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în toate organizațiile de partid, 

în toate colectivele de oameni 

ai muncii, in toate domeniile 

vieții economice și sociale 

DEZBATERI, EXPERIENȚE, OPINII
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COMPETENTA IN ACTUL

CONDUCERII ECONOMICE
în sensul strict al cuvintului. com

petenta este sinonimă cu priceperea, 
cu capacitatea de a găsi in mod fun
damentat cea mai bună soluție unei 
probleme. Competenta in actul con
ducerii economice semnifică, in mod 
evident, mult mai mult. Pentru că 
Însuși actul conducerii se desfășoa
ră intr-un mediu dinamic, el depin
de de o multitudine de factori, une
ori imprevizibili, alteori contradicto
rii. Mai este, de asemenea, legat de 
o anumită structură organizatorică și 
un anumit flux informational, de ca
pacitatea de previziune si calitatea 
deciziei, de coordonarea si. in sfîr- 
sit. de controlul riguros si evaluarea 
sistematică a rezultatelor obținute.

Nici organizarea, nici tehnologia, 
nici informațiile n-au însă valoare 
fără oameni. Eforturile lor directe, 
bine orientate, decid in ultimă in
stanță rezultatul final, eficienta sau 
ineficienta cu care-și desfășoară ac
tivitatea o întreprindere sau alta. 
Ceea ce face pe multi specialiști să 
situeze conducerea activității econo
mice la granița dintre știință și artă. 
Stiinta de a defini, cu realism si cla
ritate, obiectivele, de a stabili cu 
exactitate mijloacele posibile in ra
port cu cele necesare si modul in 
care trebuie acționat pentru infăp- 
tuirea lor. în plus, este arta de a 
lucra cu oamenii, de a comunica 
simplu și direct cu ei. dar si talen
tul de a-i sensibiliza si mobiliza pen
tru înfăptuirea cu punctualitate ri
guroasă a sarcinilor încredințate.

în tara noastră, economia socialistă 
a creat un cadru fertil pentru afir
marea unor principii, structuri și 
forme superioare de organizare Si 
conducere in activitatea productivă, 
in toate sferele vieții economice si 
sociale._ adecvate condițiilor proprii 
si fiecărei etape de dezvoltare. Și. 
fapt de o covirșitoare importantă și 
semnificație : a deschis larg orizon
tul participării active a oamenilor 
muncii la elaborarea deciziilor de 
conducere. si la înfăptuirea, lor. în 
tripla lor calitate, de proprietari, 
producători si beneficiari, aceștia au 
dreptulsi datoria deă-și spune răs
picat cuvintul. sporind forța decizio- 
nală si competenta actului de condu
cere. în procesul de adincire a de
mocrației muncitorești-revoluționa- 
re. de perfecționare a activității e- 
conomice. preocupare constantă a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, o influentă determinantă o 
exercită tocmai îmbunătățirea per
manentă a sistemului <țe conducere, 
condiție fundamentală centru crește
rea eficientei în toate domeniile de 
activitate. In Expunerea prezentată 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. din 29 a-

prilie. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat cu deosebită claritate : 
„Multe probleme, inclusiv cele care 
au apărut in ultimele luni, sini re
zultatul neaplicării ferme a princi
piilor de conducere si planificare pe 
baza autoconducerii. autogestiunii. de 
funcționare cu Întreaga răspundere a 
organelor democratice".

Disfunctionalitățile semnalate in 
activitatea unor întreprinderi și chiar 
sectoare, criticile formulate de secre
tarul general al partidului repun în 
centrul atenției problemele organi
zării si conducerii, ale planificării 
activității economice. Chiar dacă nu 
li se pot atribui lor în totalitate re
zultatele necorespunzătoare din u- 
nele unități, organizarea si conduce
rea se dovedesc nu o dată a fi ..pri
mus inter pares", printre cauzele care 
contribuie la nivelul mediocru al 
performantelor obținute. Despre ce 
calitate a actului de conducere poate 
fi vorba atunci cînd o unitate sau 
alta este restantă lungi perioade de 
timp fată de beneficiarii ei cu pro
duse insistent solicitate si strict ne
cesare ? Sau ce fel de organizare 
este aceea cînd si ochiul unui ne- 
specialist este surprins de curtea ne
îngrijită a fabricii, de ateliere si ma
gazii în neorinduială. de materii pri
me si materiale refolosibile. de pro
duse finite aruncate de-a valma ? Se 
mai poate auzi, pe alocuri, exclama
ția vreunui conducător de întreprin
dere : ..Ne-am făcut planul, e drept, 
cu chiu, ou vai. dar totuși se chea
mă că stăm bine". Cu alte cuvinte, 
nu i se poate reproșa nici lui. nici 
colectivului pe care-1 conduce faptul 
că ar fi provocat dificultăți mecanis
mului economiei naționale. Numai că 
in acest oftat voios și-a făcut loc. 
cu majuscule, o greșită înțelegere a 
lucrurilor. Chestiunea se pune in cu 
totul alti termeni. Nu e vorba nu
mai să nu produci pagube si preju
dicii. ci. dimpotrivă, este absolut ne
cesar să fii cit mai folositor econo
miei naționale, societății in ansam
blu.

