezinte lungi
(expuneri ; rolul lor este acela de
competențe parteneri de dialog, care
să contribuie efectiv. în cadrul unor
aprinse dezbateri, Ia aprofundarea
fiecărei teme. Ce i se cere unui pro
pagandist T Să aibă o temeinică pre
gătire teoretică, dar totodată să cu< noască și să înțeleagă, în esența lor,
, problemele practice pe care le au de
soluționat cursanții la locurile de.
i muncă ; să facă dovada capacității
de a raporta obiectivele și sarcinile
eu caracter „local" la imperativele
izvorî te din programele naționale,
din preocupările ce se manifestă pe
plan mondial ; să fie pregătit pentru
a conduce dezbaterile cu pricepere,
pentru a răspunde la întrebări, să
manifeste vocație de educator ; să-și
, asume răspunderea ca nici o pro' blemă să nu rămină neclară sau con
fuză, ca fiecare cursant să plece din
sala în care s-a desfășurat dezbate
rea cu noi cunoștințe, cu o nouă în
țelegere a îndatoririlor ce-i revin,
cu o nouă atitudine față de muncă.
Iată de ce vom acționa cu mai multă
insistență pentru ca munca de pro
pagandist să fie încredințată, in ab
solut toate unitățile, celor mai valo
roase cadre, de la directori, directori
tehnici, ingineri-șefi pînă la munci
torii cei mai bine pregătiți. Totoda
tă, avind in vedere cerința educării
educatorilor, se impune să fie orga
nizate forme active și eficiente de
pregătire continuă și testare perio
dică a propagandiștilor. Aceasta este
o condiție fundamentală pentru per
fecționarea activității în toate cursu
rile de învățămînt politico-ideologic.
De fapt, în numeroase unități eco
nomice din județul Dîmbovița, chiar
și din orașul Titu, există modele
reale de organizare eficientă a învățămîntului de partid. Și nii este de
loc întîmplător că astfel de modele
de înaltă pregătire politică se întîl-

Complexitatea și dinamismul fără
precedent proprii marilor transfor
mări revoluționare din viața politică,
economică și socială a țării, caracte
ristică definitorie a amplului proces
<le edificare a socialismului multilate
ral dezvoltat in România, situează in
centrul activității partidului nostru
imhunătățirea continuă a sistemului
de conducere și planificare a econo
miei. perfectionarea permanentă a
relațiilor și instituțiilor social-politice, economice și culturale, intr-o
orientare de largă deschidere istori
că. inaugurată de Congresul al IXlea, prin gindirea cutezătoare și no
vatoare, științifică și prospectivă a
secretarului general
al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Expunerea secretarului general al
partidului privind unele probleme ale
conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum și ale situa
ției internaționale se constituie in
tr-un eveniment politic de majoră
semnificație, un moment de referin
ță în viața partidului și poporului
nostru. Expunerea reliefează cu
pregnanță marile virtuți dialectice și
revoluționare ale gindirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rolul său hotărîtor in aplicarea creatoare a adevăru
rilor generale ale socialismului știin
țific la condițiile concrete socialistorice, în generalizarea teoretică a
experienței revoluționare și construc
ției socialiste în România, în analiza
profundă, cuprinzătoare a situației
internaționale și promovarea unor
soluții realiste,
in interesul pro
gresului social și al păcii în întreaga
lume.
Acest document de excepțională
valoare principială și practică, aflat
în dezbaterea
întregului partid și
popor, sintetizează — intr-o viziune
unitară, profund științifică — feno
menele, procesele, tendințele carac
teristice etapei pe care o parcurgem,
definesc teze, concepte și orientări
ce se înscriu ca o contribuție de cea
mai mare însemnătate la perfecțio
narea întregii activități de înfăptuire
a mărețelor obiective ale Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

nesc în acele întreprinderi indus
triale ce au reușit, prin abnegație și
competență muncitorească, să im
pună marca fabricii pe numeroase
meridiane ale globului pâmîntesc. La
Întreprinderea de
frigidere din
Găești, la „Steaua electrică" din
Fieni, în numeroase alte unități eco
nomice toate cadrele de conducere
îndeplinesc și responsabilitatea de
propagandist. Desigur, acești specia
liști sînt ocupați, au numeroase în
datoriri la locurile lor de muncă, dar
fiecare a înțeles că și pe această
cale poate contribui la perfecționa
rea activității economice din între
prinderea în care lucrează. Fiecare
a înțeles că marile răspunderi ce se
află, în acest an și în acest cincinal,
în fața colectivelor muncitorești nu
pot fi înfăptuite decît cu oameni
care pătrund pînă la esența fenome
nelor și proceselor economice, care
stăpînesc legitățile dezvoltării so
ciale.
Inginerul Gheorghe Banu este di
rectorul unei întreprinderi din pri
mul eșalon al competiției mondiale a
calității : „Steaua electrică" din

doială că există o legătură între acest fapt și acela că, in anul care a
trecut, planul a fost îndeplinit la toti
indicatorii ; că și in acest an, pe
primele patru luni, au fost înregis
trate rezultate bune : 118 la sută la
producția-marfă, 100 la sută la pro
ducția fizică, 125 la sută la produc
tivitatea muncii.
Pentru nimeni, aici, la întreprin
derea de electrozi siderurgici din
Titu, participarea la învățămintul po
litic nu se reduce la îndeplinirea unei
formalități. Oamenii au dobindit în
credere că in acest cadru se poate ac
ționa eficient pentru soluționarea
unor probleme concrete, pentru îm
bunătățirea climatului de muncă,
pentru stimularea respectului față de
marca fabricii. La calcinare, în or
ganizația de partid nr. 1. se discută
cu aprindere despre forța transfor
matoare a conștiinței revoluționare,
subiect ce formează substanța te
mei programate în luna mai a aces
tui an. Se discută deschis, de la
inimă la inimă. Apelul la conștiință,
întemeiat atît pe cerințe de ordin
principial, ilustrate de ideile și te

Învățămintul politic in oglinda
preocupărilor pentru perfecționarea
activității economico-sociale
Fieni. Ca propagandist la învățămîntul politic și-a propus — și res
pectă întocmai acest „contract" cu el
însuși — ca în nici o împrejurare
dialogul său cu cursanții să nu se
întemeieze pe... amintiri. Ca atare
învață continuu. învață cu aceeași
stăruință de care dă dovadă în pre
gătirea profesională. în perfecțio
narea acestei pregătiri.
— Ca propagandist, ne-a spus in
ginerul Banu, m-am străduit să în
văț lecția simplității. Precizez : a
simplității și nu a simplismului.
Mi-am dat seama că numai o expri
mare simplă, directă și pătrunză
toare se bucură de audiență. Pen
tru că. altfel, cuvintele fie că nu
smt înțelese, fie că nu reușesc să
trezească nici un interes. Șf într-um
caz. și in altul, demersul educativ rămîne fără ecou. Numai că această
însușire — simplitatea — se ‘înte
meiază pe o pregătire asiduă. Nu
mai cine este temeinic pregătit se
poate desprinde de „litera" textului
scris, pentru a sublinia idei și sem
nificații. pentru a vorbi cu pro
priile lui cuvinte și pe înțelesul ce
lor care îl ascultă.
La „Steaua electrică" din Fieni
numeroși factori contribuie, într-o
mai mare sau mai mică măsură, la
creșterea masivă a exportului și câș
tigarea prestigiului internațional al
mărcii fabricii. Unul dintre acești
factori îl constituie modul eficient în
care se organizează, în această în
treprindere, activitatea de pregătire
politică, de formare a unei conștiințe
înaintate. Este o concluzie ce se ve
rifică și într-o altă unitate din ju
deț, care nu are încă faima celei din
Fieni, dar aspiră la un loc de
frunte : întreprinderea de electrozi
siderurgici din Titu. Și aici. începind cu directorul unității, inginerul
Alexandru Niculescu, toate cadrele
de conducere îndeplinesc și . munca
de propagandist. Totodată, secreta
rul comitetului de partid din între
prindere, Marin Dobrescu,
nume
roși secretari ai birourilor organi
zațiilor de bază conduc cursuri de în
vățămînt politico-ideologic. Fără in-

Pentru cei 45 000 comuniști ai sec
torului 4, ca pentru toți locuitorii
lui, care au primit cu profundă sa
tisfacție și deplină aprobare expu
nerea conducătorului partidului și
statului nostru, uriașa bogăție de idei
a acestui document reprezintă un
izvor neprețuit de învățăminte pen
tru activitatea prezentă și viitoare,
un semnificativ prilej pentru a re
flecta cu sporită răspundere asupra
marilor obligații ce ne revin
în
amplul efort de îndeplinire exempla

zele
subliniate
in Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in
alte lucrări din bibliografia reco
mandată, cit și pe argumente prac
tice. oferite de realitățile din în
treprindere. are conținut emoțional.
Gindurile, ideile se întâlnesc pe un
plan comun : acela că bătălia pen
tru o calitate superioară a muncii
și a producției este asemenea unei
lucrări de
cercetare
științifică :
niciodată nu are „sfîrșit", ci numai
„va urma".
Colectivul
este. acum.
fruntaș.
Dar în urmă cu un an se înregis
trau, aici, la calcinare,
probleme
dificile. Absențele nemotivate, su
perficialitatea în muncă, în pregă
tire, lipsa de răspundere manifes
tată cu deosebire în schimburile de
noapte se regăseau în neindeplinirea
indicatorilor de plan. Oamenii s-au
întîlnit în sala în care se desfășoară
dezbaterile din cadrul învățămintului politic. Tema era. ea și acum,
dezvoltarea
conștiinței
socialiste.
Dialogul se menținea . în plan teo
retic. Nimeni nu îndrăznea să pună
în balanță realitatea din colectivul
lor de muncă. A făcut-o. în cele
din urmă, maistrul Ion Nistor, mem
bru al comitetului de partid. A luat
apoi cuvintul Petre Postelnicu, mem
bru al consiliului oamenilor muncii.
Au vorbit și alții. Au fost așezate,
față în față, două imagini : una re
flecta cerințele formării și dezvol
tării conștiinței revoluționare ; alta
prezenta aspecte ce dovedeau o ati
tudine contrară. Nu s-au spus prea
multe vorbe.
Oamenii au înțeles
ce n-au făcut și ce au de făcut. Și
situația aceea, ce nu le făcea cinste,
nu s-a mai repetat niciodată.
La
calcinare. în organizația de partid
nr. 1. ca și în celelalte colective
din întreprindere deschiderea spre
nou,
responsabilitatea,
angaja
rea, spiritul
creator sînt. ma
rile teme, izvorîte din
realită
țile acestui colectiv muncitoresc,
ce au fost aduse în prim-plan
in dezbaterile
despre afirmarea
conștiinței înaintate.

partid. De asemenea, s-au realizat
principalele obligații din programul
energetic și s-au intensificat efortu
rile de finalizare a noilor capacități
cu punere în funcțiune in acest an,
planul de investiții fiind depășit cu
130 milioane lei.
La aceste realizări o importantă
contribuție și-au adus-o colectivele
de muncă ale celor opt institute de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, care — beneficiind de com
petenta
îndrumare a
tovarășei

Cu ani în urmă, colectivul între
prinderii de utilaj petrolier din Tîrgoviște avea puternice motive de
satisfacție. întreprinderea era frun
tașă. De aici erau lansate, în județ,
inițiative ingenioase eu privire la
stimularea creativității, la organi
zarea sistemului de perfecționare a
pregătirii profesionale. Dar a trecut
timpul și s-a intrat intr-un fel de
inerție.
Firește că
această situație este
determinată de un complex de fac
tori. Ne vom opri asupra unuia din
tre ei. In întreprindere sînt organi
zate 120 de cursuri de învățămînt
politico-ideologic.
Dar nici
unul
dintre aceste cursuri nu beneficiază
de prezența, ca propagandist, a di
rectorului general, a directorilor, a
celorlalte cadre de conducere. Numai
doi șeii de secție, din totalul de 13,
îndeplinesc această muncă.
Nu
aoeasta este cauza pentru care în
treprinderea a rămas în urmă. Așa
cum am mai spus, un complex de
cauze se
reunesc aici. Dar acest
fapt nu este lipsit de semnificații.
Se reflectă, aici, o anumită atitu
dine, ce se manifestă și pe alte pla
nuri. de „angajare" singulară a con
ducătorilor într-o cursă de redre
sare ce nu-și dovedește eficiența.
De multe ori oamenii, în colec
tivele de muncă, sînt frămîntați de
anumite întrebări ce ar necesita
răspunsuri din partea conducerii în
treprinderii, dar aceste răspunsuri
întîrzie. In organizația nr. 24, din
secția montaj, la dezbaterea despre
conștiință,
din
această
lună,
cursanții au adresat întrebări legate
de organizarea producției și a mun
cii. Propagandistul, muncitorul Ilie
Moisică, s-a abținut de la un răs
puns ; pentru că răspunsul ar fi ne
cesitat o cunoaștere de ansamblu a
realităților unității.
— Sînt de 20 de ani în această
întreprindere, ne-a spus Ilie Moi
sică.
Vreme îndelungată m-am
obișnuit cu ideea că noi sîntem
fruntași. îmi vine greu să accept
această nouă realitate. Sînt mulți
cei pe care îi domină acest senti
ment și care sînt gata să facă tot
ce depinde de ei pentru ca între
prinderea să depășească acest mo
ment de
nedorită încercare. Sint
convins că și învățămintul politic
poate să aibă. în această direcție,
un rol mai mare.
De fapt, sînt reale strădaniile co
mitetului de partid pentru a impli
ca învățămintul politico-ideologic,
alte forme de educare politică, in
tr-o mai mare măsură. în efortul
pentru modernizarea întreprinderii,
pentru
perfecționarea
organizării
producției și a
muncii. Este insă
nevoie și de sprijinul cadrelor de
conducere. Experiența întreprinderi
lor din frunte. îndeosebi a celor ce
au dobindit un meritat prestigiu în
competiția
mondială a
calității,
arată limpede cit de eficientă se
dovedește a fi prezența cadrelor de
conducere.
ca propagandiști, la
cursurile de învățămînt politic.
Fără îndoială că
perfecționarea
activității de pregătire politică îm
bracă numeroase aspecte. în arti
colul de față ne-am referit numai
la unul, cu privire la selecționarea,
ca propagandiști, a specialiștilor
care lucrează în conducerile unită
ților economice. Am întîlnit. în ju
dețul Dîmbovița, o experiență va
loroasă. în această privință, care a
rodit în multe locuri, dar. în spiritul
cerințelor cuprinse în Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. este
nevoie ca ea să fie generalizată,
pentru ,a-și dovedi pe un plan mai
larg eficienta.

Adrian VASILESCU

încă numeroase neajunsuri. Din ana
lizele întreprinse au reieșit limpede
justețea și profunzimea aprecierilor
făcute de secretarul general al parti
dului nostru. într-adevăr, și în
cazul neimplinirilor noastre, multe
dintre ele se datoresc insuficientei
atenții acordate perfecționării con
tinue a relațiilor de producție, for
mării și întăririi conștiinței socialis
te a maselor de oameni ai muncii,
preocupării scăzute pentru perfecțio
narea muncii de conducere și a

ȘTIINȚA - angajată efectiv în procesul
conducerii politice, al fundamentării deciziilor
Eficienții, utilizarea rațională a
.resurselor realizarea unei noi. cali
tăți a muncii și vieții sînt termeni
care caracterizează nu numai rezul
tatele activității unităților economi
ce, ci și ale întregii noastre socie
tăți. Conducerea societală, care este
una din expresiile acțiunii politicu
lui, îndeplinește funcții complexe
ce asigură evoluția sănătoasă a
proceselor economice și sociale.
Avem in vedere dirijarea unitară a
societății prin stabilirea de obiec
tive strategice, pe baza planului na
țional unic, alocarea resurselor ne
cesare îndeplinirii acestor țeluri,
menținerea stării funcționale a „or
ganismului social" prin înlăturarea
fenomenelor ce generează pertur
bări, disproporții, contradicții. Exercitind aceste prerogative ale condu
cerii societății, politica adoptă de
cizii ce privesc întreaga societate.
A considera astăzi că. în această
ipostază, politicul rămine doar sfera
de manifestare a elementelor emo
ționale, subiective, de arbitrariu în
seamnă a te situa voit de partea
ignoranței și. a incompetenței. Pro
blemele generate de complexitatea
deosebită a dezvoltării contempora
ne, de noua revoluție stiințificotehnică. de schimbările ce au loc
continuu în societate pot fi rezolva
te competent doar în temeiul infor
mațiilor furnizate de cunoașterea
științifică a realităților sociale. Con
lucrarea, activă a politicului cu ști
ința constituie premisa explorării
cu succes a posibilităților de dez
voltare în perspectivă și condiția
hotărîtoare pentru formularea stra
tegiilor ce pot asigura
realizarea
unei economii dinamice, competiti
ve, a unei societăți centrate pe în
făptuirea idealurilor umanismului
socialist.
In Expunerea secretarului general
al partidului prezentată in ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. de la sfîrșitul lunii apri
lie se fac referiri ample la rolul de
terminant al științei in condu
cerea
societății
socialiste.
„în
treaga dezvoltare de construcție
socialistă — subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu se poate
realiza decît pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, ale
cunoașterii
umane
în
general".
Schimbări importante in funcțiile
științei întemeiază această strinsă
legătură dintre actele de conducere
și cercetarea științifică.
Știința a devenit în prezent nu
numai principala forță de produc
ție, dar totodată fundamentul con
ducerii sociale si cel mai puternic
factor de educare, de formari' a
personalității membrilor societății.
Știința însăși este o putere socia
lă. putere care in socialism se ală
tură firesc politicii. în primul rinl.
in calitate de putere
intelectuală,
cunoașterea
științifică tinde astăzi
spre amplificarea fără precedent a
capacității teoriei științifice de a
explica realitățile naturale. sociale
și tehnice, ceea ce oferă noi posibi
lități de intervenție eficientă în di
rijarea proceselor sociale. în al doi
lea rînd, a sporit rolul științei ca
putere practică prin faptul că s-au
multiplicat modalitățile prin care
cunoașterea științifică poate fi utili
zată pentru a modifica realitatea
economică si socială.
îndeosebi in condițiile
societății
noastre socialiste, unde proiectarea
rațională a evoluției pe termen lung
a devenit o realitate, iar dezvolta
rea programată pe baza planului
național unic un mijloc de a realiza
idealurile de egalitate si echitate,
metodele si tehnicile științifice sint
esențiale pentru utilizarea mai efi
cientă a resurselor națiunii. La dis
poziția factorilor de_ conducere stau
numeroase posibilități de a folosi