Adevăratei competențe ii sini străi
ne asemenea situații, ea le .exclude cu

desăvîrsire din cimpul său de acțiu
ne. Evident. nu intorcindu-le spa
tele. ci actionind zi de zi si ceas de 
ceas pentru prevenirea lor. Se in- 
timplă nu in puține cazuri ca. într-o 
unitate sau alta, consiliul oamenilor 
muncii să-și desfășoare activitatea 
formal, din lipsă de timp și de pre
gătire : multe din propunerile valo
roase formulate in adunările generale 
să fie uitate prin sertare : problema 
climatului inovațional să fie tratată, 
datorită neînțelegerii sau sub presiu
nea unor sarcini și greutăți curente, 
cu o indiferentă rece și o tăcere 
compactă. Oriei t de triumfător ar fi 
in toate aceste situații spiritul critic, 
doar simpla stigmatizare a unor ase
menea neajunsuri nu este deajuns. 
Viata, realitatea obligă la un nou de
mers pentru înlăturarea cauzelor 
care le determină, in primul rind 
prin abandonarea acelor metode de 
organizare si forme de acțiune care 
au dus la rezultate mediocre și la 
punerea in drepturi, printr-un 
coordonat efort colectiv, a unui stil 
de muncă înnoitor, in stare să pro
pulseze rezultatele activității econo
mice la un nivel superior de calitate 
și eficiență.

„Rețete" de succes garantate sint 
greu de găsit. Răspunsurile tipizate 
la întrebări. de asemenea tipizate, nu 
mai pot alcătui un corpus de soluții 
în știința conducerii. Aceasta rămine 
sub multe aspecte, o permanentă u- 
cenicie în acțiune, in care nimic nu 
este mai probant decît experiența și 
nimic mai convingător decit exem
plul. Iar rezultatele pozitive pe care 
le putem intilni pretutindeni, in toa
te domeniile de activitate, scot în re
lief ..mecanismul" lor de punere in 
valoare : aplicarea fermă, la toate 
nivelurile, a principiilor democratice 
de conducere. întărirea autoconduce
rii si autogestiunii. Capacitatea de a 
Sti să promovezi in orice ocazie un 
climat autentic de conducere colec
tivă. în care sarcinile individuale sint

Inq. Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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Răspundere și spirit gospodăresc pentru
REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE a

„Condeiul meu e, în primul rind, 
sapa, iar biroul — cimpul“

Ca să ajungem Ia 
Drăgoești de la Movilita 
lăsăm șoseaua națională 
să-și vadă de drumul ei 
galopant către mare și o 
luăm liniștit la dreapta. Pe 
păminturile Movilitei se 
rărea sfecla. Floarea-soa-
relui deja crescuse vreo 
20 cm., după ochi, și dacă 
zilnic se înalță alți 2—3 
cm., în două săptămini va 
ajunge pînă la brîu. La 
Roșiori se planta tutun, 
zidul de griu era verde — 
verde... Prin dreptul Săra
turilor, șase tancuri trans
formate în săpătoare aș
teptau comenzile unor 
șanțuri pentru irigații. 
După lucernă. care era 
aproape îmbobocită, floa- 
rea-soarelui se arăta și 
aici viguroasă. Undeva în 
cimp. căruțe, o „Dacie", 
biciclete, șarete așteptau 
oamenii să-și termine lu
crul. Serpentine, ochii 
sticloși ai lacului „Vulpo
iul" și satul. Satul Dră
goești, un sat ialomițean, 
in dimineață. O găină re
belă, stînjenei pe lă porți. 
Nimeni. Ion Mihalcea, pre
ședintele C.U.A.S.C. Si- 
nești. primarul comunei. 
Dumitru Rădoi. ne spun 
că toată suflarea satului 
este în cimp... Și griul din 
Drăgoești se leagănă în 
soare cit vezi cu ochii, 
catifelînd pămintul pînă 
la Pădurea Ileana. Acolo 
unde a băltit apa. la po
rumb. s-au săpat șanțuri. 
Trecem pe .lingă pista avio
nului utilitar, pe lingă fin- 
tînile cu cumpănă sau cu 
scripete care se numesc 
„Puțul cu salcie", „Puțul 
cu vișin". „Puțul cu dud", 
„Puțul lui Pencu".... vreo 
27 la număr, pe - lingă cei 
11 stejari răzleți. rămași 
ici-colo din Codrii Vlăsiei 
(Codrii lui Mihai Vitea
zul). care și ei sint „ai 
cuiva", deși pe aici li se 
spune „tufe" : „Tufa lui 
Vasile Dovleac", „Tufa lui 
Grigore al Mapdei"... Fîn- 
tîni și stejari „de suflet" : 
sting șetea, sting arșița 
vreunei zile. îl căutăm pe 
Ion Baciu. De departe ne 
zărește și, cu sapa pe 
umăr, vine spre noi. „Mai 
aveam vreo două rinduri

președintele C.A.P. Drăgo
ești. Are 51 de ani, . dar 
pentru oamenii timpului 
înseamnă, de fapt. două 
vieți 1 N-are stare. Stăm 
sub „Tufă" și vorbim. Tot 
timpul, cu ochii, dă roată 
lanurilor. Adună aici vreo 
3 890 ha, adică : griu (1 050 
ha), porumb (738 ha), orz, 
in, floarea-soarelui. sfe
clă de zahăr, mazăre, soia, 
fasole, plus 60 ha legume, 
dintre care, 24 ha tomate 
(celebrele tomate care 
ajung la peste 30 tone la 
ha !). Cu alte cuvinte, pes
te 20 de culturi, intr-unui 
dintre cele mai mari 
C.A.P.-uri ialomițene. unul 
dintre marii producători 
de cereale din Bărăgan 1 
Nu degeaba se spune că

de făcut" — ne avertizea
ză, intr-un fel hitru. ca să
nu sune chiar a reproș. 
De fapt, era cu toți cei

La ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 mai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat in mod deosebit asupra necesită
ții reducerii permanente a costurilor de producție — obiectiv de impor
tantă economică majoră, a cărui înfăptuire, in bune condiții, este strict 
condiționată de întărirea ordinii și răspunderii în toate .sectoarele acti
vității productive, respectarea riguroasă a normelor aprobate si dimi
nuarea mai accentuată a consumurilor și cheltuielilor materiale, elimi
narea oricăror forme de risipă si pierderi.

Sint aspecte Ia care, de altfel, ne-am referit pe larg în prima parte 
a articolului publicat în „Scînteia" din 22 mai. In continuarea analizei 
Pe această temă, vom aborda astăzi si alte probleme la fel de impor
tante in strategia complexă a reducerii costurilor de producție, probleme 
ce trebuie să se afle zilnic in atenția organelor si organizațiilor de 
partid, a conducerilor de întreprinderi si a colectivelor de oameni ai 
muncii din toate unitățile economice.

Pentru a stăpîni evoluția costuri
lor și a acționa eficient pentru re
ducerea lor este necesară mai in- 
tîi cunoașterea lor exactă. Desigur, 
nu este vorba numai de suma glo
bală a cheltuielilor, ci și de fiecare 
componentă a lor, de împrejurările 
care le-au generat și de utilitatea 
lor pentru produsul final. Iar a- 
ceasta se poate realiza printr-o e- 
vidență economică bine pusă la 
punct, care participă activ la pre
venirea cheltuielilor inutile, a risi
pei, ca instrument de conducere a 
producției prin intermediul costu
rilor.

Un prim pas pe linia creșterii ro
lului evidenței economice îl repre
zintă defalcarca bugetelor de veni
turi și cheltuieli pe secții, urmă
rirea costurilor pe fiecare comandă. 
Rezultatele înregistrate de între
prinderile care aplică această me
todă sint, prin ele însele, edifica
toare, dovedind o implicare cres- 
cîndă a fiecărui om al muncii, o 
cointeresare superioară a colecti
velor din toate secțiile și atelierele 
în bunul mers al activității de pro
ducție. Iată de ce urmărirea la ni
vel de secție a bugetelor de veni
turi și cheltuieli. în conformitate cu 
prevederile mecanismului econo- 
mico-financiar, trebuie să se gene
ralizeze in întreprinderile din in- 
treaga țară.

O etapă calitativ superioară în 
perfecționarea funcționării evi
denței economice ca instrument al 
conducerii științifice a producției o 
reprezintă, in continuare, aplicarea 
pe scară largă in unitățile din in
dustrie a unor metode evoluate de 
evidență și calcul al costurilor, care 
permit direcționarea promptă și ju
dicioasă a acțiunilor factorilor de 
decizie pentru optimizarea efectu
lui economic urmărit. Metode pre
cum tarif-oră-mașină. tarif-oră-pro- 
ducție, metodele costurilor nor
mate, ale costurilor standard, ale 
costurilor directe și altele sint cu
noscute și utilizate, cu bune re
zultate. in multe țări. Din păcate.

aplicarea lor in activitatea între
prinderilor industriale din țara 
noastră este mult prea firavă. Este 
o realitate faptul că cele mai multe 
întreprinderi realizează evidența e- 
conomico-financiară cu sprijinul 
calculatorului electronic. Dar a fo
losi calculatorul pur și simplu ca 
substitut pentru un calcul contabil 
„clasic" este o vădită formă de a 
minimaliza performanțele sale. 
Calculatorul, judicios programat, 
poate oferi zilnic situația consumu
rilor, a costurilor, poate semnala cu 
promptitudine abaterile, mai mici 
sau mai mari, si direcționa astfel 
acțiunea corectivă a factorilor de 
decizie de la diferite niveluri (echi
pă, secție, întreprindere). Sprijinul 
pe care îl pot oferi în această pri
vință metodele evoluate de calcul 
al costurilor este însă mult mai 
mare.

Se cuvine subliniat faptul că pro
gramele de modernizare oferă cele 
mai mari posibilități de reducere a 
costurilor de producție. îndeosebi 
prin măsurile cu caracter tehnic, 
prin valorificarea cuceririlor științi
fice actuale. Se poate spune, cu de
plin temei, că aplicarea tehnologiilor 
moderne revoluționează. în adevăra
tul sens al cuvintului. procesele de 
fabricație, conducind la reduceri 
substanțiale ale costurilor de pro
ducție si. prin aceasta, la sporirea 
competitivității produselor. Astfel, 
detensionarea prin vibrații a piese
lor sudate si uscarea cu microunde 
a metalului reduc de sute de ori 
consumurile energetice si timpul a- 
fectat operațiunilor respective, in 
comparație cu procedeele clasice. 
Sau. referindu-ne tot la economisi
rea energiei, alte două exemple : fo
losirea arzătoarelor regenerative 
pentru cuptoare și a acționărilor cu 
turație variabilă a motoarelor elec
trice utilizate la circulația fluidelor 
asigură reducerea cu zeci de procen
te a unor consumuri cu pondere 
mare în totalul cheltuielilor de pro
ducție. Lista procedeelor tehnologi
ce foarte valoroase care pot și tre

buie să fie aplicate in producție este 
însă mult mai lungă. Si. ceea ce tre
buie reținut, toate acestea contri
buie direct la reducerea costurilor 
de producție. Desigur, cu o condi
ție : să fie aplicate si generalizate. 
Nici o tehnologie, oricit de specta
culoase ar fi rezultatele la care con
duce. nu va însemna prea mult din 
punct de vedere economic dacă este 
aplicată sporadic sau întimplător.

Din păcate, nu de puține ori noi
le tehnologii sint greu preluate și 
extinse, spiritul rutinier, conservato
rismul. teama in fața așa-ziselor pe
ricole legate de introducerea nouiui 
avind încă un cuvint greu in decizia 
conducerilor unor unități și centrale 
industriale. Or. pentru indeplinirea 
mobilizatoarelor sarcini legate de re
ducerea costurilor de producție este 
absolut necesar să se promoveze ce'e 
mai avansate cuceriri ale tehnologiei 
modeme, de mare eficientă econo
mică.