în activitatea practică". Mai sint încă
și la noi unele cadre de conducere
care, absorbite de activitatea prac
tică, de rezolvare a problemelor cu
rente, nu se ocupă de împrospătarea
cunoștințelor, neglijează chiar forme
le organizate de pregătire, nu tra
tează actul de conducere ca un act de
concepție. în care trebuie să se îm
bine armonios gindirea și răspun
derea individuală cu cea colectivă.
Din perspectiva acestor exigențe,
în unele unități ale sectorului nos

Condiția asigurării unității dintre
opțiunile principiale și acțiunile practice:

STILUL COMUNIST DE MUNCĂ
ră a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal,
a programelor de
dezvoltare economico-socială și mo
dernizare urbanistică a Capitalei,
Pornind de la experiența acumu
lată în primii doi ani ai actualului
cincinal, în care ne-am realizat prin
cipalii indicatori de plan, trăgînd
concluziile ce s-au impus din neajun
surile înregistrate
în îndeplinirea
unor sarcini ce decurg din caracterul
intensiv al dezvoltării, pe primele
patru luni din 1988 activitatea orga
nizației noastre de partid a fost
caracterizată de preocuparea priori
tară de realizare a producției pentru
export.
în această
perioadă am
reușit să ne îndeplinim planul la
producția pentru export în procent
de 101,4 la sută, iar pe dezive con
vertibile cu o depășire de 5 la sută,
ceea ce reflectă marile posibilități
tehnice și umane de care dispun
unitățile din sector, forța de mobili
zare a organelor și organizațiilor de

academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului, savant de largă
recunoaștere internațională — și-au
orientat preocupările către soluționa
rea unor probleme majore ale eco
nomiei naționale.
Analizînd cu răspundere comunistă
rezultatele obținute, in lumina înal
telor exigențe și sarcini formulate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciem autocritic că acestea nu sînt la
nivelul cerințelor etapei actuale de
dezvoltare calitativ-intensivă, a po
sibilităților reale existente în unită
țile sectorului nostru.
Nerealizarea tuturor produselor ce
ne revin prin plan, depășirea chel
tuielilor de producție planificate,
menținerea unui volum ridicat al
stocurilor supranormative dovedesc
că în munca organelor și organiza
țiilor de partid, a consiliilor oame
nilor muncii din unități se manifestă

sistemului de organizare a întregii
activități economico-sociale, a com
ponentei științifice a acesteia.
Așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru asigura
rea unității organice dintre gindirea
și acțiunea practică, eficientă, acti
vitatea de conducere presupune în
temeierea conceperii și elaborării
deciziilor pe cunoștințe multilatera
le, mereu Împrospătate și verificate
în practica de zi cu zi, pe capacita
tea de analiză și sinteză a realității.
Pe linia creșterii competenței acti
vității de conducere se înscrie cerin
ța majoră ca toate cadrele de con
ducere să se preocupe continuu de
ridicarea nivelului propriu de pre
gătire multilaterală, politico-ideologică, științifică, tehnico-profesională,
cerință care trebuie înțeleasă ca o
necesitate menită
să asigure fie
căruia, așa cum spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu, capacitatea „de a
gindi și a se orienta de sine stătător

tru. ca I.M.G.B.. I.I.C.. I.A.C.E.R.D.,
I.I.B., Flamura Roșie ș.a„ ca urmare
a controlului scăzut realizat de co
mitetele de partid, se manifestă de
ficiențe în organizarea și planifica
rea muncii consiliilor oamenilor
muncii, a comisiilor pe domenii, în
transmiterea și urmărirea îndeplini
rii hotăririlor.
Iată de ce, în lumina sarcinilor
subliniate în expunerea secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sîntem hotăriți
să asigurăm o îndrumare mai atentă
a activității consiliilor oamenilor
muncii și a birourilor executive ale
acestora, să întărim răspunderea ce
revine secretarilor comitetelor de
partid în calitatea lor de președinți
ai consiliilor oamenilor muncii, a
tuturor reprezentanților organizați
ilor de masă și obștești in cadrul
acestora.
Situind în permanență în centrul
atenției teza de excepțională valoare

cercetarea științifică pentru analiza
in profunzime a stărilor economice
și sociale actuale, pentru explora
rea posibilităților de evoluție vii
toare a societății românești spre noi
etape calitative sau pentru studiul
problemelor potențiale generate de
schimbările provocate de noua re
voluție științifico-tehnică. In urma
acestor mutații s-au modificat pro
fund condițiile, factorii și priorită
țile folosirii. resurselor dezvoltării.
Pe primul plan al acestor modifi
cări se află creșterea fără precedent
a importanței „producției de știin
ță" pentru cerințele conducerii so
cietății. Astfel, evoluțiile în energe
tică. microelectronică și biotehnologie impun reevaluarea lucidă si cu
rajoasă a strategiilor de utilizare a
noilor posibilități pe care le oferă
știința si tehnica contemporană.
Are o însemnătate principială deo
sebită orientarea secretarului general
al partidului potrivit căreia, pornind
de la rolul determinant al științei și
invățămintului în întreaga dezvoltare,
urmează a se aduce îmbunătățiri in
ce privește participarea organelor și
organismelor științifice, începînd cu
Comitetul Național pentru Știință si
Tehnologie, la elaborarea planurilor
și programelor de dezvoltare. Așa
cum subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu „apare necesar ca
Academia Republicii Socialiste Româ
nia. academiile de specialitate si in
stitutele centrale si, în general, insti
tutele de cercetare, să participe mai
efectiv la activitatea de conducere a
ministerelor, a centralelor, a diferi
telor unități economico-sociale. in așa
fel incit nu numai să afirmăm, dar să
S> punem in practică, in toate dome
niile, implicarea activă a științei, a
cercetării in întreaga dezvoltare —
inclusiv la elaborarea si realizarea
planurilor, a politicii generale de dez
voltare a patriei noastre".
Potențialul in creștere al științei
contemporane
permite conducerii
societății
socialiste să dispună de
instrumente
puternice de cunoaș
tere și transformare socială, căpătînd o importantă decisivă
pentru
viitorul societății noastre rolul con
lucrării active dintre politică si ști
ință în transformarea, „produselor"
noii revoluții
științifico-tehnice. in
fapte de progres social.
Față cu aceste realități, obligația
cadrelor de conducere de a lua cu
noștință de progresele realizate in
domeniul metodelor si tehnicilor de
investigare a realităților sociale, de
cercetare a posibilităților
viitoare
de evoluție sau de fundamentare a
deciziilor a devenit necesară, dar
insuficientă. Aceste modalități de
abordare
științifică a fenomenelor
economice și sociale nu trebuie
doar cunoscute in general, ci folosi
te consecvent si intr-o manieră co
respunzătoare spiritului științific,
în acest sens, capătă o deosebită re
zonanță aprecierea secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu privire la
faptul că in unele locuri mai sînt
promovați oameni care nu cunosc'
bine problemele si nu pot, din această cauză, să asigure conducerea
și soluționarea in mod corespunză
tor a sarcinilor încredințate. Referindu-se la căile de îndreptare a
acestor
situații
nesatisfăcătoare,
secretarul general al partidului sub
linia că trebuie să se acorde „mai
multă atenție ridicării nivelului de
cunoștințe, începind cu cadrele de
partid", însușirii nu numai a unor cu
noștințe generale, ci „cunoștințe le
gate de nivelul actual de dezvoltare
a societății, a științei, a tehnicii", o
atenție deosebită acordindu-se „pro
blemelor economice, problemelor con
ducerii".
înfăptuirea acestor exigențe esen
țiale pentru îndeplinirea cu succes

teoretică și practică formulată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind
creșterea mai accentuată în actuala
etapă a rolului politic conducător al
partidului in toate domeniile de
activitate, vom acționa cu mai multă
fermitate pentru îmbunătățirea per
manentă a stilului și metodelor de
muncă ale organelor și organizațiilor
de partid, ale aparatului de partid,
întărirea exigenței și autoexigenței
în muncă a acestora. Sîntem pe
deplin convinși că ridicarea întregii
activități la nivelul cerut de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, impune și pentru
comitetul de partid al sectorului,
pentru biroul și secretariatul său un
efort susținut de îmbunătățire a sti
lului și metodelor proprii de muncă,
creșterea, răspunderii, exigenței și
fermității în întreaga activitate. De
aceea vom acorda o atenție deosebită
perfecționării modului de lucru cu
propriul activ, a sistemului de in
formare periodică a acestuia cu prin
cipalele probleme și sarcini, reparti
zarea membrilor activului de partid
pe domenii, astfel ineît să constituie
o puternică forță în înfăptuirea ho
tăririlor de partid și a legilor țării.
Acționînd astfel, ne angajăm ca în
întîmpinarea viitoarei plenare a Co
mitetului Central al partidului
să
obținem rezultate superioare în pro
ducție, materializate în recuperarea
restanțelor și îndeplinirea planului
la principalii indicatori, realizarea
pînă la 30 iunie a planului anual de
export în proporție de peste 60 la
sută, finalizarea unor teme de cer
cetare de mare însemnătate în pro
gramul de energetică nucleară.
Este răspunsul nostru comunist la
mobilizatoarele îndemnuri ale ilus
trului conducător al partidului și sta
tului, care, prin inegalabilul său
exemplu de muncă și viață revo
luționară, potențează și dinamizează
energiile creatoare ale poporului
nostru, le orientează cu fermitate pe
calea făuririi celei mai umane și mai
drepte societăți — comunismul.

Elena

CAPITANEANU

prim-secretar al Comitetului
de partid al sectorului 4 București

a obiectivelor strategice de dezvol
tare a societății noastre — care asi
gură trecerea la un nou stadiu, de
țară socialistă mediu dezvoltată —
este strîns corelată cu înțelegerea
corectă a noilor semnificații pe care
le capătă exercitarea unui stil revo
luționar de conducere în contextul
actual al afirmării pe plan mondial
a noii revoluții
științifico-tehnice.
Așa cum se subliniază în Expunerea
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la unele probleme ale condu
cerii activității economico-sociale.
realizarea de pași noi pe calea fău
ririi principiilor socialiste este as
tăzi indisolubil legată de înlătura
rea practicilor de conducere depă
șite, a sistemului birocratic, admi
nistrativ în activitatea de planifi
care si conducere, de aplicarea con
secventă a politicii partidului nos
tru privind rolul determinant al ști
inței în întreaga dezvoltare, inclusiv
in sfera conducerii.
în această perspectivă, spiritul
revoluționar
capătă sensurile sale
contemporane si se ridică la înălți
mea exigențelor actuale cînd se afirmă ca o stare activă, militantă,
capabilă să asigure creșterea capa
cității economice a societății si afir
marea valorilor de justiție socială
pe baza oelor mai avansate cuceriri
ale gindirii științifice. O asemenea
stare nu este compatibilă cu tolera
rea incompetenței in conducere, cu
practicarea suficienței si autdmultumirii, cu rezultate economice si teh
nice mediocre, cu ignorarea progre■ selor științei contemporane în toa
te domeniile de activitate.
Pentru a face față cu succes noi
lor provocări ale progresului, im
plicarea activă a „intelectului gene
ral" — cum numea K. Marx știința
modernă — în activitatea de con
ducere politică a societății ar trebui
să capete în momentul de față o
extensie mult mai mare ; îndeosebi
«este necesară deschiderea unui spa
țiu larg pentru manifestarea auten
tică. originală a științelor sociaje.
în actuala etapă a societății româ
nești, caracterizată prin numeroase
schimbări de ordin calitativ, știin
țele sociale se găsesc în fata dato
riei de a amplifica aportul lor la
realizarea progresului si. în acest
sens,' de a răspunde prompt sâ pe
un front larg la solicitările actuale
și de perspectivă
ale
conducerii
economice- si social-politice. Impli
carea mai substanțială, mai directă
a științelor sociale, împreună cu ce
lelalte științe, la elaborarea si eva
luarea strategiilor dezvoltării nu
poate decît să multiplice relațiile
informaționale
și
organizationale
dintre știință si politică. în acest
proces, contribuția științelor sociale
nu se poate limita, așa cum se mai
intîmplă in prezent, doar la rolul
de a „îmbogăți" cunoașterea, ci tre
buie să capete importanta unor in
strumente de lucru ale politicului
in proiectarea si programarea unor
noi căi de acțiune socială.
Cu toate acestea se observă o oare
care dispersare a forțelor creatoare
din domeniul științelor , sociale intre
diferite foruri academice, ceea ce,
după opinia noastră, a contribuit Ia o
atenuare a contribuției acestora la
analiza și soluționarea unor proble
me, Ca atare, sînt pe deplin justifi
cate critica adresată de secretarul
general . al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, forurilor acade
mice și instituțiilor de cercetare, în
demnul ca acestea să participe mai
activ la aotivitatea de conducere a
unităților economico-sociale, ca si la
activitatea de conducere exercitată de
organismele centrale. Un pas in accastă direcție ar putea să-l consti
tuie întărirea rolului Academiei
Republicii Socialiste România in
concentrarea forțelor științifice din
domeniul științelor sociale,
îndeo
sebi pe linia cercetărilor funda
mentale, continuind astfel o tradiție
bună a vieții științifice românești,
în același timp, un rol pozitiv îl
poate îndeplini continuarea proce
sului de regrupare a instituțiilor de
cercetare socială pentru a spori for
ța și contribuția lor la activități de
diagnoză și prognoză necesare des
fășurării activității de conducere a
organismelor centrale. Academia de
studii social-politice de pe lingă C.C.
al P.C.R. ar putea să Îndeplinească in
acest sens funcții multiple de învățămint și ceroetare, cu efecte pozi
tive asupra pregătirii cadrelor de
conducere.
Activitatea de dezvoltare planifi
cată a societății noastre in ansam
blu și în diferite domenii constituie
in esență un act politic si nu se
poate reduce la un. fel de „inginerie
politică" de inspirație tehnocrată.
Deciziile privind programarea dez
voltării in perspectivă se sprijină
Pe rezultatele cercetării
științifice
a fenomenelor și tendințelor socia
le, dar sînt motivate de efortul fă
cut pentru satisfacerea
intereselor
societății,
a așteptărilor funda
mentale ale oamenilor muncii.
îndeplinirea acestei meniri uma
niste și evitarea oricărei alunecări
spre activități de tip birocratic sau
tehnocratic nu se produce de la
sine, ci cere întilnirea reușită a
două procese complementare. Unul
din acestea este implicarea reală a
cercetării
științifice in elaborarea
și realizarea politicii, a planurilor
și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială. Celălalt este dezba
terea democratică a obiectivelor acestora in cadrul instituțiilor demo
crației socialiste care asigură parti
ciparea oamenilor la conducere, la
toate nivelurile de organizare si ac
țiune ale societății noastre. Această
unitate intre contribuția științei la
explorarea posibilităților, a mijloa
celor de acțiune socială și dezba
terea democratică a telurilor pro
gresului socialist constituie cheia de
boltă a procesului complex ce con
feră actului politic de conducere a
societății noastre legitimitate, auto
ritate și competență.

Prof. univ. dr.
Serqfu TĂMAȘ
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Strălucit examen al școlii românești
Rezultatele elevilor români la olimpiadele interna |ionale — confirmări elocvente ale aptitudinilor
tinerei generalii, ale condițiilor create în acești ani pentru creșterea calilă|ii învă|ămîntului nostru

îndatoriri de comunist

Prima sarcină
de partid
...Un cerc metalic,
cu circumferința per
fectă. Un altul defor
mat. aproape strivit,
de parcă ar fi trecut
prin cine știe ce prese.
Nu prea deslușim ce
semnifică cele două
piese. în schimb, ingi
nerul Narcis Dumitres
cu, șeful
atelierului
S.D.V. din cadrul între
prinderii de mașiniunelte pentru presareforjare din Tîrgu Jiu.
le privește nu numai
cu viu interes, ci și cu
deplină satisfacție.
— Aceste două pie
se — ne explică tinărul inginer — deși
foarte simple la prima
vedere, probează răs
punderea mea în fata
comuniștilor. în fata
organizației de partid
din care fac parte,
într-o recentă adunare
generală, prin votul
unanim al tovarășilor
mei. am fost învestit
cu înalta calitate de
membru al partidului.
Am considerat că tre
buie să răspund aces

tui vot al încrederii
comuniste
nu prin
vorbe, nu printr-o an
gajare
formală.
ci
printr-un examen con
cret în profesia si
specialitatea mea. Cu
atit mai plină de răs
pundere. dacă am în
vedere faptul că lucrez
într-o unitate în care
lupta pentru promo
varea a tot ce e nou
se află înscrisă ca
punct permanent pe
ordinea de zi a acti
vității noastre. După
multe căutări, am luat
inițiativa de a elabora,
împreună cu alti co
legi. proiectul pentru
construirea unei insta
lații originale de pla
cat bucșe de otel cu
straturi de bronz. Ini
țiativa a fost apreciată
ca foarte îndrăzneață,
dar si deosebit de
greu de transpus în
practică. Știam acest
lucru, dar eu. in adu
narea generală, cînd
am fost primit în
partid, m-am angajat
să mă ocup personal

de această instalație,
pentru a o realiza in
tr-un timp cit mai
scurt. Mai mult: acest
angajament pe care
mi l-am-asumat l-am
considerat si îl con
sider ca prima mea
sarcină de partid.
Rezultatul : instala
ția. executată în ca
drul programului de
autoutilare si moder
nizare a producției, se
află acum in probe
de funcționare.
— Este o instalație
unicat si de mare fo
los pentru întreprin
dere — continuă el.
Pină acum, bucșele
respective se produ
ceau numai din bronz.
Consumul de bronz se
va reduce la jumăta
te. în plus, noua noas
tră tehnologie poate fi
generalizată în toate
unitățile care folosesc
acest tip de repere.
Un răspuns care an
ticipează raportul său
în următoarea adunare
generală de partid.

Dumitru PRUNA

Premieră

Bucuria are semnele ei inconfundabile de recunoaștere. Ingine
rul Costin Năstase a recunoscut și
el că, da. are motive de satisfacție :
— Se împlinesc
aproximativ
două luni de zile de cind un set
de curele danturate, născocite aici,
la noi. la Combinatul de fire sin
tetice din Vaslui, merg fără între
rupere.
Omul arăta fericit. Arăta ? Era 1
Cele șaizeci de zile însemnau mult.
Însemnau puțin 7
Interlocutorul
nostru „ne mută" pe teritoriul unor
măsurători exacte :
— Calculați si singuri : Funcțio
narea mașinilor nici nu poate fi
imaginată fără curelele cu pricina.
Pină de curînd le primeam din altă
parte si țineau între... o oră si zece
ore.
Cite ore se cuprind în șaizeci de
zile, de mers continuu. în toate
cele trei schimburi 7 La care se adaugă multe zile care au urmat 7
La care ar trebui adăugate și ore
le, și zilele, și săptămînile despre
care inginerul n-a amintit : de în
trebări, de căutări, de acțiune pină
la reușită 7 Pentru că lucrurile
s-au petrecut astfel :
Tot dînd piept cu speranța de
viață atit de scurtă a curelelor
danturate. în combinat se ridica
tot mai des și imperativ întreba
rea : oare această problemă este
chiar insolubilă 7 A rostit această
întrebare și comunistul Costin
Năstase și tot el a găsit soluția :
..Cel mai ușor e să pui întrebări.
Cel mai greu e să afli. tu. răspun
sul. în privința curelelor dantura
te îmi asum eu această răspun
dere".

A pus o singură condiție : să lu
creze tot cu Mihai Bostaca și bă
ieții lui. cu care au dus atîtea lu
cruri la bun sfîrșit. Și cu inginerul
V. Piru. E adevărat, nici ei nu sînt
de specialitate. Dar mai 'sini și
chimiști pe lume care pot fi' între
bați. Sigur că au încercat și alții.
S-au trezit vasluienii mal cu...
moț 7 Nu. Pur și simplu pe vas
luieni îi scotea din sărite calita
tea sub orice critică a acestor ac
cesorii — ani buni aduse din im
port. N-au nimerit-o „dintr-un
foc" cu matrițele. „Ce facem. Mi
hai. că singur mi-am pus pe umeri
această sarcină 7“ „O luăm de la
capăt. O dată... De două ori... De
nouă ori..." S-a pus și un pariu :
unii că iese. Alții...
Prima curea s-a făcut cu dantu
ra în exterior. Așa părea mai sim
plu. Dar n-a fost. Cînd a fost ră
sucită cu dantura în interior s-a
micșorat diametrul și... n-a mai
corespuns.
— Mi-am amintit de privirile de
încurajare din ochii oamenilor. Și
am dorit si mai fierbinte să îm
plinesc ce mi-am propus.
Curelele danturate sînt azi fapt
împlinit. Curînd — dacă faptul
nu s-a și petrecut — unele din
tre ele vor rotunji aproape 100 de
zile de funcționare neîntreruptă.
Și tot atîtea zile de cînd un om
— un comunist — a finalizat o
sarcină pe care singur și-a asu
mat-o.

Ilie TANASACHE

Un „abonat“ la primul loc

Lanurile verzi de grîu se undu
iesc asemeni unor valuri în ime
diata vecinătate a întreprinderii
de ferite Urziceni. Nu-i nimic cu
rios in acest tablou. Pentru că in
Cimpla
Bărăganului.
milenară
vatră de pîine, există o industrie
tînără și competitivă. O industrie
care vorbește despre inteligență și
profesionalitate. Argumente 7
— Știți, in 1986 — își amintește
inginerul Aurel Ghiu, directorul
unității — am exportat pentru pri
ma dată în China utilajul speci
fic și tehnologia pentru o fabrică
de ferite. în același an, un grup
de muncitori și specialiști de la
noi montau, puneau în funcțiune
și asigurau asistenta tehnică aces
tei linii, la mii de kilometri de
părtare de tară. In trimestrul IV
— 1987, am fost solicitați să pro
ducem, prin contract, o nouă linie
cu utilajul specific și tehnologia,
dar. de data aceasta, și cu sculele,
dispozitivele și aparatele de mă
sură și control aferente. Pentru
onorarea comenzii, care a fost con
cepută și proiectată de noi și va
fi realizată in secțiile și atelierele
proprii, am elaborat un program
riguros pentru fiecare etapă, in
funcție de termenul stabilit pen
tru livrare. Inginerii-fizicieni, toți
specialiștii și muncitorii, cei care
au gindit această linie nouă și o vor
realiza, au elaborat noi soluții
pentru a aduce acele îmbunătățiri
care să contribuie la creșterea
competitivității utilajului solicitat
de partenerul de peste hotare. Sînt
soluții tehnice ingenioase, care au
intrat în fluxul de fabricație cu 15
zile mai devreme ! Este o coman
dă importantă, deosebit de com
plexă. care ne propulsează și ca
fabricanți de utilaje și tehnologii
în domeniul respectiv, nu numai ca
producători într-o gamă foarte lar
gă de ferite propriu-zise. Este
succesul inginerilor și tehnicieni
lor noștri și, de ce să nu recu
noaștem cu mindrie. o autenti
că atestare a inteligentei și profesionalității.

Mihai V1SO1U

Evenimentul,
la
care
sîntem martori oculari, nu
are
nimic
spectaculos.
Face parte din viața noas
tră de fiecare zi : s-a ter
minat construcția unui nou
bloc de locuințe. Ce-i
drept, e drept ; un bloc cu
o linie arhitectonică origi
nală. Proiectanții și con
structorii n-au făcut eco
nomie de fantezie. în jur,
oameni de diferite profe
sii. Cel mai mulți dintre
ei — tineri. Familii tinere.
După fiecare rostire a nu
melui noului locatar, o
binevenită urare :
„Sâ-1
stăpiniți sănătoși !“.
Cu cele 65 apartamente
din acest nou bloc predate
„la cheie" în ziua de 17
mai
s-a „rotunjit" o
cifră : 27 000. Atîtea apar
tamente s-au construit în
acești ani numai în mu

nicipiul
Drobeta-Turnu
Severin. O cifră cu adinei
semnificații.
Omului de alături îi
citim în priviri bucuria, Ne
cunoaștem bine.
E con
structor. Un constructor de
nădejde. Un nume în me
serie. Un nume cunoscut
pe toate șantierele din
țară.
— Frumoasă meseria de
constructor, maistre Petre
Ciontea 7
— Frumoasă ! Foarte fru
moasă, dacă o faci cu toată
dăruirea ființei tale. Chiar
dacă nu de puține ori e
tare grea, ea rămine mereu
frumoasă. Și tocmai de
aceea ai datoria, ca om,
ca meseriaș, să dorești
mereu performanța. Adică
să te autodepășești. Adică
să lupți pentru a face o
treabă mai bună. Ia ce mă

privește, nu uit niciodată
ce mi-a spus un amic de
breaslă : „Cu cît știi și poți
mai mult, cu atît trebuie
să înveți mai mult".
Așa cum a făcut-o și o
face însuși maistrul Petre
Ciontea. A vrut să se con
vingă pe el însuși cam cită
meserie știe. La el. în județ,
s-a situat mereu în frunte.
Note maxime la toate pro
bele. De departe a fost cel
mai bun. Dar a mers mai
departe. La Olimpiada con
structorilor din 1985 a
ocupat primul loc pe țară,
în 1986 — tot primul loc.
în 1987 — din nou primul
loc, dar de data asta la o
diferență mare — 17 punc
te — față de cel de-al
doilea clasat.
Conducerea întreprinde
rii antrepriză de construcții-montaj Mehedinți i-a

încredințat maistrului Pe
tre Ciontea răspunderea
poligonului de prefabrica
te. unde, pînă la venirea
lui. lucrurile nu mergeau
prea bine. Acum e ordine
și disciplină. Știință și teh
nică. Pasiune și dăruire.
Iar linia arhitectonică a
noilor blocuri e cu totul
alta, ca și a celui dat în
folosință, moment la care
am fost și noi martori
oculari. Moment — și nu
eveniment — pentru că
n-are în el nimic spectacu
los. Face parte din viața
noastră de zi cu zi. Așa
cum felul de a munci, de
a învăța și a trăi al mais
trului Petre Ciontea este
asemenea cu al semenilor
săi.

Școala românească a înregistrat în
aceste zile noi și remarcabile suc
cese în confruntări internaționale de
prestigiu, arătind, prin rezultatele elevilor noștri, calitatea înaltă a pre
gătirii lor ce fructifică optim ta
lentele, capacitatea învățămintului
nostru de a scoate la iveală și
șlefui virtuțile și înclinațiile excep
ționale de care dispune tinâra gene
rație aflată azi pe băncile școlii.
Să consemnam mai întii cu satis
facție și bucurie numele noilor în
vingători in competiția științei rezer
vată celor mai tineri slujitori ai săi.
Este vorba, mai intîi, de rezultatele
obținute de elevii noștri la Olim
piada Balcanică de Matematică
ediția a V-a — desfășurată la Nico
sia (Cipru). „Echipajul" românesc
compus din 6 reprezentanți (patru
dintre ei participînd pentru prima
oară la o astfel de competiție) a re
venit în țară cu cinci premii intîi,
situîndu-se, în clasamentul neoficial
al țărilor participante, pe locul intii, cu cel mai mare număr de punc
te : 207, urmat de echipele Bulgariei
(191 p), Iugoslaviei (145 p), Greciei
(115 p), Ciprului (83 p). Cîștigătorii
acestei prestigioase întreceri a celor
mai buni se numesc : Vasiu Adrian,
clasa a Xll-a, Liceul de matematică-fizică nr. 2 din Cluj-Napoca, Moroianu Andrei, clasa a Xl-a, Liceul
de matematică-fizică nr. 1 din Bucu
rești, Rădulescu Banu Andrei, clasa
a Xl-a, Liceul de matematică-fizică
„Mihai Viteazul"
din București,
Barbu Adrian, clasa a Xl-a, Li
ceul „Gheorghe Șincai" din Baia
Mare. Halmaghi Octavian, clasa a
X-a, Liceul „Gheorghe Lazăr" din
Sibiu, Beltiță Daniel, clasa a Xl-a,
Liceul de matematică-fizică „Tra
ian" din Drobeta Turnu-Severin.
Rezultate prestigioase au obținut, la
rîndul lor, elevii noștri participant
la o nouă întrecere : Concursul in
ternațional de limba și literatura la
tină „Certamen Ciceronianum Arpinas“, desfășurat în localitatea ita
liană Arpino, locul de naștere al fi

tv
11.30 Lumea copiilor. Emisiune reali
zată în colaborare cu Consiliul
județean Caraș Severin al Orga
nizației Pionierilor • TelefiLmoteca de ghiozdan (color). „Trăind
liber44. Episodul 2.
12.30 Viața satului (color).
13,00 Telex.
13,05 Album duminical (parțial color).
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea
României
(color)
•
Patria — legămint șl iubire. Do
cumentar 0 Omagiul țării condu
cătorului iubit. Prime audiții lan
sate în spectacolele
organizate
împreună cu Consiliul Culturii și
Educației Socialiste și comitetele
județene de cultură și
educație
socialistă în cadrul
Festivalului
național „Cîntarea României0.

lozofului și oratorului roman Marcus
Tullius Cicerone. Dintre 427 de par
ticipant aparținind a 264 de licee
din 14 țări europene, doi elevi ro
mâni au obținut rezultate care-i onorează : Barbu Popescu, clasa a
Xl-a. Liceul de filologie-istorie
„Zoia Kosmodemianskaia" din Bucu
rești, premiul al Il-lea, și Dan Ungurcanu, clasa a Xl-a, Liceul de fi
lologie-istorie din Timișoara — men
țiune de onoare. O comportare meri
tuoasă în concursul amintit au avut,
alături de aceștia doi, Daniela Bădilă, clasa a Xll-a, Liceul de filo
logie-istorie „Unirea" din Brașov,
Elena Vasâlca, clasa a Xll-a, Liceul
pedagogic din Constanța, Carmen
Amihăesei, clasa a XU-a, Liceul pe
dagogic din Suceava, George Țâra,
clasa a Xl-a, Liceul de filologie-iștorie din Timișoara.
Sint mai mulți ani de cînd elevii
români primesc — la matematică, fi
zică, chimie și, iată, și la latină —
laurii acestor concursuri dificile,
deosebit de pretențioase. An de an
învățămintul românesc, clădit pe te
meinice baze realiste, îmbinind ar
monios exigențele învățăturii fun
damentale cu cerințele cercetării și
producției, și-a trimis reprezentanții
în asemenea oompetiții din care, de
fiecare dată, s-au întors cu laurii
meritelor, cu premii și distincții.
Sînt, in primul rînd, premii pentru
inteligența și talentul unor genera
ții crescute și instruite în cultul
muncii și al învățăturii, pentru acești tineri minunați pe care și-i
crește țara, pentru calitatea umană
și profesională a însuși viitorului
națiunii noastre exprimat în cei ce
se pregătesc azi în școlile românești.
Sînt premii care arată înălțimea
zborului liber și legitim spre cele
mai bune rezultate, spre
cucerirea
piscurilor înaintate ale științei
și
culturii către care năzuiesc toți ti
nerii patriei noastre. Sint distincții
care confirmă și recunosc valoarea
învățămintului românesc, un invățămint modern, eficient, ce are la

20,25 Film artistic
(color). „Dacă ne
vom întîlni...44 Producție a studiou
rilor poloneze. Cu : Anna Romantowska,
Krzysztof
Kolberger,
Barbara
Klimkiewicz,
Tadeus
Borowski, Monika Sapilak. Regia
Roman Zalusky.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Luni, 23 mai, 1988
20,00 Telejurnal.
20,25 Știința pentru toți
(color). Răs
pundem întrebărilor dumneavoas
tră ! Astăzi despre : Cimpul gra
vitațional.
20,55 Tezaur folcloric în concert (color).
21,20 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Ripostă fermă teo
riilor și practicilor reacționare de
dreapta.
21,35 Cu spirit revoluționar, cu respon
sabilitate pentru viitorul patriei.
Promoții muncitorești ale Epocii
Nicolae Ceaușescu.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

strămoșii noștri făceau so
cotelile folosind cifra șapte
și paisprezece, Luna iși
modifică forma în răs
timpul celor șapte zile întregindu-se, apoi înjumâtățindu-se...).
Amatorilor
de explicații „mitice" li s-a
răspuns cum trebuia : „Ca
litatea este o problemă atît
de serioasă, îneît nu poate
fi subiect pentru glume
deplasate".
Alții se justificau astfel :
că mașinile-unelte care au
fost în reparații nu se mai
încadrează în parametrii
proiectați, că unii mese
riași n-ar avea pregătire
corespunzătoare, că, une
ori, chiar...1 calitatea docu
mentației tehnice determi
nă lipsa de calitate a pie
selor... Au fost luate și

măsuri :
s-au
înființat
caiete ale calității pe serii
de mașini și cu oamenii
care lucrează la ele, toate
reclamațiile privind calita
tea au fost dezbătute în
adunările generale ale or
ganizațiilor de bază de
partid, în grupele sindica
le, în organizațiile de ti
neret. Ca un făcut însă, 7
la sută rămînea tot... 7 la
sută, mai ales la secția
MG 1.
— Ș-atunci 7
— Atunci — ne poves
tește mai departe tehnicia
nul
Gheorghe
Ciaușu,
secretarul comitetului de
partid pe întreprindere —
cineva, nu mai știu cine,
a avut ideea... rocadei. în
tr-o ședință a C.O.M. a
propus : „La noi în între

ziarul local „Steagul roșu",
care apare la Petroșani, e
o rubrică consacrată aces
tui autentic „punct nevral
gic" al Văii Jiului —
I. M. Livezeni. Unul din
ziariștii de specialitate ai
gazetei (care are post fix
la I. M. Livezeni pină la
redresarea întreprinderii),
prezentase spre publicare
un articol critic, la obiect,
de aici. Și i s-a replicat :
„Iar critici ?“. Pentru că
materialul respins făcea
parte dintr-o suită de arti
cole de analiză, omul s-a
dus la primul-secretar și i
„s-a plins" că nu i se pu
blică articolul. Primul-se
cretar l-a citit cu atenție,
a subliniat citeva paragra
fe, apoi a pus o rezoluție
pe colțul materialului: „Să
se publice urgent artico
lul". Un prim fapt ce re
ține atenția este conștiința
pe care o au activiștii de
partid, organul de partid
de aici că acoperirea lip
surilor nu duce la nimic
bun. iar critica constructi
vă, concretă, chiar dacă
este neplăcută și pentru
organizația de partid de la
mină și, de ce să n-o spu
nem, nu face plăcere nici
comitetului municipal de
partid,
este
încurajată
principial, tocmai pentru a
trezi conștiința răspunderii
tuturor celor care sînt da
tori să îndrepte stările de
lucruri respective. Am evo
cat acest episod pentru că
tocmai în acest spirit de
analiză concretă, critică și
autocritică s-a desfășurat
si se desfășoară activitatea
de redresare la mina din
Livezeni. Vorbindu-ne des
pre faptul că ceva aici s-a
„urnit", că lucrurile încep
să meargă pe un făgaș bun.
se înțelege limpede din ce

ritate adunările generale,
că nu am organizat dezba
teri, că nu am făcut apel,
tot timpul, la documentele
de partid...
Afirmația produce oare
care nedumerire. Cum să
se rupă munca organizației
de partid din mină de ac
tivitatea de producție a
minei 7 Dar iată că se
poate ! Chiar dacă in adu
nările de partid se vorbeș
te de producție, se poate
totuși ca munca efectivă