In strînsă legătură cu noile teh
nologii. reproiectarea produselor, 
realizarea unor produse noi. cu pa
rametri superiori si consumuri redu
se oferă, de asemenea, mari posibi
lități de diminuare a costurilor. Sint 
numeroase exemplele de produse 
care au „pierdut" jumătate sau mai 
mult din greutate pe seama repro- 
iectării. menținîndu-și sau chiar spo- 
rindu-si parametrii tehnico-funcțio- 
nali. Ritmul înalt de înnoire a pro
duselor înregistrat, practic, de fie
care intreprindere oferă o sansă deo
sebită pentru reducerea costurilor si 
îmbunătățirea calității, cu efecte 
care se propagă in întreaga econo
mie. Condiția de bază este insă ca 
noile produse să fie concepute la 
nivelul actual al tehnicii, iar in ca
zul in care costă mai scump, sporul 
de cheltuieli să fie compensat din 
plin de sporul de performanțe. Li
teratura de specialitate avansează o 
cifră care exprimă elocvent impor
tanta etapei de proiectare a pro
duselor : pină la 80 la sută din posi
bilitățile de reducere a costurilor și 
de îmbunătățire a calității sint le
gate direct de această etapă, in timp 
ce producția propriu-zisă dispune de 
o marjă de acțiune de numai circa 
20 la sută. Se desprinde de aici răs
punderea deosebită pe care o au 
proiectantii noilor produse, astfel 
încit acestea să atingă maximum de 
performante cu minimum de chel
tuieli.

Pentru optimizarea raportului din
tre costul și performanțele unui pro
dus. știința conducerii pune la

Euqen RADULESCU

Un nou produs 
cu parametri 

funcționali superiori
La standul de probe al fabri

cii de aparataj electric de înaltă 
tensiune din cadrul întreprin
derii „Electroputere" Craiova se 
află in faza finală de testare in- 
treruptorul de înaltă tensiune, 
izolat in hexafluorură de sulf 
(S.F. 6), de 145 kV, un produs 
de o mare complexitate tehnică. 
La verificările parametrilor de 
funcționare participă, printre 
alții, tehnologul de concepție a 
produsului. Oprica Pop, lăcătușul 
Gheorghe Barbu si șeful echipei 
de montori. Dumitru Stănescu 
(in fotografie). „Rezultatele pro
belor de pină aCum sint bune — 
ne spune directorul fabricii, irig. 
Vasile Scarlat. Deși pină acum 
am mai fabricat intreruptoare 
cu gaz electroizolant de puteri 
mai mici, bună parte din ele li
vrate la export, la realizarea a- 
cestuia pe care-1 vedeți au fost 
necesare soluții constructive și 
tehnologice noi. Desigur, in ul
tima vreme eforturile si preocu
pările noastre privind intensifi
carea acțiunii de modernizare a 
fabricației vizează multe aspec
te ale muncii din toate sectoare
le de activitate, de aici. Finaliza
rea acestui produs se inscrie in 
ansamblul preocupărilor privind 
perfecționarea muncii noastre".

Să mai adăugăm că adoptarea 
unor soluții tehnice constructive 
noi a dus la ridicarea per
formanțelor acestui echipament 
electric. Astfel s-au asigurat 
competitivitatea si un grad spo
rit de fiabilitate în comparație 
cu vechiul tip de intreruptoare, 
izolate în ulei. care, in plus. se 
realizau și cu consumuri mai 
mari de metale neferoase. De 
reținut este și angajamentul oa
menilor muncii de aici de a li
vra în cel mai scurt timp bene
ficiarului — întreprinderea de 
rețele electrice din Suceava — 
celelalte trei asemenea echipa
mente. (Eugen Dichiseanu).

(Continuare în pag. a Il-a)

lalți la prășit manual, la 
floarea-soarelui. Se făcuse 
prașila mecanică, dar. știe 
tot omul, prașila manuală 
scapă mai bine pămintul 
de buruieni. „Mă scol mii- 
ne dimineață și tot le fac."

Ion Baciu. Pe el l-am 
căutat. De 21 de ani este

Drăgoeștiul umple cu 
cereale, in fiecare an, va
goanele unui tren care se 
poate lungi din comună 
pină la București și că in 
’88 are toate șansele să 
dea 5 000 tone de griu, în 
suprafețe neirigate.

— Omul, eu sapa stăpi- 
neste cimpurile Nu glu
mesc. Adică mina omului, 
deși aici, la noi, avem cea 
mai mare încărcătură pe 
braț de muncă. Din 1111 
suflete, cite sint in cele 
trei sate ale comunei, earn 
jumătate lucrează, fiecare 
după puterile lui, .Coopera
torii au de executat 260 
norme fizice, adică 8 ha 
de culturi prăsitoare : 
cei care se ocupă de 
probleme administrative 
împlinesc 100 de norme, 
adică 5 ha Ig aceleași 
culturi. Nu sint scutite 
nici cadrele de conducere de 
la nivelul comunei — tot 
cu 100 norme inscrise ; bă- 
trinii lucrează la furaje, 
la strinsul. depozitarea, 
întorsul finului etc.; elevii 
au și ei 50 de norme pe 
an (fructe, legume) — cei 
mici culeg, cei mai mari 
cară și lăzi ; șoferii, trac
toriștii, meseriașii, briga
da de construcții au de 
asemenea de făcut 100 de 
norme, Cred că n-am uitat 
pe nimerii... Pentru mine, 
ca președirite, condeiul e 
in primul rind sapa, iar 
biroul — cimpul. Nu de 
azi, de ieri ne-am organi
zat așa, ci «Ie 15 ani ! Și 
cea mai grea, cea mai 
aglomerată perioadă este

5 mai — 20 iunie : cum 
faci întreținerea, cum păs
trezi densitatea culturilor
— așa ai producția !