Mircea BUNEA

elaborarea unei „strategii"
de redresare. S-a vorbit
mult, corect, dar.......... Dar
vorbele nu dau tone de
cărbune", comentează inginerul-șef al întreprinderii
miniere și ne prezintă,
succint, problemele care
in ultimii cinci ani se im
puseseră ca „insolubile".
„O lipsă acută a forței de
muncă,
explicabilă
în
fond : sint multe întreprin
deri miniere
în Vale și
minerul preferă să lucreze

și cam în același stil, iar
glasul minerului nu s-a
prea auzit, poate șl din
motivul că. de-a lungul
timpului, acesta înțelesese
că la suprafață, nu de
puține ori, se „fac vorbe"
și alta e ceea ce are el de
făcut în subteran.
Stare de lucruri care a
generat, de altfel, o adevă
rată cursă a absenteismu
lui. a neparticipării, a unor
atitudini altfel greu de în
țeles. Asistăm, la comitetul

Proba autentică a angajării
muncitorești
Deși nu trecuse decît o să fie ruptă de problemele
săptămina de la „declan de producție. Ne desci
șarea stării de urgență", la frează. in continuare, acest
data documentării noastre lucru tovarășul Petru Puș
rezultatele începuseră să caș :
apară : producția crescu
— Am dezbătut docu
se de la o zi la alta ; ve mentele. facem frecvente
rigă cu verigă, lanțul slă analize, dar n-am găsit
biciunilor a... cedat, dar concret rezolvări practice.
nedumerirea, chiar a unora Ne confruntăm cu multe
dintre comuniștii de aici, greutăți care s-au tot adu
rămine : „de ce nu s-au nat...
putut face acestea din in
într-adevăr, iată că poți
terior, de ce a fost nevoie să discuți continuu proble
de o intervenție a foruri me de producție, dar nu cu
lor superioare 7“ Răspun teficiență.
suri sint mai multe.
Se poate vedea și din
— Printr-un concurs do dosare că viața de partid
împrejurări, în ultimii ani doar aparent s-a desfășu
s-a rupt puțin munca de rat normal.
Ședințe, ra
partid de munca efectivă poarte, analize, angajamen
in producție — ne spune te, N-a fost dezbatere in
secretarul comitetului de care să nu se releve situa
partid,
tovarășul
Petru ția dificilă prin care trece
Pușcaș. Să nu credeți că întreprinderea, dar nici o
nu ne-am ținut cu regula dezbatere nu s-a soldat cu

Puternic marcată de tezele de
inestimabilă valoare teoretică și
practică ale Expunerii secretarului
general al partidului cu privire la
unele probleme ale conduoerii acti
vității economico-sociale, ale muncii
ideologice și politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale,
sub genericul „Școala botoșăneană in
Epoca Nicolae Ceaușescu", în pe
rioada 14—21 mai, în organizarea co
mitetului județean al U.T.C., a In
spectoratului școlar județean Boto
șani si a comisiei județene a sindi
catelor din invățămint Botoșani,
s-au desfășurat manifestările po
litico-educative, științifice și metodico-pedagogice, în cadrul acțiunii
naționale „Creativitate și eficiență în
invățămint". Bogatul program al acestor acțiuni a cuprins intilnirea cu
laureați i etapelor naționale ale olimpiadelor școlare și ale concursu
rilor pe meserii, desfășurarea sesiu
nii județene de referate și comuni
cări științifice ale elevilor, vizitarea
expoziției cu lucrări realizate de ca
dre didactice șl elevi. (Eugen Hrușcă)

• Program de desene animate — 9;
11; 13; Zimbet de soare — 15; 17; 19:
DOINA (16 35 38)
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
flamura (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;

La muzeul de arta contemporana

din Galați

............
menilor pe posturi, s-au
remediat defecțiunile în
registrate pe fluxurile de
transport, la utilaje si la
instalațiile din subteran,
s-au întărit ordinea și dis
ciplina printr-o gamă în
treagă de măsuri, mergînd
pină la aplicarea de sanc
țiuni, s-a acordat mai mul
tă atenție modului cum se
desfășoară cursurile de ca
lificare, policalificare și
de ridicare a pregătirii
profesionale.

In sprijinul
elevilor

• In fiecare zi mi-e dor de tine :
STUDIO (59 53 15) — 16 ; 18.
• FlAcări
pe
comori :
SCALA
(11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.
FAVORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 15;
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FEROVIAR
(60 51 40) — 9 ; 11 ; 1.3 ; 15 ; 17 ; 19, Ia
grădină (50 51 40) — 20,30, CULTURAL
(83 50 13)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Duminică fn familie :
LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 ; 13,15; 15,30; 17,45:
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;

■ ■■■■■■■■■
spunea primul-secretar că
este vorba și de o vină a
organului
municipal
da
partid, a activiștilor care
au avut în răspunderea lor
activitatea de la această
întreprindere minieră. Acum, cînd ni se spune că
s-a „urnit ceva" după in
tervenția energică a comi
tetului municipal de partid,
reținem că, la acest nivel,
s-a reanalizat starea de lu
cruri perpetuată de ani de
zile la Livezeni, s-a com
parat cu situația — aproa
pe la antipod — din între
prinderi cu condiții simi
lare și s-a hotărit ca un
număr de șapte activiști ai
comitetului municipal de
partid, între care și primulsecretar, să fie prezenți. zi
de zi. în unitate, fiecare
răspunzind de unul dintre
compartimentele Întreprin
derii.
— Care a fost cuvintul
de ordine lansat de comite
tul municipal
de partid,
tovarășe prim-secretar Re'siga 7
— Munca de partid să
coboare în abataj. Acolo se
simte pulsul Întreprinderii,
acolo bat inimile minerilor.
— Și cum ați acționat 7
— S-au „demolat", rînd
pe rînd, justificări ce se adunaseră ca o platoșă peste
formalismul bine înrădăci
nat. Am avut discuții cu
șefii de brigadă, cu șefii
de sectoare, cu ad juneți
de șefi de sectoare, cu
toate cadrele de condu
cere ale întreprinderii, am
analizat om cu om și post
de lucru cu post de lucru,
stabilind la fața locului
măsuri de care, firește,
răspund concret, pînă la
realizare, și specialistul din
întreprindere, și activistul
de la municipiu. S-au luat
măsuri in ce privește o
mai bună repartizare a oa

BOTOȘANI

cinema

prindere lucrează la con
trolul tehnic
de calitate
234 de oameni. Foarte buni
profesioniști, se înțeleg
foarte bine cu unii maiștri,
cu unii muncitori... Aș în
drăzni să spun că uneori
se înțeleg chiar extraordi
nar de bine, nemaipomenit
de bine, dovadă c-au uitat
ce
înseamnă
exigența.
Ce-ar fi să facem o rocadă?
Pe cei de la MG 1 îi tri
mitem să controleze la
MG 2 și așa mai departe...
— Și 7
■— Așa am procedat. Re
zultatul 7
Am constatat
săptămina asta, cu prilejul
unei analize : șapte a de
venit zero. Și nici nu ne-a
costat nimic !
Foto : S. Cristian

Z(Urmare din pag. I)

M. COSTEA

VlrqUiu TATARU

„Șapte a devenit zero și am cîștigat"
Pe poarta întreprinderii
de
mașini-unelte
din
Bacău n-a ieșit niciodată
vreun produs care să nu
onoreze „Marca fabricii",
între atelierele sale, nu o
dată s-a întîmplat însă ca
unele repere să fie respin
se ca necorespunzătoare.
Ca un făcut, procentul
pieselor înapoiate acelora
care le executaseră prost
a fost de fiecare dată de
7 la sută.
Drept pentru
care unii — sigur că în
glumă — începuseră să
vorbească despre...
cifra
magică.
(Amintiți-vă le
gendele : șapte este suma
păcatelor considerate a fi
capitale, minunile lumii au
fost șapte, vechii greci au
avut șapte înțelepți, po
doabele șamanilor din Si
beria conțineau cifra șapte,

bază conoepția integratoare profund
științifică elaborata într-un înalt
spirit umanist de secretarul ge
neral
al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu : instrucție solidă,
orizont larg de cunoaștere, cunoș
tințe de inaltă specialitate, capaci
tate de analiză și sinteză, precum și
de aplicare practică a cunoștințelor,
legătura organică cu cercetarea și
producția, spirit de inițiativă, în
drăzneală creatoare. Prin astfel de
calități, precum și prin generoasa
bază materială capabilă să le stimu
leze și valorifice, școala românească
se înscrie, în aceste decenii, pe un
cert drum al performanței.
Sint, in fine, premii care măsoară
dăruirea, pasiunea și competenta ca
drelor didactice, știința lor de a
pune în mintea și sufletul fiecărui
tinăr combustibilul necesar deplinei
lui afirmări, responsabilitatea cu
care învățătorii și profesorii mun
cesc și asigură țării oameni întregi,
multilaterali, capabili să ducă mai
departe și să înfrumusețeze mereu
chipul patriei, să dea viață marilor
programe ale partidului de dezvol
tare necontenită a țării noastre. Alături de celelalte numeroase rezul
tate în muncă și învățătură care se
înscriu in bilanțul tinerei generații,
premiile elevilor laureați de azi —
specialiștii de mîine — reprezintă o
frumoasă garanție că inteligența ți
talentul, pasiunea și pregătirea lor
științifică vor rodi nemăsurat în fap
tele puse la temelia dezvoltării țării,
spre propria lor afirmare șl împli
nire.

într-o întreprindere cu re
zultate bune, care-i garan
tează cîștigul bun. Mai e și
impactul cu noul ; mina a
beneficiat în ultimii ani de
o dotare extraordinară, dar
aceasta... nu produce de la
sine. E nevoie de forță de
muncă foarte bine pregăti
tă, or, la acest capitol,
iarăși, ne-am lăsat puțin
descoperiți".
La suprafață — la pro
priu și la figurat — viață
de partid excelentă. La
propriu : dezbaterile se
organizează, efectiv, la su
prafață, in birourile (fru
moase, de altfel) ale clădi
rii administrative care încă
păstrează mirosul plăcut
de mortar.
de nou con
struit... La figurat : nici
odată nu s-au aprofundat
problemele, totdeauna au
vorbit cam aceiași oameni

sindicatului, la o discuție
cu mineri care, după multe
absențe nemotivate, sînt
chemați să dea explicații
tovarășului președinte de
sindicat. loan Ilie, și, în
final, să scrie și să semne
ze un angajament cum „că
nu mai fac...“.
Pe chipul unuia dintre
„împricinați"
joacă
un
zimbet de inexplicabilă
complicitate („cîte d-astea
n-au
semnat
și...“
—
ghicești in atitudinea sa și
chiar aflăm că la unii s-au
adunat dosare de angaja
mente).
— Este un adevărat vot
de blam pentru comitetul
nostru de partid, pentru În
treg colectivul faptul că a
fost nevoie de intervenția
tovarășilor de la munici
piu pentru ca lucrurile să
intre pe făgașul normal —

spune secretarul comitetu
lui de partid, și simțim, in
tonul lui, că,
realmente,
„votul de blam" a țintit
acolo unde trebuie, in con
știința de comuniști, în
mîndria, în orgoliul mine
rului, care, prin definiție,
este așa cum vorbește : om
al faptelor.
La antipod
cu situația
ivită la I.M. Livezeni, un
alt colectiv de mineri din
Valea Jiului. Ne oprim la
întreprinderea minieră Paroșeni — unitate distinsă,
trei ani consecutiv, cu
„Ordinul Muncii" clasa I și
care și in al patrulea an
(1987) s-a aflat, consecvent,
pe primul loc în Întrecere.
Este o întreprindere ase
mănătoare ca dotare în
treprinderii miniere Live
zeni (unități cu grad înalt
de dotare tehnică, moder
ne, care au beneficiat de
însemnate fonduri de in
vestiții). Aici insă rezul
tatele foarte bune voroesc
despre un colectiv care se
cunoaște pe sine și își dă
măsura
capacității
sale
prin tot ceea ce face.
...O simplă dezbatere de
producție, operativă,
la
pragul dintre două decade
ale lunii. Participă șefii de
compartimente, șefii de
grupă,
toți
specialiștii
minei, Întreg activul de
partid. E un bilanț bun, dar
vorbitorii nu insistă pe
tema aceasta. Dimpotrivă,
sint preocupați de ceea ce
au de făcut în continuare.
Ai imaginea foarte concre
tă, măsurată. fără vorbe
mari, a problemelor care
preocupă colectivul. Adu
narea a durat extrem de
puțin. N-am cronometrat,
dar se poate spune că n-a
durat un ceas — un ceas
dens insă, în care am sim
țit cu adevărat pulsul ini
milor de miner, conștiința

lor în acțiune. Să fi căutat
cu lămpașul de miner și nu
găseai vorbe de prisos. S-au
analizat, sector cu sector,
activitatea
de producție,
posibilitățile de a da cit
mai mult cărbune cocsificabil peste plan pentru a
veni în sprijinul siderur
giei. S-a stabilit pe loc cine
răspunde, cum răspunde, ce
timp are la dispoziție. La
un moment dat. un miner
propune o soluție deosebită
privind scurtarea cu .10 de
zile a lucrărilor de montaj
la un complex mecanizat
într-un abataj al sectoru
lui IV producție. Vorbito
rul este, pe loc, susținut de
un ortac.
cu argumente.
Se deliberează scurt, se
hotărăște adoptarea solu
ției.
O imagine care pune în
evidență un model de dez
batere aplicată, eficientă.
Oamenii se adunaseră să
stabilească concret cum să
fie mai bine, cum să acțio
neze in continuare pentru
a se menține — cum de
mai bine de patru ani se
mențin — pe primul loc în
întrecere. Acesta este spi
ritul concret care trebuie
întronat
în adunările de
partid, în toate adunările
organismelor
democrației
noastre muncitorești. Comparind
cu
situația
la
care ne-am referit in
prima parte a anchetei
noastre
ceea
ce
am
surprins aici, la Paroșeni,
reflectă limpede ce stil
este fertil, ce se cere orga
nizațiilor de partid, condu
cerilor colective pentru ca
activitatea lor să fie în
tr-adevăr eficientă, să răs
pundă nu in general, ci
problemelor concrete de
care depind munca și
viața oamenilor.