N-are stare Ion Baciu. 
Plecăm pe cimp. S-a tăiat 
lucerna — coasa intii. 
Brazdele se vor face 
purcoaie, se vor lua vrac 
și 70 la sută, fînul — fin, 
va intra in finare. „Noi 
am inventat balotatul. Noi 
l-am desființat. Acum doi 
ani". „Care noi ?!“. „Noi 
oamenii, țăranii. în balo
turi. iarna se consumă mai 
mult. Efortul de depozitare 
acum e dublu, recunoaș
tem, cere și mai multă 
forță fizică, dar fînul se 
păstrează mai bine. Pină 
acum am reușit cite trei 
coase în fiecare an. Să 
știți de la mine, cel mai 
bun furaj rămine tot finul, 
orice-ar fi... Ce ți-e și cu 
vremea asta ?! Floarea- 
soarelui. care a fost insă- 
mințată după zăpada din 
aprilie arată mai bine. 
Va crește și cealaltă...". 
Ion Baciu brăzdează pă
mintul cu ochii adine, 
adine.

— Spuneți. Ion Baciu, 
mai pleacă oamenii din 
sat. de aici, din Drăgoești, 
la oraș ?

— De vreo 10 ani, nu. 
Medicul comunei, doctorul 
veterinar, inginerii locu
iesc aici, au gospodării 
aici.

— Cu cine lucrați la 
ferma nr. 3 ?

— Sint contabili, econo
miști, paznici, lucrători la 
poștă, la cooperativa de 
consum...

— Cîștigă oamenii ?
. , — Să știți că da. Anul

, Ji^ecut, carie n-a fost prea 
fericit, peste 16 000 iei, 
fiecare, iar în zootehnie
— 27 000 lei. Productivi
tatea muncii pe cooperator 
depășește 76 000 lei 1 Deși 
nu avem forță de muncă, 
există în comună și bru
tărie — cu piini calde în 
fiecare zi, piini coapte pe 
vatră — si fierărie, și ro- 
tărie, se fac și împletituri 
din nuiele... Dintotdeauna 
drăgoeștenii au fost gospo
dari. Au păstorit cimpul. 
Cind s-a terasat Valea 
Sărăturilor s-au găsit aici 
conducte de apă din cera
mică. un sistem prin înșu
rubare (probabil de pe 
vremea cind s-au defrișat 
Codrii Vlăsiei). care arată 
că și moșii și strămoșii 
noștri iubeau pămintul. 
Cineva. dintr-o comună
Smaranda OTEANU 
Mihai VIȘOIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Conștiința participării
Nu s-a făcut, nu s-a 

putut face nimic in toată 
istoria, in toată viața po
porului nostru fără străda
nie, devotament și jertfe. 
N-am străbătut, de-a lun
gul veacurilor, o cale 
presărată de roze, ci una 
semănată cu spini, ciulini 
și mătrăgună. Și, adesea, 
mulți se întreabă : cum am 
rezistat și-n vremea migra- 
țiilor barbare, și sub două 
sau trei stăpiniri străine, 
necruțător jefuiți, și-n 
vremuri de îndelungi și 
prădalnice războaie cjuse 
pe pămintul românesc ? 
Am numărat, oare. noi. is
toricii. cîti ani însumează 
durata expedițiilor, prădă- 
ciunilor, cantonărilor și 
distrugerilor in cadrul ex
pedițiilor și luptelor, de la 
Meseșul lui Gelu Românul 
pînă la eroicele bătălii de 
la Oarba de Mureș, Păuliș 
și Cărei, din 1944 ? Anii de 
binecuvîntată liniște și 
pace sint, în devenirea 
noastră, putini, prea putini 
la număr. Oare ușor ne-a nevoiți au 

cu jertfe și tot cu jertfe 
s-o refacă. N-a existat om 
mai răsărit în toată istoria 
noastră care să nu-și fi do
vedit, în modul cel mai 
conștiincios și cuviincios, 
discret și adine, această 
dragoste prin faptă și 
luptă. In 1835, de pildă, V. 
Alecsandri, adolescent incă, 
scria de la Paris prietenu
lui mai în vîrstă, Mihail 
Kogălniceanu, cu admirație 
despre Franța, „o țară 
frumoasă, bogată, civiliza
tă", dar adăuga patetic : 
„nefiind francez îmi place 
mai bine țara mea : n-aș 
schimba săraca Moldovă 
pentru cel dinții tron din 
lume". Cu o matură gin- 
dlre și adîncă simțire, Mi
hail Kogălniceanu ii răs
pundea. arătindu-i că „Mol- 
da, dimpotrivă, este mică, 
săracă, nu este celebră 
decît prin trecutul său, ne
cunoscut încă națiunilor

murile, orașele și satele cu 
o sisifică voință de a su
praviețui ? Și așa am re
zistat, ne-am ridicat dea
supra nevoilor, ne-am jus
tificat existența și, cu vred
nicie și demnitate, ne-am 
afirmat dreptul de a fi. 
Din instinct, din solidarita
te, din conștiința de neam 
ne-am făurit scut, pirghii 
de supraviețuire sau 
trambuline de salt in viitor. 
Mulți socotesc 
țișnire eroică 
nevoilor drept 
racol". Nu-i un 
o lege firească. _. 
tenacitatea nativă 
porului, din munca și răb
darea lui, din încredere in 
triumful binelui, din dra
gostea de țară și de neam, 
din respectul întru drepta
te, libertate și omenie. 
Românii și-au lucrat, și-au 
apărat, și-au iubit țara cu 
ardoare și 
destinul ei 
totdeauna, 
că de zeci

asemenea 
deasupra 
un „mi- 

miracol, ci 
izvorită din 

a po-

fost nouă, ca indivizi, ca 
popor și țară, să plătim, să 
suportăm sarcinile războa
ielor intre sultan si țar, 
între anii 1700 și 1877 ? De 
mai multe ori teritoriul 
românesc a fost ținut sub 
ocupație militară și secătuit 
de administrație străină 
pentru că unul sau altul 
dintre adversari, învins, 
nu-și putea „onora" datori- 
i'e de război sau căuta 
să-și scoată paguba pe 
seama economiei româ
nești, pe seama trudei po
porului și a bunurilor țării. 
Și asta fără a mai pomeni 
de periodicele și imensele 
dist-ugeri pricinuite terito
riului de războaiele ca 
atare. Taurii se bat in coar
ne. iar copitele lor nimicesc 
iarba și nevinovatele flori 
ale paiiștei. folosită ca 
arenă. De cite ori n-a tre
buit să ne refacem ogoare- 