• Egreta
de
fildeș :
BUZEȘTI
(50 43 58) - 15
P
• De viață nu mă satur niciodată :
BUZEȘTI — 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11: 13, Alarmă la bord
— 15; 17: 19: floreasca (332971)
• Iacob : MUNCA
(21 50 97) — 1517,15: 19,30
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
—9: 11: 13; 15; 17; 19
• Rezervă la start : LIRA (31 7171)
-9: 11: 13; 13; 17; 19, la grădină 20.30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11- 13-

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Zbor deasupra unul cuib <le
cuci — 10 ; Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Un anotimp fără nume —
10 ; Torquato Tasso — 18 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 18.
• Filarmonica
„George
Knescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării***artistice". Geanina Oprițolu —
«
.. Husait,
'I...„.li, Mevioară, la pian Cornelia
deea Marinescu —* pian
10,30 „Universul artei vocale44. Victor Gomoiu
— bas, Krimhilda Cristescu — pian
— 17,30 ; (Ateneul Român) : Staglunea educativă pentru elevi.
Clclul
„Călătorii in lumea muzicii : Concert
susținut de orchestra
simfonică a
Liceului de arta
„George Enescu".
Dirijor și
comentator Nicolae Racu
— 11 ; r
___ _________
_____ RouRecital
de orgă_ Robert
bos (S.U.A.) — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — n ; Rigoietto — 18.
• Teatrul de
operetă (13 63 48) My
fair lady — 10,30 ; Liliacul — 18.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulan dra44
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 10,30; Tre
nurile mele — 18 ; (sala
• •
- Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută
— 10,30 ; Cîntec despre mine însumi
— 18.
• Teatrul Mic
(14 70 81) : Cerul lnstelat deasupra noastră —- 18,30.
• Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 11 ; Joc ciudat
după scăpătat — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Și
totuși o mare Iubire (spectacol sus
ținut de Teatrul evreiesc de stat) —
— 10 ; 18.
• Teatrul „Nottara44
(59 31 03, sala
Magheru) ; Ris și plins — 18.
• Teatrul GiuJești (sala
Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie
cu
scară — 11 ; Regina balului — 18 ;
(sala
Ciulești, 18 04 83) :
Discuție
fără martori — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
și ceai — 18 ; (grădina Boema) : O
seară de pomină (premieră) — 19.
9 Ansamblul „Rapsodia
Română44
(13 13 00) : Micuța Dorothy — 15 ; De
tine dorul mă leagă — 18.
• Teatrul „Ion Creangă
*
4 (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30.
® Teatrul „Țăndărică' ris 23 77, sala '
Victoria) :
Spectacol
muzical
cu
Minisong' —/11 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigrișorul
Petre - 11.30
~
_
0 Circul București (10 41 95) : „Stf
lele Circului din Moscova44 — io
15.30 ; 19.

i

PAGINA 5

SCINTEIA - duminică 22 mai 1988

CONTRACTĂRILE LA FONDUL DE STAT
- pe măsura potențialului de producție al gospodăriilor populației
Este un lucru bine cunoscut și tot
mai larg înțeles și de către locuito
rii comunei noastre : constituirea
unui fond de stat cit mai puternic,
de produse agricole, corespunde in
tereselor întregii societăți, ale tu
turor oamenilor muncii de la orașe
și sate, unei mai bune aprovizionări
a populației, dezvoltării industriei
prelucrătoare, satisfacerii altor nevoi
ale economiei naționale. Pornind de
la aceste cerințe, de la necesitatea
sporirii contribuției gospodăriilor
populației
comunei noastre — pe
măsura potențialului lor — la con
stituirea fondului de stat, consiliul
popular și-a propus să intensifice ac
țiunea de sporire a contractelor pen
tru livrarea de produse animaliere, și
în mod special la bovine și vitei, la
ovine si miei. Sigur, trebuie să amin
tesc. comuna noastră. Sadova, comu
nă cu specific montan, are anu
mite particularități care o disting de
multe alte așezări rurale ale jude
țului Suceava. Situată in imediata
vecinătate a orașului
Cîmpulung
Moldovenesc. Ia o distantă de apro
ximativ 5 kilometri, are foarte mulți
navetiști. Practic, din oei 2 400 lo
cuitori, mai mult de 700 muncesc in
unități din oraș, iar peste 300 lucrea
ză la secțiile întreprinderii de pros
pecțiuni și explorări geologice și fa
bricii de mobilă sau in instituțiile
din comună. In același timp, în cele
840 de gospodării se cresc 2 525 tau
rine, 3 740 oi, peste 600 porci, 280
cai, păsări, iepuri și alte animale.
Suprafețele de teren deținute
nu
sint prea mari, revenind 3,6 unități
vită mare la un hectar.
Fie și numai aceste date scot de
sigur în evidență vrednicia oamenilor
acestor locuri. înalta lor conștiință
civică, patriotică. Pentru că,
deși
aproape jumătate din numărul lo
cuitorilor lucrează în întreprinderi
sau instituții, aproape toate familii
le cresc animale contractînd pentru
fondul de stat importante cantități.
(Practic doar cîteva familii formate
din oameni foarte bătrîni sau bolnavi
nu cresc animale mari). Considerăm
ca o frumoasă reușită a consiliului
nostru popular faptul că a lămurit si
sprijinit inclusiv cele 89 de familii
care nu dețin teren să crească anima
le și să contracteze surplusul de pro
duse la fondul de stat.
Dar pentru cei cane lucrează in
industrie nu este greu să crească animale? — aș putea fi întrebată. Nu.
nu este ! De aceeași părere sint Ion
și Maria Z. Zbranca. Vasile și Eughenia Hurghiș. Vasile si Elena Constantinescu, precum și Ion A. Coca,
Ion Q. Zbranca. Victor Lehaci,
Gheorghe Piticar si toți ceilalți, care
consideră astăzi că. dimpotrivă, cind
iți plac animalele, cind te convingi
de avantajele acestei îndeletniciri
nimic nu este greu. Mai ales că ei
obțin astfel in propriile gospodării
nu numai întregul necesar de pro
duse animaliere, dar si impor
tante cantități pe care le valori

fică la fondul de stat, obținînd în
semnate venituri. Desigur. în urmă
cu 2—3 ani mai erau și excepții de
la această firească stare de lucruri
din prezent.
Cum a reușit consiliul nostru popu
lar să-i determine, practic, pe toți
locuitorii să aibă si să crească ani
male și să contracteze cu statul ?
în primul rînd, ne-am făcut din
aceasta un obiectiv central al
activității noastre, căruia i-am sub
ordonat numeroase acțiuni organiza
torice și politico-educative. în aoest
sens, am desfășurat o intensă muncă
politico-educativă de lămurire a oa
menilor. în cadrul adunărilor cetă
țenești. prin mijloacele propagandei
vizuale, cu ajutorul activităților cul
tural-educative — conferințe. întîlniri cu specialiști, programe artisti
ce etc. — am popularizat avanta
jele creșterii animalelor, fruntașii
comunei în această privință, ca și pe
cei care se mai codeau incâ, sub di
ferite pretexte, măsurile de spriji
nire luate de consiliul popular, pre
cum și datoria patriotică a fiecărui
gospodar de a contracta
diferite
animale cu statul, în același scop,
pe fiecare circumscripție electorală
a fost constituită cite o echipă
de agitatori condusă de un membru
al biroului comitetului comunal de
partid și din care mai fac parte un
membru al biroului executiv al con
siliului popular, deputatul din cir
cumscripția respectivă, un reprezen
tant al C.P.A.D.M., cetățeni fruntași
în creșterea animalelor, și care a
discutat cu oamenii, explicindu-le
prevederile Programului de autoeonducere și autoaprovizionare. avanta
jele creșterii animalelor și contrac
tării surplusului de produse cu statul.
După o perioadă, unii dintre ei au
cumpărat animale. Cu alții a trebuit
să se discute de mai multe ori. Cert
este că pînă la urmă toți deținătorii
de teren au înțeles că este o datorie
obștească să utilizeze cit mai bine
suprafețele de pășuni și finețe, crescind animale. Aceleași echipe au ac
ționat și pentru realizarea de con
tracte la nivelul planului ce revine
comunei. încă de la începutul tri
mestrului IV al anului trecut, biroul
executiv al consiliului popular a inmînat fiecărui gospodar planul de
cultură și de creștere a animalelor
pe 1988. O dată cu aceasta s-au în
cheiat și contractele pentru fon
dul
de
stat,
acțiunea desfășurindu-se pe circumscripții
electo
rale. Aceeași echipă urmărește acum. in continuare, si preluarea pro
duselor conform termenelor contrac
tuale și asigurarea livrărilor lor rit
mice, precum si posibilitatea sporirii
contractelor pe măsura potențialului
de care dispune comuna noastră.
în al doilea rîhd. paralel cu mun
ca politico-educativă desfășurată,
consiliul popular a luat numeroase
măsuri pentru a veni efectiv în spri
jinul cetățenilor. în această primă
vară, spre exemplu, au fost efec
tuate lucrări de curățire pe 920 hec

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

în meci decisiv pentru „Cupa I.H.F.“
de acum este de fapt manșa a doua
a finalei, primul meci, desfășurat la
Kaunas, revenind gazdelor cu 21—20.
după ce echipa noastră a condus la
pauză cp 11—8 și. cu numai cîteva
secunde inainte de încheierea jocu
lui. scorul era egal : 20—20...
Meciul de azi dintre cele două re
putate formații va începe la ora 11
și va fi condus de arbitrii Peter
Raushfuss și Rudolf Buchda (ambii
din R.D. Germană).

INFORMAȚII DIN FOTBAL

★
RUGBI. în campionatul diviziei A
— seria I, azi sint programate ur
mătoarele meciuri in Capitală, pe
terenul central din Parcul Copilu
lui : Grivița roșie — Farul (ora 10)
și Dinamo — Știința Petroșani (ora
11,30) ; Sportul studențesc T.M.U.C.B.
— C.S.M. I.M.U. Suceava (stadion
Tei. ora 10) ; Steaua — Contactoane Buzău (stadion Steaua, ora 10) ;
C.S..M Sibiu — Politehnica Iași ;
Universitatea Timișoara — Știința
CEMIN Bala Mare. înaintea aces
tei etape, pe primele trei locuri :
Steaua (46 p). Știința CEMIN Bata
Mare (42 p), Dinamo (39 p).

ȘAH. în runda a 6-a a turneului
internațional de șah de la Amster
dam. Anatoli Karpov a cîstigat la
Van der Wiel, iar Gări Kasparov a
remizat cu Timman. în clasament
conduce campionul mondial Kaspa
rov cu 4 puncte, urmat de Karpov
(3,5 puncte), Timman (3 puncte).
POPICE. Proba masculină indivi
duală din
cadrul Campionatelor
mondiale de popice de la Budapes
ta a fost dștigată de iugoslavul
Boris Urbane. La feminin Pe pri
mul loc s-a clasat Mariana Torok
(Ungaria). Dintre sportivii noștri.

Politehnica Timișoara — Sportul
studențesc, Petrolul Ploiești — F.C.
Argeș șl Oțelul Galați — A.S.A. Tg.
Mureș.
• în manșa a doua a finalei „Cu
pei Italiei" la fotbal, echipa Torino
a întrecut pe teren propriu cu sco
rul de 2—1 formația Sampdoria. în
vingătoare cu 2—0 in primul joc,
echipa Sampdoria a cucerit trofeul.

• Primele meciuri disputate în
cadrul turneului internațional de
fotbal pentru juniori II (cădeți) de
la Monthey (Elveția) s-au încheiat cu
Următoarele rezultate : R.D. Germa
nă — Belgia 5—1 ; Anglia — Suedia
2—0 ; Franța — Cehoslovacia 2—0 ;
Elveția — Ungaria 0—0.
★

locul cel mai bun la masculin l-a
avut Stelian Boariu (4), iar la fe
minin Adriana Antonesei (tot 4).

BASCHET. în ziua a doua a com
petiției internaționale feminine de
baschet de la Varna, reprezentativa
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de
94—61 (37—32) echipa Bulgariei, iar
selecționata Ungariei a dispus cu
94—70 (48—41) de formația Ceho
slovaciei.
VOLEI. Echipa feminină de volei
a Braziliei, aflată in turneu in Ce
hoslovacia. a întîlnit la Praga se
lecționata țării-gazdă. Voleibalistele
braziliene au obținut victoria cu
scorul de 3—1 (11—15. 15—10. 15—12,
15—8).
TENIS. în optimile de finală ale
turneului internațional feminin de
tenis de la Geneva, campioana
bulgară Manuela Maleeva a învins-o
cu 6—3. 6—1 pe jucătoarea italiană
Laura Lapi. Alte rezultate : Kata
rina Lindqvist (Suedia) — Adriana
Villagran (Argentina) 6—1. 7—5 ; Iva
Budarova (Cehoslovacia) — Gisele
Miro (Brazilia) 7—5. 6—3 ; Barbara
Paulus (Austria) — Niege Dias (Bra
zilia) 6—1, 6—2.

Automobiliștii noștri in întreceri internaționale
• După ce au participat. în Bulga
ria, la „Raliul Albena — Nisipurile
de aur" (cu rezultate modeste. Une
le echipaje situîndu-se... pe ultime
le locuri), automobiliștii noștri vor
participa la o nouă competiție in
ternațională : la Tartu (U.R.S.S.). in
perioada 3—5 iunie. Din lot fac
parte echipajele Balint — Zărnescu,
Vasile — Scobai, Mălăuț — Ionescu,
Duval — Nemeș. Mateescu — Motoc,
primele trei pe mașini ..Dacia 1 310",
celelalte pe mașini „Oltcit".
• Săptămina viitoare, la Reșița,
este programată cea de-a doua e-

președinta Biroului executiv
al consiliului popular comunal
Sadova, județul Suceava

Informații de la Inspectoratul
General al Miliției —
Direcția circulație

H.C. MINAUR - GRANITAS KAUNAS

AZI, ÎN DIVIZIA A. etapa a 29-a.
Cele mai atractive meciuri din cele
nouă care vor avea loc astăzi, cu
începere de la ora 18, sint pe sta
dionul din Ghencea din Capitală,
unde fruntașa clasamentului. Steaua,
primește vizita echipei Universitatea
Craiova (ocupanta locului 5), și la
Cluj-Napoca, unde formația locală
are ca oaspeți pe fotbaliștii dinamoviști, aflați, după cum se știe, în
luptă directă pentru locul întii al
clasamentului (acum ei ocupă locul
al doilea. Ia numai un punct in
urma steliștilor). Celelalte partide
ale etapei : Corvinul Hunedoara —
S.C. Bacău. F.C. Olt — Victoria
București, Rapid — C.S.M. Suceava,
F.C.M. Brașov — Flacăra Moreni,

Maricîca ȚIPR1GAN

BULETIN
RUTIER

Eveniment handbalistic, azi Ia Baia Mare

Toți iubitorii handbalului, toți iu
bitorii sportului știu că azi. in sala
..Dacia" din Baia Mare, se dispută
un meci mult așteptat și extrem de
pasionant între două formații de
frunte ale handbalului european :
H.C. Minaur și Granitas Kaunas,
miza constituind-o ciștigarea „Cupei
Federației internaționale de hand
bal". trofeu deținut la această dată
de handbaliștii sovietici, dar care,
in urmă cu 3 ani, a fost și în pose
sia handbaliștilor băimărenl. Partida

tare pășuni și finețe, s-au fertilizat
1055 hectare cu îngrășăminte natu
rale, 380 hectare cu îngrășăminte
chimice și se regenerează prin suprainsămînțare. cu sprijinul între
prinderii județene de imbunătățire și
exploatare a pajiștilor. 650 hectare
pășune. De asemenea, pentru gospo
dăriile populației au fost asigurate
importante cantități de îngrășăminte
chimice și întregul necesar de se
mințe de lucernă și trifoi, orzoaică,
sfeclă furajeră etc. Ca in fie
care an, au fost organizate 7 ta
bere de vară pentru vaci și 5 stini
pentru oi. drumurile construite permițînd accesul mașinilor pentru
transportul operativ al laptelui la
întreprinderea specializată. Totoda
tă. pe pășunea „Mănăila" au fost
ridicate 3 adăposturi pentru animale,
din care unul în anul 1987, iar pe
„Glodețe" un saivan. De asemenea,
pe toate pășunile au fost captate
izvoare si s-au construit adăpători
pentru animale. Iar acțiunea iniția
tă anul trecut de specialiștii noștri
de a ajuta o parte din cetățeni pen
tru înființarea în propriile gospodării
a unor loturi experimentale, obținindu-se producții la unele culturi
de 4 ori mai mari decît media zonei,
a dat roade, stimulînd oamenii la
mai buna valorificare a pămîntului
și sporirea producției de furaje ne
cesare animalelor. La învățămîntul
agrozootehnic, desfășurat în iarnă,
crescătorii de animale au dovedit un
interes deosebit față de tehnologiile
aplicate. Este locul să menționăm și
numele citorva dintre cei mai har
nici gospodari ai comunei : Nicolae
S. Coca a primit pentru realizările
la fondul de stat pe anul 1987 di
ploma de „Fruntaș în întrecerea so
cialistă". La fel de vrednici sint
Gavrll Alvirescu. Vasile Sturza. Va
leria Crăciunaș. care, spre exemplu,
in 1987 a predat de la o singură
vacă 2 800 litri lapte, iar în primul
trimestru al acestui an. peste 1100
litri. De altfel. în primul trimestru
al acestui an, locuitorii comunei au
predat la fondul de stat 1 284 hecto
litri lapte, peste 40 tone carne, 25 500
bucăți ouă și alte produse. Iar livră
rile continuă, sporind pe măsură oe
tot mai multe taurine intră in lactație. iar încălzirea vremii favorizea
ză creșterea producțiilor.
Dacă pentru rezultatele obținute
anul trecut în realizarea programu
lui de autoconducere și autoaprovi
zionare. in înfăptuirea indicatorilor
întregului plan de dezvoltare economieo-socială în profil teritorial co
muna Sadova s-a situat pe locul III
pe județ, realizările de pînă acum,
inclusiv în ceea ce privește îndepli
nirea contractelor încheiate pentru
fondul de stat, ne permit ca în acest
an să aspirăm la locul I.

tană a competiției internaționale
„Cupa Prieteniei" la viteză pe cir
cuit, La această întrecere iau star
tul automobilist! din țările socialis
te, in concurs fiind admise numai
mașini construite in țările respec
tive. Mașinile românești. „Dacia" și
„Oljcit", vor fi pilotate de „ași ai
volanului" bine cunoscuți : Nicu Grigoraș. Victor Nicoară, Ovidiu Mazilu, Gheorghe Preoteasa și alții.
Rubrică realizată de