\^e, codrii, podurile și dru-

au crezut în 
bun. Au iubit-o 

tocmai pentru 
și zeci de ori 

fost s-o apere.

străine ; de-abia Începem 
să ridicăm capul, de-abia 
ne scuturăm lanțurile ne- 
științei. Dar cum aceasta 
este țara noastră, trebuie 
s-o păstrăm și cel mai bun 
lucru pe care il putem face 
este să căutăm s-o servim 
și s-o ilustrăm prin talen
tele noastre, prin virtuțile 
noastre și prin brațele 
noastre dacă trebuie. Da. 
prietene, fii intotdeauna 
bun român, iubește-ți și 
servește-ți patria oricit de 
mică și de săracă ar fi ea... 
Sintem români și trebuie 
să fim pină in ultima 
clipă... Fă-ți deci, prietene, 
datoria pe care ți-o impune 
patria și dorința părinților 
dumitale. Intorcîndu-ne in 
Moldova, gloria și brațele 
compatrioților noștri ne aș
teaptă. La fel îmi voi face 
si- eu datoria. Iată ideile 
mele, iată singurele mele 
plăceri, iată consolarea mea 
departe de patrie ; nu sint 
fericit decit in viitor"...

De aceeași părere erau și 
dascălii lor, Jules Michelet 
și Edgar Quinet, care-i 
povățuiau să fie fericiți că 
soarta Ie oferea nobila mi
siune de a-și face o țară, 
liberă, bogată, mare, inde
pendentă și a o ridica in 
rindul țărilor ilustre. Po- 
vața și indemnul propriei 
lor conștiințe l-au determi
nat să participe cu însu
flețire și abnegație la re
voluția de la 1818, să aprin
dă făclia nestinsă a luptei 
pentru dreptate socială și 
națională, pentru unire și 
independență. Generația 
lor. generația de aur de la 
1848, a forjat Unirea din 
1859 și a creat România, 
care pină atunci exista 
doar în realitatea istorică 
și in conștiința poporului. 
Apoi, tot ei, acești corifei 
ai dragostei de țară, au 
jucat un rol de seamă în 
dobîndirea independenței, 
prin lupta cu arma și cu 
dibăcia diplomației. Urma

șii lor, intensificînd efor
turile și lupta, au Întregit, 
in 1918. patria in granițele 
ei firești. Așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in magistrala sa expunere, 
„Din indelungata și zbuciu
mata istorie a poporului 
român se poate trage con
cluzia mai generală că do
minația și ocupația străină, 
oricit ar dura, nu pot îm
piedica modificarea comu
nității de interese a unui 
popor, păstrarea specificu
lui său, formarea națiunii 
și a statului național uni
tar. Acestea sint legități 
obiective în viața fiecărui 
popor".

Historia docet. Ne arată 
cum a fost și ne învață 
cum să continuăm pe calea 
evolutivă a viitorului intru 
progres. Iar epoca pe care 
o trăim reprezintă conclu
zia, legitatea întregului 
efort al poporului, ocirmuit 
de fiii săi. Reprezintă opera 
implicării, participării tu
turor la strădania obșteas
că intru cucerirea viitoru
lui. Această strădanie se 
soldează, azi, cu realizări 
uimitoare și. în adevăr, 
epocale. Orb cine nu le 
vede. Dușman cine le con
testă. Trădător cine le de
nigrează. în ciuda miilor și 
miilor de piedici, de greu
tăți, am urcat și urcăm cu 
hotărîre și mîndrie stepe- 
nele cele mai înalte și mai 
mărețe ale progresului de 
pe care ne prospectăm vi
itorul. Nu-i ușor. Știm. Dar 
dacă ne implicăm cu dă
ruire, biruim orice greu. 
Cred în aceasta pentru că 
mă țin după vorba spusă, 
acum un veac și jumătate, 
de Kogălniceanu, unul din 
făurarii României : „Bine
le și răul ce ating această 
țară, care este a mea. mă 
ating și pe mine ! Bucuria 
ei este bucuria mea, dure
rile ei sint durerile mele !“.

Dumitru ALMAȘ
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IN PREGĂTIREA 1 EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PLENAREI C.C. AL P.C.R PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

CONCEPȚIE NOUĂ. REVOLUȚIONARĂ PRIVIND ROLUL
CRITICII $1 AUTOCRITICII IN VIATA COLECTIVULUI

Factori importanți în îmbunătățirea muncii personale $i colective. în 
conducerea democratică $i perfecționarea sistemului de conducere, cri
tica si autocritica au valoare si eficientă numai atunci cind in urma lor 
se trag concluzii, se acționează efectiv pentru înlăturarea lipsurilor. Afir- 
mind și definind un asemenea concept nou. revoluționar, de a privi și 
folosi critica și autocritica, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, in Expu
nerea prezentată la ședința Comitetului Polii ic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie, că la unii activiști de partid și de stat, la unele 
cadre de conducere din întreprinderi, centrale și ministere s-a creat o 
anumită obișnuință de a-și face autocritica pentru problemele nerezol
vate in sectoarele sau domeniile de care răspund, de a-și lua angaja
mente că pe viitor vor munci mai bine, fără însă a dubla aceste ati
tudini asigurătoare, angajante, de fapte, de efort concret și imediat 
pentru îndreptarea lucrurilor. Or. acesta nu este un spirit revoluționar, 
nu exprimă o înțelegere comunistă a rolului criticii și autocriticii.