I. BUM1TR1U

r

Rigori ale traficului
de sezon
Apropiatul sezon estival înregis
trează. oe majoritatea traseelor tu
ristice și de agrement, valori mai
ridicate de trafic. îndeosebi la sfirsit de săptămină. înainte de a porni
la drum, automobiliștii trebuie să fie
odihniți, iar mașinile in perfectă sta
re de funcționare. în condițiile in
care se rulează pe distante lungi,
uneori de sute de kilometri, obo
seala isi spune cuvîntul. mai ales
după lăsarea serii, cind eforturile
de orientare și pilotaj sporesc con
siderabil. iar organismul, in mod fi
resc. are nevoie de odihnă. Ade
seori, faza incipientă a oboselii se
manifestă prin scăderea atenției, a
puterii de concentrare și analiză. în
deosebi după eforturile prelungite pe
care automobiliștii le depun la vo
lan atunci cind ținta călătoriei este
ceva mai îndepărtată. Este de re
ținut faptul că zone de agrement și
recreare există pretutindeni și pen
tru a petrece în mod plăcut timpul
liber nu este absolut necesară
parcurgerea unor distanțe prea mari.
Un gest devenit aproape cotidian, dar
de care automobiliștii uită, uneori,
în detrimentul deplasării, este cupla
rea centurii de siguranță. Celor care
ignoră acest element important de
protecție li se reamintește că. dacă
centura de siguranță ar fi fost fo
losită de toii, s-ar fi salvat multe
vieți și s-ar fi diminuat gravitatea
unor accidente. Alte evenimente ne
dorite se datoresc îndeosebi necorelării vitezei cu condițiile concre
te de drum, de trafic și de vizibi
litate. din dorința, cel mai adesea
nejustificată, de a se ajunge mai re
pede la destinație. Ori de cite ori
automobilistul este tentat să apese
pedala de accelerație peste limita
mersului in siguranță sau să efec
tueze o manevră riscantă, el tre
buie să se gindească la faptul că. la
volan, poartă și responsabilitatea
unor vieți omenești. Cu atit mai
mult la lăsarea serii, cind, la vi
teze de deplasare neadecvate, obser
varea unor vehicule și pietoni poa
te fi tardivă. De reținut este și as
pectul aprecierii eronate a distanțe
lor datorită particularităților fizio
logice ale vederii pe timp de noap
te. lucru de care trebuie să tină sea
ma și pietonii inainte de a lua hotărirea pripită de a traversa in fugă
prin fata unor autovehicule care se
apropie. Statisticile atestă că multe
accidente rutiere produse după lăsa
rea serii s-au datorat nereducerii vi
tezei la apropierea din sens opus a
altor autovehicule. Reglarea corectă
a farurilor devine, astfel, extrem de
importantă în circulația nocturnă, ca
și repartizarea uniformă a încărcă
turii pe fiecare mașină. Supraîncăr
carea mașinilor poate modifica ți
nuta acestora in asemenea măsură,
incit și farurile corect reglate bat
prea sus. incomodindu-i pe ceilalți
parteneri de drum.
Călătoriile mai lungi. în timpul
concediilor, presupun și o pregătire
temeinică a mașinilor. Automobiliș
tii care tratează cu ușurință acest
aspect riscă, in cel mai bun caz. să
rămină in pană si să apeleze la bu
năvoința partenerilor de drum sau
să-și abandoneze temporar mașina
Frînele in stare bună mecanismul
de direcție pus la pune, pneurile
neuzate și respectarea presiunii acestora previn riscurile accidentelor
din cauze tehnice.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului
In întreaga tară se desfășoară cu succes întrecerea socialistă, la care
participă colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură, din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de
servicii, din alte sectoare de activitate.
Pe baza rezultatelor obținute in cele patru luni care au trecut din
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți
in criteriile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii aprilie pe primele
locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră
Paroșeni, județul Hunedoara, cu
878,7 puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 873,9
puncte.
Locul III : întreprinderea minieră
Căpeni, județul Covasna, cu 782,2
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea elcctrocentrale Porțile de Fier, cu 710,6
puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Rimnicu Vilcea, cu 633,7
puncte.
Locul III : întreprinderea electrpcentrale Bistrița, Piatra Neamț, cu
574,4 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție gaze
naturale Tirgu Mureș, cu 654,6
puncte.
Locul II : Schela de producție
gaze naturale Ploiești, cu 524,3
puncte.
ÎN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea lamino
rul de tablă Galați, cu 409,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 286,3
puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL.
ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de piese
radio și semiconductor! Băneasa —
București, cu 927,5 puncte.
Locul II : întreprinderea „Conect"
București, cu 882,2 puncte.
Locul III : întreprinderea „Steaua
electrică" Fieni, județul Dîmbovița,
cu 846,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI.
MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
MINERALE PENTRU
CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea materia
le de construcții Timișoara, cu 800,6
puncte.
Locul II : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul"
București, cu 457,9 puncte.
Locul III : întreprinderea pentru
lianți Brașov, cu 427,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA —
BUMBAC
Locul I : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu,
cu 742 puncte.
Locul II : Fabrica Filatura de
bumbac Urlați, județul Prahova,
cu 712,3 puncte.
Locul III : întreprinderea textilă
„Firul Roșu" Tălmaciu. județul
Sibiu, cu 540,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARII
ȘI PANIFICAȚIE
Locul I : întreprinderea de morărit și panificație Dîmbovița, cu
840,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Teleorman, cu
708,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de
morărit și panificație Ialomița, cu
631,9 puncte.
>

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE MAROCANE
Simbătă, delegația
parlamentară
marocană,
condusă
de
Ahmed
Osman, președintele Camerei Repre
zentanților, a avut Întrevederi
cu
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, și Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

*
Exprimfnd mulțumiri pentru calda
ospitalitate de care s-a bucurat pe
parcursul vizitei în tara noastră,
simbătă. în cadrul unei conferințe de
presă, conducătorul delegației parla
mentare marocane. Ahmed Osman,
președintele Camerei Reprezentanți
lor. a spus : în timpul primirii noas
tre de către
președintele
Nicolae Ceausescu ne-a impresionat
profunzimea gindirii și analizei sale
asupra problemelor Internationale,
fie că este vorba de cele ale păcii
și dezarmării, al căror promotor fer
vent este, fie de cele privind soluțio
narea conflictelor regionale sau gra
vele probleme cu care se confruntă
omenirea in general. Sin tem impre
sionați — a spus în continuare vor
bitorul — de vigoarea si justețea
ideilor sale, de realismul soluțiilor
si demersurilor nresedinteflui Româ
niei pe plan internațional, care se
dovedesc totdeauna viabile.
Referindu-se la relațiile dintre
România si Maroc, conducătorul de
legației a arătat că acestea au fost
puternic impulsionate de înțelegerile
convenite cu prilejul întîlnirilor si
convorbirilor
la
cel
mai
.înalt
nivel.
între
cele
două
țări, a spus el, s-au statornicit re-

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — REGIONALE
DE CALE FERATA
Locul I : Regionala de cale fera
tă Brașov, cu 350,4 puncte.
Locul II : Regionala de cale fe
rată Iași, cu 304,3 puncte.
Locul III : Regionala de cale fe
rată București, cu 267.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE

Locui I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu
888,2 puncte.
Locul II : Fabrica de anvelope
Luduș, județul Mureș, cu 654,8
puncte.
Locul III : întreprinderea „Prodcomplex" Tirgu Mureș, cu 259
puncte.
ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Pia
tra Neamț, cu 1 160,4 puncte.
Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud,
cu 1 155,7 puncte.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Rimnicu Vilcea. cu 1 097,8 puncte.

ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE
Locul I : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale
București, cu 503,3 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Craiova, cu 474,7 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic —
București, cu 462,3 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri textile-incălțăminte Arad, cu 366,8
puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Drăgășani, ju
dețul Vilcea. cu 362,1 puncte.
Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri
alimentare Tirgoviște. cu 359,2
puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII
ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR

Locui I : Uniunea județeană
Neamț, cu 1 327.8 puncte.
Locul II : Uniunea județeană
Vilcea. cu 1 051.4 puncte.
Locul III : Uniunea județeană
Prahova, cu 945,1 puncte.

în zilele de 16—21 mai a.c., o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condusă
de tovarășul B. A. Sofronov secre
tar al Comitetului regional Dnepro
petrovsk al Partidului Comunist din
Ucraina, a efectuat o vizită pentru
schimb de experiență in țara
noastră.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul
probabil pentru
intervalul cuprins
între 22 mai, ora
20 — 25 mai ora 20. în țară : Vremea
va fi caldă, iar în prima parte a inter
valului, in general, și instabilă. Cerul
va fi variabil, mai mult noros dupăamiezele, cind local se vor semnala
ploi ce vor avea caracter de aversă
însoțite de descărcări
electrice, mai
ales în zonele de deal și de munte din
partea sudică a țării. Pe alocuri, can

(Agerpres)

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul
municipal București și Comitetul ju
dețean Iași ale P.C.R., au vizitat in
stituții de învățămint și
obiective
social-culturale din Capitală și mu
nicipiul lași.

titățile de apă pot depăși 15 litri pe
metru pătrat în 24 de ore, iar izolat
condiții de grindină.
Vin tul va pre
zenta unele
intensificări trecătoare.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
în general între 8 și 16 grade, iar mar
ximele între 20 și 30 grade.
U
București ; Vremea va fi caldă, iar
în prima parte a intervalului, in gene
ral, și instabilă. Cerul va fi variabil,
măi mult noros
după-amiezele, cînd
temporar vor cădea ploi ce vor avea
și caracter de aversă însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat.
Temperaturile mir
nime vor fi
cuprinse între 12 si 16
grade, iar maximele intre 24 și 28 de
grade.

Instituție bancară specializată in
depuneri „pe termen" beneficiază
relațiile cu populația și singura
și de avantajele și drepturile ge
autorizată să păstreze economiile
nerale acordate de Casa de Eco
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor
nomii și Consemnațiuni oferă
depunătorilor.
permanent diferite instrumente de
Astfel, toți depunătorii la C.E.C.
economisire care sint destinate să
beneficiază de garanția statului asatisfacă preferințele tuturor cetă
supra sumelor depuse, acestea pu
țenilor adepți ai chibzuinței și spi
țind fi restituite orieînd. de păs
ritului de economie.
trarea secretului privind numele
De o largă solicitare se bucură,
depunătorului, operațiile efectuate
alături de celelalte instrumente de
și sumele economisite de aceștia.
economisire, și libretul de econo
De asemenea, toți depunătorii la
mii cu depuneri „pe termen". De
C.E/C. beneficiază de scutiri de
punerile pe acest libret se efec
impozite și taxe pentru toate ope
tuează pentru o durată minimă de
rațiile și serviciile efectuate de
păstrare la C.E.C. de un an, acorunitățile C.E.C., de dreptul de a
dindu-se o dobîndă în numerar de
împuternici alte persoane să dis
3.5 Ia sută pe an. în cazul restitui
pună de sumele păstrate la C.E.C.,
rii înainte de împlinirea unui an.
de dreptul de a lăsa moștenire su
se acordă o dobîndă de 1,5 la sută
mele depuse, precum si de dreptul
pe an.
de a condiționa restituirea sumelor
Operațiile de depuneri și resti
depuse la C.E.C.
tuiri se efectuează la toate unită ,
în același timp, toți depunătorii
țile C.E.C. proprii, precum și la
la C.E.C. beneficiază de impres
unitățile P.T.T.R. și cooperativele
criptibilitatea sumelor depuse, care
de credit autorizate. Depunerea
dă dreptul titularilor de a dispune
minimă pe acest libret este de
de sumele economisite și depuse
1 000 de lei, fiecare depunere conpe un instrument de economisire
stituindu-se ca un depozit separat
timp nelimitat. Casa de Economii
pe o filă a libretului.
și Consemnațiuni avind obligația
Pe lingă avantajele specifice ade a le păstra și restitui atunci
cestui instrument de economisire,
cind titularul sau persoanele cu
titularii libretelor de economii cu
drept de dispoziție le solicită.

Perspectivele unei importante surse energetice
lari numai in Statele Unite, ceea ce
demonstrează că industria energiei
vintului a dobindit o anumită impor
tanță. Peste trei sferturi din aceste
centrale se află în California, iar
majoritatea celorlalte au fost puse în
funcțiune în Danemarca.
Apare din ce în ce mai limpede că
energia vintului este în măsură să
ocupe un loc ce nu poate fi neglijat,
mai ales in țări în curs de dezvol
tare. Aceste țări trebuie să rezolve
problemele tehnice pe care le ridică
exploatarea Si electrificarea zonelor
urbane și rurale. Experiența dobîndită pare să demonstreze că recurge
rea la energia vintului reprezintă o
soluție adecvată, ale cărei consecințe
șocioeconomice ar putea fi deosebit
de pozitive.
Există două mari tipuri de sisteme
de energie a vintului : sistemele cu
plate la rețea și sistemele vint-diesel.
Primele desemnează sisteme alcătui
te dintr-o centrală de tip standard,
acționată de vint. care alimentează
direct marile rețele electrice și nu
necesită decit un dispozitiv de regla
re relativ simplu. Aceste centrale se
produc acum ne scară mare. Tehno
logia pe care se bazează sistemele
respective poate fi astăzi considerată
ca fiind bine nusă la punct, astfel in
cit chiar lucrările pentru dezvoltară
nu vizează perfectionarea mașinilor,
ci reducerea costurilor.
Sistemul vint-diesel nu reținuse
atenția industriei pînă recent si vor
fi necesari încă un număr de ani ina
inte ca acesta să ajungă la maturi
tate tehnologică Este vorba de un
sistem hibrid, compus in esență dintr-un aerogenerator si un generator
diesel tradițional, care au. ambele, aproape aceeași putere. Centrala propriu-zisă poate fi. eventual, identică
cu cea racordată la rețea. Instalarea

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie in țara noastră a delegației
parlamentare marocane, ambasadorul
Regatului
Maroc
la
București,
Abdelwahab Chorfi, a oferit, simbătă,
un dineu.
Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
membri ai conducerii unor ministere
și instituții centrale, deputați.

Avantajele economisirii pe libretele de economii
cu depuneri „pe termen”

„IMPACT-SCIENCE ET SOCIETE"

Conform experienței dobindite. se
poate afirma că utilizarea energiei
vintului pentru producerea curentu
lui electric apare ca o tehnologie
adecvată, cu consecințe socioeconomice foarte pozitive, mai ales în ță
rile in curs de dezvoltare. Progresele
actuale ale acestei tehnologii
vor
duce la punerea la punct a unor sis
teme de exploatare a energiei de
acest tip care vor putea fi implan
tate in orice punct al globului.
Utilizarea tradițională a vintului
pentru pomparea apei este un pro
cedeu vechi de peste o mie de ani.
Recent insă au fost concepute și alte
aplicații ale acestei energii. încă de
la începutul secolului s-au efectuat
experiențe în vederea studierii posi
bilității de producere a energiei elec
trice cu ajutorul forțelor vintului.
Dar tocmai cînd această operațiune
se dovedise posibilă din punct de ve
dere tehnic, aparenta abundentă de
combustibili fosili ieftini a făcut ca
aceste convertizoare de energie să
devină necompetitive. Criza petrolie
ră din anii ’70 a provocat o urcare
vertiginoasă a preturilor energiei,
ceea ce a dus la o creștere a inte
resului pentru energiile alternative.
Guvernele din mai multe țări, si
anume din
Danemarca.
S.U.A.,
Olanda. R.F.G.. Marea Brltanie și
Suedia, urmate ulterior de numeroa
se altele s-au grăbit să pună în func
țiune programe de cercetare in acest
sens. Exploatarea energiei vintului a
cunoscut astfel o intensificare excep
țională. Potrivit unor estimări datînd
de la finele anului 1986. capacitatea
totală instalată a acestui tip de ge
neratoare a ajuns de la cițiva MW.
in 1980, la 1 400 MW. produși de
15 000 asemenea centrale, cuplate la
rețea. Aceste centrale reprezintă o
investiție de circa două miliarde do

în timpul șederii în țara noastră,
delegația parlamentară marocană a
vizitat obiective economice, socialedilitare din Capitală.

DE LA C.E.C.

Din presa internațională •

Revista „Impact-Science et Societe", editată de UNESCO, se referă,
intr-un amplu studiu, la perspectivele energiei vintului. Redăm extrase
din articol ;

lății trainice, stabile, care cunosc o
continuă dezvoltare. Avem raporturi
strînse de cooperare și, după păre
rea noastră, există domenii în care
putem lărgi această colaborare, cum
ar fi siderurgia, construcția de căi
ferate, poduri și baraje, schimburile
de tehnologii, medicina și farmaceu
tica.
Oaspetele s-a referit, de asemenea,
la importanța conlucrării dintre par
lamentele celor două țări în vederea
dezvoltării relațiilor bilaterale, pre
cum și în viața internațională.

Cronica zilei

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea . „Pro
gresul" Ploiești, cu 523,7 puncte.
Locul II : întreprinderea rafinăria
„Crișana" Suplacu de Barcău, ju
dețul Bihor, cu 484,3 puncte.
Locul III ; întreprinderea ra
finăria Brașov, cu 352 puncte.

★

ÎN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă
dc stat Bacău, cu 852.2 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Focșani, cu 825,6 puncte.
Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Suceava, cu 278,7 puncte.