în cadrul unei „mese rotunde4*, organizată pe această temă cu cadre 
de partid și de stat din județul Maramureș, am solicitat participauților 
să-și expună opiniile, preocupările și. eventual, inițiativele in legătură 
eu modul de manifestare a criticii si autocriticii in activitatea prezenta 
și viitoare. Redăm, succint, cîteva din intervenții.

Vasile Gaftone — secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
’.C.R. : In concepția revoluționară a 
ovarășului Nicolae Ceaușescu. or- 
lanizația de partid nu trebuie să 
evină un club de discuții generale, 
terile. ci să se afirme și să acțio- 
eze ca centru vital, ca dinamizator 
1 activității întregului colectiv pen- 
ru îndeplinirea planurilor de pro- 
ucție. a programelor sociale și a 
elorlalte sarcini. Tocmai de aceea, 
artidul nostru, personal secretarul 
ău general solicită comuniștilor să 
e afle în primele rîndurL implicîn- 
u-se efectiv in rezolvarea celor mai 
rele și complexe probleme. în exer- 
itarea acestui rol politic conducă- 
or. ce revine fiecărei organizații de 
iartid. critica și autocritica trebuie 
ă constituie — cum se arată limpe- 
e in Expunerea tovarășului 
îicolae Ceaușescu din 29 aprilie — 
n factor de creștere a răspunderii. 
Ie îmbunătățire a muncii.
Și în Maramureș avem programe 

tine, fixăm activități judicios gin- 
iite, însă din cauza organizării de- 
actuoase. a slabei exigențedin partea 
inor comitete de partid, ele nu se 
inalizează întotdeauna cu eficiență. 
Ju sint criticați cei cane manifestă 
semenea atitudini? Sint criticați. Cu 
iverse prilejuri, și in cadru organi
st și ad-hoc. Iar cei criticați iși fac 
i autocritica. Numai că nu întot- 
leauna și nu peste tot acestea sînt 
onstructive și eficiente. La între- 
irinderea metalurgică de metale 
ieferoase și la întreprinderea texti
li din Baia Mare, ca și la întreprin- 
lerea mecanică Sighetu Marmației, 
a să dăm numai cîteva exemple, 
iriticile și autocriticile exprimate in 
idunările generale au avut ecou : 
>amenii au analizat cu resnonsa- 
lilitate lipsurile, stările de lucruri 
legative au fost îndreptate și ele. 
Dimpotrivă însă, la întreprinderea 
le produse lactate Baia Mare, la 
ooperativa meșteșugărească „Arta 
naramureșeană". la Uzina de piese 
le schimb auto din Sighetu Marma- 
lel. vorbele au zburat și situatiila 
iu rămas mai departe încremenite. 
2a și — dacă ne referim la domeniul 
ictivităților de propagandă și cul- 
ură — în organizațiile de partid din 
■omunele Ulmeni. Ardusat. Cicirlău, 
Ă.suaju de Sus sau Remetea Chioa- 
•ului, unde s-au exprimat multe au- 
ocrittci, s-au luat multe angaja- 
nente. dar nu s-a acționat si nu se 
icționează in spirit revoluționar 
îentru materializarea lor în viață.

In spiritul celor indicate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. fenomenul 
.imunității" la critică (și autocriti- 
:ă) trebuie eradicat mai întii din 
nentalitatea unor activiști și cadre 
ie conducere, apoi din realitatea 
muncii politico-organizatorice. Se 
înțelege, in consecință, că avem de 
făcut încă multe eforturi în acest 
sens — în primul rind pentru îm
bunătățirea activității proprii, care 
să devină cu adevărat model și. tot
odată. pentru îmbunătățirea activi
tății de îndrumare și control pe care 
» desfășurăm zilnic in organizațiile 
de partid. Ne dăm seama că a cultiva 
și promova critica activă și con
structivă. autocritica sinceră și pli-

nă de invătăminte reprezintă, in 
lumina conceptului nou definit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o sar
cină de partid permanentă de cea 
mai mare însemnătate pentru fie
care activist și cadru de conducere.

Cornel Tohătan, directorul între-

tă. revoluționară a rolului activ al 
criticii și autocriticii.

Valeria Marinescu, secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R. : Sarcinile, orientările și în
demnurile cuprinse in magistra
la Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie — 
ce se constituie deopotrivă pentru 
noi in obiect de studiu și program 
de lucru — trebuie să Îndemne pe 
fiecare activist la un proces de 
adincă reflectare, critică și autocri
tică, asupra muncii desfășurate. Și 
dacă e să spunem deschis, sincer, 
cel puțin la noi. în Maramureș, nici 
unul nu putem spune că am făcut 
tot ce trebuia pentru Îndeplinirea ' 
sarcinilor încredințate, că am mun
cit perfect. Sintem însă ferm hotăriți. 
in lumina învățămintelor ne care 
le-am desprins din expunere, să depă
șim stadiul pasiv al recunoașterii au
tocritice si. intr-un spirit revoluțio
nar, să trecem operativ la promo
varea stilului de muncă cerut de se
cretarul general al partidului. Per
sonal. am început să studiez mai

CE RELEVA 0 MASA ROTUNDA ORGANIZATA CU CADRE 
DE PARTID ȘI DE STAT DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ

prinderii metalurgice de metale ne
feroase Baia Mare : De cîțiva ani de 
zile, colectivul nostru tot este cri
ticat. și noi tot ne facem autocritica
— pentru unele deficiențe proprii — 
reale și deloc lipsite de importanță
— manifestate in activitatea noas
tră. Intre timp, lucrurile le-am în
dreptat în bună măsură, dar mulți 
tovarăși din conducerea județului 
s-au obișnuit să ne critice in conti
nuare și să ne dea mereu ca exem
plu negativ. Pină zilele trecute, cind 
primul secretar al comitetului jude- 
dean de partid a pus „stop" acestui 
zel. Mai întii, ne-a întrebat pe noi 
dacă, așa cum am reușit atîtea îm
bunătățiri, putem realiza ritmic și 
planul la 5 produse foarte impor
tante : cupru de convertizor, cupru 
electrolitic, acid sulfuric, bioxid de 
mangan și plumb 
perabile. Noi am 
și ne-am angajat 
realizăm (deja am 
ducem ce am promis). Atunci 
apreciat că intr-adevăr noi știm să 
ne facem și autocritica, știm să ne 
respectăm și cuvîntul dat cind ne 
luăm angajamente.