Cu acest prilej au fost abordata
aspecte ale dezvoltării colaborării și
cooperării economice bilaterale, ale
intensificării
schimburilor comer
ciale reciproce, precum și unele pro
bleme ale situației
internaționale
actuale.

unui asemenea sistem intr-o comuni
tate rurală lipsită de electricitate
deschide comunității respective imen
se posibilități in ce privește indus
tria, aprovizionarea cu apă. siste
mele de răcire, electrificare etc.
La scara unei țări, introducerea
oricărui sistem de alimentare elec
trică, inclusiv a unui sistem hibrid,
va avea repercusiuni asupra struc
turii sociale, va reduce eventual depopularea zonelor rurale si va atenua
consecințele nefaste ale urbanizării,
una din cele mal grave probleme de
care suferă multe țări în curs de dez
voltare.
Ca și în cazul oricărui alt proiect
realizat in țările în curs de dezvol
tare, pregătirea personalului local
constituie aici un element foarte im
portant. Pe termen scurt, asigurarea
unei pregătiri de bază vizează ex
ploatarea și întreținerea centralelor
acționate de vint importate : pe ter
men lung, este vorba de punerea în
funcțiune a mijloacelor pentru reali
zarea cu mijloace naționale a aces
tor mașini și de crearea competențe
lor necesare gestiunii unei vaste re
țele de producere a electricității pe
baza energiei vintului.
Avind in vedere progresele tehnice,
nu este imposibil ca, intr-o bună zi,
să se pună la punct sisteme de ex
ploatare a energiei vintului care să
poată fi instalate în orice punct al
globului sau aproape în orice punct.
Singura limită pentru exploatarea
acestei surse de energie este însăsi
natura sau, mai precis, meteorologia.
O planificare satisfăcătoare a proiec
telor de exploatare a acestei energii
presupune o bună cunoaștere a re
gimului local al vînturilor. O incer
titudine de numai 10 la sută se re
percutează cu aproximativ 30 la sută
asupra producției medii de energie.
De aceea sint necesare metode care
să înregistreze variațiile rapide ale
valorii medii a vintului. Astfel de
metode au fost puse la punct in Eu

ropa în cursul ultimilor zece ani.
Lucrările realizate pe această temă
de cercetătorii danezi care au dus la
întocmirea atlasului viaturilor pen
tru Danemarca
vizau rezolvarea
problemei luării in considerare si
multan a statisticilor meteorologice
pe scară mare și a efectelor de to
pografie locală. Aoest atlas a servit
la determinarea amplasării mai
multor mii de centrale acționate de
vint in Danemarca. Ulterior au fost în
treprinse lucrările de evaluare a posi
bilităților de exploatare a acestei
energii în Insulele Capului Verde.
Somalia. Algeria si India, elaborîndu-se un program destul de complet,
care va permite alegerea locurilor de
amplasare a centralelor acționate de
vint.
Două operațiuni-pilot. care vizează
utilizarea energiei vintului în slujba
electrificării unor țări în curs de
dezvoltare au fost deja inițiate. Pri
ma din aceste acțiuni a fost între
prinsă în 1981 în Capul Verde. în
colaborare cu Institutul național de
cercetări tehnologice ; cealaltă. în
1984. în Somalia, împreună cu Biroul
național al energiei electrice din
Mogadiscio. Este vorba, in ambele
cazuri, de proiecte O.N.U.D.L. finan
țate de guvernul danez. în prezent,
două centrale acționate de vint, cu
plate la rețea, funcționează de mai
bine de doi ani în apropierea locali
tății Praia, capitala Republicii Capu
lui Verde. Producția acestor centrale
este foarte apropiată de aceea pro
nosticată de datdle obținute cu oca
zia alegerii locului de amplasare, cu
excepția perioadei primului an de
exploatare, cînd ea a fost de 218 000
kWh, în loc de 385 000 scontați.
Proiectul realizat în Somalia pre
vedea instalarea a patru centrale si
milare, in apropiere de Mogadiscio,
Acolo, problemele de coroziune sint
și mai grave (Climatul este. în aoest
sens, unul dintre ceile mai nefavora
bile din lume), dar. ca și în cazul
Capului Verde, regimul vînturilor
pare atit de propice exploatării ener
giei vintului incit eforturile nu au
fost zadarnice.
Din 5 miliarde de locuitori af pla
netei noastre, peste două miliarde
trăiesc fără să beneficieze de avan
tajele electricității. Tehnicile mo
deme de producere a electricității pe
baza energiei vintului generează op
timism în ce privește satisfacerea
unei părți a necesităților.

Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu,
Rumania înaintează neîntrerupt pe calea dezvoltării
economice si sociale, acționează term pentru pace
si colaborare m întreaga lume
Comentarii

și

aprecieri

ale

Concepția politică realistă, de larg răsunet internațional, prodi
gioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu pusă în slujba in
tereselor supreme ale poporului român, ale cauzei colaborării și păcii
internaționale, mările realizări ale României în anii socialismului, di
namismul fără precedent al întregii vieți economice și sociale româ
nești, în special în perioada de după Congresul al IX-lea at P.C.R., con
tinuă să facă obiectul unor ample relatări și comentarii publicate de
presa din diferite țări ale lumii.

Revista indiană de limbă engle
ză ,.BY WORD"-a inserat un amplu
articol consacrat personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, vas
tei sale activități politice și orga
nizatorice pentru propășirea pa
triei noastre și pentru triumful
cauzei înțelegerii. . colaborării și
păcii intre popoare. Intitulat „Po
litica de stat a României pentru
pace și dezvoltare", articolul Înfă
țișează pe larg concepția pre
ședintelui României privind căile și
modalitățile de acțiune pentru in
staurarea unui climat trainic de
pace și colaborare in relațiile in
terstatale, subliniind importanța și
realismul inițiativelor țării noastre

vizind înfăptuirea dezarmării și
consolidarea păcii mondiale. Subli
niind rolul decisiv al președintelui
României in fundamentarea politi
cii interne și internaționale a țării
noastre, articolul arată că „în această lume, care impune respon
sabilități deosebite din partea, con
ducătorilor națiunilor, președintele
Nicolae Ceaușescu se evidențiază
printr-o remarcabilă capacitate de
adoptare a unor decizii juste, sus
ținute de o corectă înțelegere a
necesităților vieții interne si inter
naționale".
Articolul este însoțit de portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
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POLITIC
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STATORNIC

EXTERNE ROMÂNEȘTI

în articolul intitulat „Un ideal
statornic al politicii externe roma
nești : pacea, dezvoltarea liberă și
independentă", cotidianul tunisian
..AL-AMAL" relevă : Atașamentul
României moderne la cauza păcii
are temeiuri adinei, o rațiune su
perioară. Aflată din punct de ve
dere geografic și istoric la o stră
veche confluență intre mari impe
rii. această țară a știut că numai
lupta împotriva oricărei forme de
dominație și asuprire ii poate adu
ce pacea și liniștea atît de necesa
re unui popor pașnic, care de pes
te 2000 de ani sălășluiește pe me
leagurile cuprinse intre Carpați și
Dunăre și care n-a încălcat vreoda
tă drepturile cuiva.
Poate așa se și explică de ce
România a făcut din apărarea păcii
— a păcii drepte pentru toate ță
rile și popoarele, a păcii care să
favorizeze colaborarea și buna. în
țelegere în folosul progresului și
prosperității tuturor popoarelor —
un ideal statornic. Fiindcă, optind
pentru o dezvoltare liberă și inde
pendentă. România a optat și ac
ționat consecvent pentru o politică
de pace, conștientă că ed-ificarba
unei societăți mai bune și cu un
nivel mai înalt de civilizație nu se
poate realiza decit intr-o lume a
păcii și înțelegerii între popoare.
Astăzi, sub
conducerea
pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un
om politic deosebit, apreciat, in
lume pentru inițiativele și acțiunile
sale. România se numără prin
tre apărătorii fermi ai
păcii.

GLASUL

IDEAL

grav amenințată de spectrul răz
boiului nuclear. Această țară dis
pune de o doctrină proprie a păcii
și de o concepție originală cu pri
vire la pacea lumii. In acest cadru,
un loc central il ocupă in perma
nență oprirea cursei înarmărilor șl
trecerea la dezarmare, prevenirea
unui nou război ' mondial. Româ
nia a elaborat un program atotcu
prinzător și coerent de pace și
dezarmare, in deplină concordanță
cu aspirațiile poporului român și
ale comunității internaționale.
După ce prezintă pe larg pro
punerile românești vizind oprirea
cursei înarmărilor și realizarea de
zarmării, cu prioritate a dezarmării
nucleare, articolul relevă :
In viziunea României, dialogul
politic se înfățișează ca un mijloc
fundamental de armonizare a pozi
țiilor unor state suverane în pro
bleme economice, politice sau mili
tare. dar și ca o cale rațională de
prevenire a degradării situației
spre eventuale conflicte. Potrivit
punctului de vedere exprimat cu
consecvență de România, dialogul
reprezintă, în primul rind, calea
pe care trebuie să meargă cele
mai mari puteri ale lumii. Statele
Unite și Uniunea Sovietică, care
dispun de cele mai mari arsenale
nucleare și care sint chemate să
găsească, in prezent, soluții de na
tură să permită oprirea cursei
înarmărilor, evitarea pericolului de
război. Fevitalizarea cursului des
tinderii și edificarea unui climat
de cooperare.

AL

UNUI MARE

OM

CONTEMPORANEITĂȚII

„Președintele Nicolae Ceaușescu
— promotor neobosit al cauzei
păcii" — este titlul sub care ziarul
„DAVAR", care apare la Tel Aviv,
consacră un articol prezentării con
cepției de politică' externă a pre
ședintelui României.
O analiză atentă a declarațiilor,
interviurilor și luărilor de poziție
ale acestui om politic de talie
mondială — scrie ziarul — relevă
că președintele României
a fost
primul care a elaborat cu acurate
țe un scenariu al consecințelor ce
ar decurge din refuzul angajării de
negocieri serioase și oneste pentru
înfăptuirea dezarmării, in primul
rind a dezarmării nucleare, din
continuarea politicii de forță. in
special a politicii de ignorare a
suveranității altor
națiuni și de
amestec in treburile interne ale
altor popoare,
care periclitează
pacea globală. Președintele Româ
niei a susținut intotdeauna. cu fer
mitate, că dezarmarea și destinde
rea sint probleme vitale, ce inte
resează întreaga omenire. ce nu
trebuie lăsate numai
in seama
marilor puteri și că țările mici și
mijlocii trebuie să-și aducă propria
lor contribuție in aceste domenii,
deoarece ele sint afectate in cel mai'
inalt grad' de cursa înarmărilor. In
propria
sa
țară.
președintele
Nicolae Ceaușescu a acționat pen

r

tru reducerea cheltuielilor militare,
încă de acum cîțiva ani, economiile
realizate fiind alocate pentru pro
iecte de ordin social.
Fără nici o îndoială, neobosita și
laborioasa activitate a președintelui
Nicolae Ceaușescu
in favoarea
păcii, impotriva terorii și șantaju
lui nuclear a vitalizat și vitalizează
in mare măsură conștiința antirăz
boinică a popoarelor. Prin glasul
prestigios
al
președintelui
ei.
România a
adus și continuă să
aducă contribuții esențiale la abor
darea problemei fundamentale și
stringente a dezarmării, in primul
rind a dezarmării nucleare.
Relatind despre politica externă
de largă deschidere spre lume a
țării noastre, cotidianul ..RENMIN
RIBAO“, din R.P. Chineză,
a
publicat un comentariu asupra
rezultatelor
soliei de
pace în
treprinse recent de președintele
Nicolae Ceaușescu.
împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in unele
țări din Asia și in Australia. Ziarul
relevă că in cadrul dialogului la
nivel înalt care a avut loc cu acest
prilej s-a convenit o lărgire a ra
porturilor in diferite domenii cu
țările vizitate și, totodată, au fost
afirmate principiile și pozițiile con
structive ale României în marile
probleme ale lumii contemporane.
In articol se subliniază că Româ

E DE PRESA
scurt
1NTILNIRE. La Moscova a avut
Joc o intîlnire între secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. Mihail
Gorbacio.v, și viceprim-ministrul și
ministrul de externe al R.A. Egipt;
Ahmed Esmat Abdel Meguid. S-a
efectuat un schimb de păreri in
legătură cu principalele probleme
internaționale si dezvoltarea in
continuare a relațiilor sovietoegiptene.

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
R.S.F. IUGOSLAVIA. Raif Dizdarevici. l-a primit pe președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P.
Polone, Zbigniew
Messner, aflat

într-o vizită oficială in Iugoslavia.
A fost efectuat un schimb de pă
reri in legătură cu situația inter
națională, stadiul actual și per
spectivele relațiilor bilaterale.
PRIMIRE. Președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria,
Gheorghi Atanasov, l-a primit pe
Tran Duc Luong, vicepreședintele
Consiliului de Miniștri al R.S. Viet
nam, aflat într-o vizită oficială la
Sofia. Au fost analizate stadiul
cooperării economice și tehnicoștiințifice bilaterale și perspecti
vele dezvoltării lor in continuare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

presei

de

peste

hotare

Sînt scoase în relief preocuparea constantă a secretarului general
al partidului, președintele Republicii, pentru perfecționarea sistemului de
mocratic de conducere a societății noastre, a noului mecanism economico-financiar, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor eco
nomice și regiunilor patriei, pentru ridicarea permanentă a nivelului de
viață material și spiritual al întregului popor.
Se relevă, totodată, principialitatea politicii externe românești, orientarea sa neabătută spre promovarea idealurilor destinderii și cooperării
internaționale și instaurării unei păci trainice în lume.

lucfde ale proceselor și evenimen
telor ce au loc pe plan mondial,
cit și prin susținerea
unor idei
constructive, cum sint respectarea
independentei naționale, necesitatea
retragerii tuturor trupelor străine
în limitele teritoriului lor național
și reglementarea prin negocieri a
tuturor conflictelor și diferendelor
existente.

nia promovează consecvent o poli
tică de dezvoltare a relațiilor cu
toate statele pe multiple planuri,
fapt care a fost confirmat pe deplin
de declarațiile făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu pe parcursul
turneului. „Renmin Ribao" a evi
dențiat, de asemenea, contribuția
de mare însemnătate adusă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la viața
internațională, atît prin analizele

PARTICIPARE

LA

ACTIVĂ

SCHIMBURILE

ECONOMICE INTERNATIONALE
La rindul său, ziarul „THE NA
TION", din Thailanda, a publicat
un supliment consacrat in întregi
me prezentării multilaterale a țării
noastre.
In
articolul
intitulat
..Romania in cadrul schimburilor
economice internaționale" se relevă
că, prin politica clarvăzătoare a
președintelui
Nicolae Ceaușescu.
programele de dezvoltare a Româ
niei în perioada 1986—1990 asigură
o rată ridicată a creșterii economice
a țării, precufn și participarea ei
activă la schimburile mondiale de
valori
materiale și spirituale.
România — notează ziarul — a
reușit să păstreze o rată, rezonabilă
de creștere în comparație cu ni
velul internațional actual și să rea
lizeze excedente comerciale sub
stanțiale. care să asigure rambur
sarea datoriei externe.
într-o
scurtă perioadă de timp, aceasta a
fost redusă la jumătate. Astfel,
România este un exemplu aproape
unic în lumea financiară, intr-un
moment in care datoriile externe
sînt in continuă creștere. Aceste
realizări, se arată in continuare,
au netezit calea spre noi creșteri
in schimburile externe și lărgirea
posibilităților de valorificare a
produselor românești.
In continuare sînt prezentate con
cepția și propunerile țării noastre,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu

privind căile de depășire a actualei
crize economice mondiale și ■ a
dezechilibrelor din relațiile econo
mice și comerciale dintre state.
Sub titlul „Ampla dezvoltare a
relațiilor comerciale ale Româ
niei", ziarul ..AL BAYANE", din
Maroc, prezintă date statistice care
arată că țara noastră întreține in
prezent relații economice și de
cooperare cu aproximativ 150 de
state de pe toate continentele, iar
volumul total al comerțului exte
rior al României înregistrează an
de an o importantă creștere.
România — arată ziarul — iși in
tensifică participarea la schimbu
rile economice mondiale prin creș
terea exportului de produse cu un
înalt grad de prelucrare, prin ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ
și. implicit, a competitivității măr
furilor livrate, prin promovarea
formelor avansate de cooperare economică, a relațiilor
economice
și comerciale pe baze stabile, de
lungă durată, in cadrul unor acor
duri și instrumente de colaborare
interguvernamentală pe termen
lung.
In același timp, ea militează
pentru eliminarea tuturor bariere
lor artificiale, a oricăror discrimi
nări în calea desfășurării normale
a comerțului mondial.

PRODUSE INDUSTRIALE LA
Intr-un articol consacrat dezvol
tării economiei românești, perspec
tivelor ce se deschid . in fața
poporului român,
ziarul
sirian
..AL THAWRA" subliniază : Gindirea novatoare a președintelui
Nicolae Ceaușescu. programele cu
tezătoare de dezvoltare elaborate
fac din România o tară care iși
privește cu încredere viitorul.
Așa cum s-a hotărit in 1984. la
Congresul al XIII-!lea al Partidului
Comunist Român, pînă in anul
1990 se va asigura trecerea Româ
niei de la stadiul de țară in curs
de dezvoltare la cel de tară mediu
dezvoltată din punct de vedere economic. Va urma. apoi, un nou
salt calitativ, in procesul căruia
România se va inscrie in' rindul ță
rilor dezvoltate ale lumii. Această
proiecție peste timp prefigurează
imaginea tonică a unei națiuni care
se ridică prin sine, pentru sine.
A fi in pas cu vremea — scrie
„Al Thawra“ — înseamnă pentru
poporul român, in anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu'1. a fi in pas cu
cele mai avansate realizări. Țări
de pe toate meridianele, chiar din
tre cele dezvoltate, cumpără azi
din România produse industriale.
De fapt — se arată în încheiere —
cu luciditate se gindește in întrea
ga industrie românească, pentru
că țara, prin marile eforturi ale
poporului român, a construit între
prinderi la nivel mondial.
Sub titlul semnificativ „România
de azi — țară in plină dezvoltare
economică",
ziarul
„MORNING
NEWS", din Pakistan. înfățișează
succesele istorice obținute de po
porul român in anii noii orinduiri
in dezvoltarea economică și socială
a patriei, in special in perioada
de după anul 1965.
Legați de activitatea tumultuoasă
a președintelui Nicolae Ceaușescu
— scrie ziarul pakistanez — ulti
mii 22 de ani reprezintă, fără în
doială. perioada cea mai bogată în
realizări din întreaga istorie a țării.
Este suficient de reținut doar fap
tul că numai sporul realizat in 1986

FESTIVITATE. La Casa de cul
tură a intreprinderii poligrafice
„Krasnîi Proletari11 din Moscova a
avut loc o adunare festivă consa
crată împlinirii a 30 de ani de Ia
crearea Asociației
de prietenie
sovieto-română — A.P.S.R. Au luat
cuvîntul L. D. Kazakov, membru al
C.C. al P.C.U.S., secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor,
vicepreședinte al conducerii cen
trale a A.P.S.R., acad. Radu Voinea,
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei Republicii Socialiste
România, conducătorul delegației
Asociației de prietenie românosovietică prezente la manifestările
organizate in U.R.S.S.

PRECIZARE. Reuniunea minis
terială extraordinară a mișcării de
nealiniere, care va incepe la 26
mai la Havana, va fi consacrată în
exclusivitate problematicii dezar
mării — a declarat ministrul ad
junct cubanez de externe. Râul

NIVEL

MONDIAL

față de 1985 la producția-marla in
dustrială echivalează cu aproxima
tiv jumătate din tot ceea ce reali
zase întreaga industrie românească
in anul 1965.
Romania continuă să fie o țară
în curs de dezvoltare, dar-obiecti
vele dezvoltării intensive ale cin
cinalului in curs vizează asigurarea
intrării sale, in anii următori, in
rindul țărilor cu o dezvoltare eco
nomică medie. Dar nu este greu de
observat că România a depășit în
multe domenii caracteristicile unei
țări in curs de dezvoltare,, realizînd,
in ce privește unele bunuri, pro
ducții pe locuitor mai mari decit in
multe țări dezvoltate. Așa. este si
tuația la oțel (față de Suedia. Ma
rea Britanic. S.U.A.. Olanda), cau
ciuc sintetic (Italia. Marea Britanie). fire și fibre sintetice (Austria.
Canada. Franța), aparate de radio
(Canada. Italia. Marea ■ Britanic),
ciment (R.F. Germania. Marea Britanie. Olanda) etc. La o serie de
produse, printre care acid sulfuric,
tractoare, autocamioane, vagoane
de marfă, mase plastice, frigidere,
televizoare, încălțăminte, s-a reali
zat o apropiere de nivelul produc
ției pe locuitor in țările dezvol
tate.
In continuare. ..Morning News'1
menționează mari obiective reali
zate în ultimele peste două dece
nii. intre care ..Transfăgărășanul'1
și Canalul Dunăre — Marea Nea
gră.
Ziarul indonezian de limbă en
gleză ..THE INDONESIAN TIMES1
a dedicat un articol special — in
titulat „Strategia creșterii econo
mice intensive și a progresului
tehnico-științific"
—
prezentării
concepției președintelui
Nicolae Ceaușescu privind rolul și
importanța de prim-ordin ale ști
inței și tehnologiei în dezvoltarea
generală a societății, • in înaintarea
României pe treptele progresului și
civilizației moderne.
(Agerpres)

Roa. El a anunțat că urmează să
fie adresat cu acest prilej un apel
puterilor nucleare și opiniei publi
ce internaționale de a acționa pe
calea înfăptuirii dezarmării pînă
in anul 2000.

PREȘEDINTELE
CIPRULUI,
Ghiorghios Vassiliou. l-a primit
pe Gustave Feissel, director ai
Oficiului secretarului general ad
junct al O.N.U. pentru probleme
politice, speciale, sosit intr-o vizită
la Nicosia. In cursul întrevederii
au fost abordate ' posibilitățile de
reluare a negocierilor privind so
luționarea pe cale pașnică a pro
blemei cipriote, precum și aspecte
in legătură cu viitoarea întrevede
re de la sediul Națiunilor Unite
din New York dintre președintele
Vassiliou și secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.
PROIECT COSMIC NIPON. Că
tre anul 2015. Japonia intenționea

Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-zairez
KINSHASA 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, si a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
președintelui fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair. Mobutu Șese Seim,
și doamnei Bobi Ladawa un cordial
mesaj de prietenie si cele mai bune
urări de sănătate, precum si de Pro
gres si prosperitate pentru poporul
zairez.
Mulțumind, președintele Mobutu a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena
Ceaușescu. in numele său si al soției
sale, un călduros salut de prietenie,
de înaltă stimă si considerație si
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres si
bunăstare pentru poporul român.
Exprimindu-și satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-zaireze. președintele Mobutu a

dat o înaltă apreciere recentului dia
log. la cel mai inalt nivel, intelegerilor convenite cu prilejul vizitei in
România si a exprimat convingerea
că acestea vor contribui la dezvolta
rea. pe multiple planuri, a raportu
rilor dintre România si Zair.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către setul statu
lui zairez a tovarășului Ion Coman.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care
a participai la lucrările congresului
M.P.R.
tr

La Kinshasa au luat sfirsit lucră
rile celui de-al IV-lea Congres al
Mișcării Populare a Revoluției.
în ședința de închidere au fost adoptate rezoluțiile congresului in do
meniul politicii interne si externe
pentru perioada următoare.
Președintele fondator al M.P.R..
președintele Republicii Zair. Mobutu
Șese Seko. a pronunțat alocuțiunea
de închidere a congresului.

Schimb de mesaje între secretarul general
al Partidului Comunist Român
și secretarul general al P. C. din Canada
OTTAWA 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise to
varășului William Kashtan, secretar
general al Partidului Comunist din
Canada, un salut tovărășesc, cele
mai bune urări de sănătate, de noi
succese in activitatea partidului.
Mulțumind,
tovarășul
William
Kashtan a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu
cele
mai calde salutări, urări de sănătate
și fericire personală, sentimentele de
înaltă considerație și stimă pen

tru
activitatea
prodigioasă
pe
care o desfășoară în fruntea partidu
lui și statului, urări de progres și
prosperitate pentru poporul român,
de noi și importante succese în vasta
operă de înfăptuire a obiectivelor
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres si Conferința Națională ala
P.C.R.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către secretarul
general al Partidului Comunist din
Canada a tovarășului Radu Bălan,
secretar al C.C. al P.C.R., reprezen
tantul P.C.R. la cel de-al XXVII-lea
Congres al P.C. din Canada.

Soluționarea conflictelor din America Centrală
reclamă

oprirea

străin

amestecului

MANAGUA 21 (Agerpres) — Pre
ședintele Nicaraguei. Daniel Ortega
Saavedra, a reafirmat hotărîrea
țării sale .de a utiliza toate resursele
pentru lichidarea sectoarelor forțe
lor ..Contras", care optează pentru
continuarea conflictului intern nicaraguan — transmite agenția ANN.
El a adăugat că S.U.A. continuă să
se amestece in treburile interne nicaraguane, fapt
demonstrat și de
poziția unor membri ai Congresului
S.U.A. care și-au exprimat dorința
de a fi reactivat ajutorul militar
pentru forțele „Contras".

CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres). — Comandantul forțelor d6
apărare panameze, generalul Manuel
Antonio Noriega, a declarat la Ciu
dad de Panama că nu se va ajunge
la un acord privind
soluționarea
stării conflictuale interne panameze
pînă ce S.U.A. nu vor înceta actele
de agresiune la adresa
Republicii
Panama — transmite agenția Prensa
Latina.

Apel la încetarea
ostilităților
dintre Iran și irak
KUWEIT 21 (Agerpres) — Intr-un
interviu acordat ziarului ,,A1-Watan“
din Kuweit, emirul Bahreinului, șeicul Issa Bin Salman Al-Khalifa. a
lansat o nouă chemare pentru înce
tarea conflictului dintre Iran și Irak
și a exprimat sprijinul față de rezo
luția 598 a Consiliului de Securitate.
Emirul Bahreinului a spus, de asemenea, că revoltele populației pa
lestiniene din teritoriile
ocupate
subliniază necesitatea presantă de a
se realiza o reglementare care să
asigure drepturile legitime ale po
porului palestinian Ia autodetermi
nare și la crearea unui stat inde
pendent.

DANEMARCA

0 nouă tentativă
de formare a guvernului
COPENHAGA 21
(Agerpres). Primul-ministru in exercițiu al
Danemarcei. Poul Schlueter, a anun
țat că a fost însărcinat de regina
Margrethe cu formarea unui nou gu
vern, după ce Niels Petersen, liderul
Partidului Liberal Radical, a renunțat
la mandatul său in acest sens,
transmite agenția A.P.A.
Intr-o conferință de presă, P.
Schlueter a declarat că va încerca
Hin nou să formeze un guvern
minoritar conservator. în context, el
a recunoscut că sarcina ce i-a fost
incredințată este foarte dificilă și că
nu este sigur dacă o va putea în
deplini.

PORT OF SPAIN 21 (Agerpres). —
Ministrul de externe guyanez. Rasleigh Jackson, a denunțat amestecul
străin in treburile interne ale sta
telor caraibiene si centroamericane.
cerind să fie respectat principiul
autodeterminării popoarelor — rela
tează agenția Prensa Latina.

Dezbaterile

din

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). —
In cadrul lucrărilor Conferinței mi
nisteriale a Organizației Unității
Africane, de la Addis Abeba, secre
tarul general al acestui organism.
Ide Oumarou. a subliniat că O.U.A.
va sprijini tot mai activ lupta po
poarelor din Africa australă pentru
ca de pe întregul continent să fie
eradicate cu desăvirșire rasismul, co
lonialismul și opresiunea. El a con
damnat in termeni severi politica
regimului rasist de la Pretoria —
piedica majoră a soluționării pro
blemelor Africii australe.
Pacea și dezarmarea sint insepa
rabil legate de aspirațiile și intere
sele popoarelor din Africa — a de
clarat Adebayo Adedeji.. secretarul
executiv al Comisiei Econorhice a
O.N.U. pentru Africa.

Priorități ale politicii
franceze
prezentate ta preluarea
noului ntandal prezidențial
PARIS 21 (Agerpres). — Franțois
Mitterrand a preluat, oficial, simbătă. cel de-al doilea mandat de șapte
ani, in funcția de președinte al Re
publicii Franceze. Intr-o scurtă alo
cuțiune rostită cu acest prilej, pre
ședintele Mitterrand a lansat un
apel la unitate, pentru rezolvarea
dificilelor probleme actuale. Rel'erindu-se la prioritățile noului său
mandat, el a precizat că aceste prio
rități constau în „democratizarea
societății, promovarea dialogului in
tern. crearea de condiții speciale
pentru dezvoltarea tineretului".

Congresul
„Pedagogii pentru pace“
BONN 21 (Agerpres). — La - Bonn
se desfășoară lucrările celui de-al
II-lea Congres internațional „Peda
gogii pentru pace11, la care iau parte
peste 500 de cadre didactice și edu
catori. precum și reprezentanți ai
vieții politice și obștești din 50 de
țări. După cum se arată într-o de
clarație publicată in capitala vest-,
germană, congresul iși propune să
contribuie la unirea eforturilor pe
dagogilor și celorlalți factori educa
ționali din diferite țări in lupta pen
tru oprirea cursei înarmărilor, eli
minarea pericolului de război și aI părarea păcii mondiale.

Senatul

american

pe marginea ratificării Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind
eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune
WASHINGTON 21 (Agerpres). ■
In Senatul american continuă dez
baterile pe marginea ratificării Tra
tatului privind eliminarea rachete
lor nucleare cu rază medie și mai
scurtă de acțiune încheiat intre
U.R.S.S. și S.U.A. Din dezbateri se
desprind atitudini predominant fa
vorabile aprobării acestui acord, dar,
concomitent — relatează Taniug —
nu lipsesc nici luările de poziție ale
unor elemente conservatoare, care se
străduiesc să blocheze procedura de

Lumea

a

treia

bunăstarea

ratificare și să împiedice încheierea
acestui proces înaintea intilnirii la
nivel înalt sovieto-americane de la
(Moscova.
Astfel, Senatul S.U.A. a respins cu
o majoritate covîrșitoare de voturi
un proiect de amendament care viza
să complice procedura de ratificare,
preconizînd „asigurări11 suplimentare
din partea U.R.S.S.. in sensul că va
respecta angajamentele anterioare
semnate de cele două țări in dome
niul controlului armamentelor.

poate

nu

statelor

progresa

finanțind

dezvoltate

— declară președintele Comisiei Sud-Sud pentru intensificarea
cooperării intre țările în curs de dezvoltare
KUALA LUMPUR 21 (Agerpres).
— Pentru lichidarea inapoierii social-economice a multor țări in curs
de dezvoltare trebuie să se pună ca
păt refluxului de mijloace clin țările
lumii a treia spre statele dezvoltate
— a declarat Julius Nyerere. pre
ședintele Comisiei Sud-Sud pentru
intensificarea cooperării dintre ță
rile in curs de dezvoltare. Intr-un in
terviu publicat de ziarul malayezian
..Business Times11, ei a subliniat că,
pentru a opri procesul vlăguirii fi
nanciare a tinerelor state, trebuie
reglementată problema datoriei ex
terne. După datele comisiei, începind din 1982. „sudul11 a restituit

„nordului11 aproximativ 85 miliarde
de dolari, in urma căreia o serie în
treagă de țări in curs de dezvoltare
au rămas fără mijloacele necesare
dezvoltării naționale — a spus Julius
Nyerere. Drept soluție pentru rezol
varea acestei situații, vorbitorul a
propus anularea datoriei celor mai
sărace țări din Asia, Africa și Ame
rica Latină și revizuirea condițiilor
acordării de chedite țărilor solvabile,
astfel îneît ele să nu fie complet lip
site de mijloacele necesare dezvoltă
rii propriei economii. Țările „sudu
lui11 nu se pot dezvolta și in același
timp să finanțeze bunăstarea state
lor dezvoltate — a spus el.

R. F. GERMANIA

„Șomajul are dimensiuni mult mai dramatice
decit arată statisticile oficiale46
BONN 21 (Agerpres). — Forurile
de resort de la Bonn ar trebui să ia
măsuri pentru combaterea și elimi
narea fenomenului de masă al lip
sei locurilor de muncă — se arată in
tr-o declarație dată publicității de
Prezidiul Uniunii Sindicatelor VestGermane (D.G.B.) în- legătură cu
propunerea unui grup de lucru al
fracțiunii U.C.D./U.C.S. in Bun
destag privind o „reformă11 a statisti

ză să-și construiască o stație cos
mică orbitală proprie, cu un echi
paj format din 16 persoane — a
anunțat, la Tokio, Institutul pentru
probleme
aerospațiale
de
pe
lingă Agenția Niponă pentru Ști
ință și Tehnică. Stația va avea un
diametru de 200 m și o greutate
de 240 tone și va fi formată din
două secții — una pentru experien
țe și una pentru locuit, in care se
va încerca să se creeze un sistem
de gravitație artificială. Transpor
tul intre Pămînt și stația orbitală
niponă va fi realizat cu ajutorul
unor navete spațiale, la a căror pu
nere la punct se lucrează in pre
zent.

girea stării de urgență in țară, de
clarată in urmă cu cinci ani din
cauza tensiunilor etnice.

UN PROGRAM privind schim
burile in domeniul științei, tehni
cii și culturii intre R.P.S. Albania
și Italia a fost semnat la Tirana.

STUDIU. In prezent, în S.U.A.
vorbitorii de limbă spaniolă sînt în
număr de aproximativ 18.8 milioa
ne. ei reprezentînd cel de-al doilea
mare grup etnic după anglo-saxoni,
se arată intr-un studiu publicat,de
ziarul „U.S.A. Today11. Statele cu

PRELUNGIRE. Parlamentul Re
publicii Sri Lanka a decis prelun

Reuniunea ministerială
a Organizației
Unității Africane

COMITETELE
GRECO-TURCE
însărcinate cu soluționarea proble
melor bilaterale și Îmbunătățirea
relațiilor dintre cele două țări se
vor întruni intre 24 și 26 mai. De
legațiile in comitetul pentru pro
bleme politice, care iși va desfă
șura lucrările la Atena, vor fi con
duse de miniștrii de externe. Co
mitetul pentru cooperare economi
că, relații comerciale, întreprinderi
mixte, turism și schimburi cultura
le se va reuni la Ankara, in frunte
cu miniștrii economiei.

cilor șomajului prin care numărul
șomerilor din R.F.G. s-ar reduce cu
peste un milion de persoane. (Uniu
nea Creștin-Democrată și Uniunea
Creștin-Socială sint principalele par
tide ale coaliției de guvernămint din
R.F.G.). D.G.B. relevă că. și așa. șo
majul in R.F.G. are dimensiuni
„mult mai dramatice decit se arată
in statisticile oficiale".

cea mai mare concentrare de popu
lație de origine și limbă hispanică
sint New Mexico, cu 31 la sută.
Texas 19 la sută și California 13
la sută.
RESTRICȚII PENTRU FUMĂ
TORI. Camera Reprezentanților
din Cipru a votat o lege prin care
se interzice fumatul in toate locu
rile publice și în autovehicule,
inclusiv in taxiuri, biblioteci sau
discoteci. Pentru cei care încalcă
această dispoziție legală sint pre
văzute amenzi mari.

DESCOPERIRE. Arheologii bri
tanici au anunțat descoperirea rui
nelor fostului palat de reședință
al regelui Eduard al II-lea. care a
domnit în Anglia in perioada 1307—
1327. Acest palat se considera de
finitiv pierdut. Săpăturile efectuate
pe malul Tamisei au dus la identi
ficarea zidurilor și a unor obiecte
de incintă.
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