Aurelia Tecușanu. prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Sighetu Marmației : Unitățile econo
mice din orașul nostru au obținut o 
seamă de rezultate bune în primele 
patru luni ale anului în curs (am 
realizat o creștere a producției cu 
13 la sută, față de aceeași perioa
dă a anului trecut si o depășire a 
planului cu 23 milioane lei). To
tuși. am fost criticați — absolut 
justificat, dovadă că ne-am făcut și 
autocritica — pentru că avem 
stocuri supranormative deosebit de 
mari. Ne-am dat seama — mai ales 
în urma cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 6 mai — că 
nu putem menține la nesfirșit aces
te stocuri, care nicicind nu vor dis
părea prin simple critici și autocri
tici. Trebuiau luate măsuri ! Si chiar 
în zilele cind organizam dezbaterile 
pe marginea tezelor cuprinse in 
ExpuneTOa secretarului general al 
partidului am întreprins cu factorii 
direct răspunzători o analiză a aces
tor stocuri; au fost reactualizate gra
ficele de lichidare a lor. au fost fi
xate termene ferme, răspunderi și 
măsuri exacte, astfel incit avem te
meiuri că vom încheia cu aceste 
stocuri înoepînd cu luna iunie. Vom 
putea vorbi atunci — pe marginea 
acestui exemplu, dar și a altora — 
despre înțelegerea matură, comunis

din metale recu- 
răspuns afirmativ 
responsabil să le 
și inceput să pro- 

s-a

mult și mă voi pregăti în perma
nență. politic și profesional, pentru 
a fi în măsură ca în domeniul de 
care răspund — agricultura — să 
pot contribui mai eficient la dezvol
tarea unei conștiințe noi. socialis
te, față de muncă, la îndrumarea 
organizațiilor de partid, a comuniș
tilor și oamenilor muncii de la sate 
pentru desfășurarea unei activități 
de înaltă calitate, in vederea obți
nerii de producții cit mai mari. Și o 
altă concluzie : în activitatea poli
tică. nu vom mai accepta, cum am 
făcut uneori, critici și autocritici a- 
parent sincere, mișcătoare, dar in 
fond formale. In fiecare caz in par
te. nu vom mai aprecia combativi
tatea în sine, pe loc. ci în timp — 
după scurgerea intervalului necesar 
îndreptării lucrurilor față de care 
s-a luat atitudine.

Petru Roman, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Borșa : Secretarul general al parti
dului a observat, pe bună dreptate, 
că ne-am obișnuit să criticăm mult, 
dar să îndreptăm puțin din cele cri
ticate. Fenomenul s-a înrădăcinat și 
la noi. Nu o dată, spre exemplu, am 
luat atitudine față de unii activiști, 
cadre de partid și de stat de la ni
velul orașului, de Ia nivelul unor 
unități economice, de invățămînt sau 
cultură. Deseori însă, noi am zis — 
noi am auzit. Din modul nou, revo
luționar. pe cit de 
de constructiv, în 
Nicolae Ceaușescu 
ceptul de critică și 
înțeles cu toții că
poate continua, că trebuie să ne în
sușim o înțelegere comunistă, revo
luționară, a rolului criticii și auto
criticii, să tragem concluziile cuve
nite și să acționăm prin măsuri e-

exigent, pe atit 
care tovarășul 
abordează con- 
autocritică am 

așa nu se mai

fective pentru îndreptarea stărilor 
de lucruri nevralgice. De exemplu, 
am tot criticat că mai sint cadre ce 
nu cunosc bine problemele din or
ganizațiile de bază, din unități, de 
aceea nu pot interveni in cunoștință 
de cauză, nu se pot implica cu fo
los in soluționarea problemelor con
crete. De data aceasta, am trecut 
dincolo de simpla critică, am trecut 
și la aplicarea măsurilor ferme in
dicate de conducerea partidului cu 
mai mult timp in urmă : am stabilit 
concret ca, lunar, fiecare activist să 
participe la cel puțin două-trei adu
nări generale ale organizațiilor de 
bază, la una-două ședințe de birou, 
la două-trei ședințe ale consiliilor 
oamenilor muncii și să susțină una- 
două expuneri în fața comuniștilor. 
Sigur, e o metodă, nu e totul, mai 
luăm și alte măsuri pentru ca acti
viștii să cunoască mai bine realita
tea. să aibă legături mai strinse cu 
organizațiile de bază, cu comuniștii, 
să poată interveni operativ in com
baterea unor stări de lucruri negati
ve. în generalizarea experienței îna
intate.

Ionel Rus, secretar adjunct al Co
mitetului orășenesc de partid Vișeu 
de Sus : Așa cum rezultă din Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
avem in toate domeniile un cadru 
organizatoric bun, avem programe 
bine structurate, dar nu totdeauna 
reușim să punem in valoare acest 
cadru, potențialul uman de care dis
punem. nu realizăm intru totul pro
priile noastre planuri și programe. 
Noi Ia Vișeu. in domeniul propa
gandei avem șapte consilii și un co
mitet de educație politică și cultură 
socialistă. 119 propagandiști de 
partid, 67 secretari adjuncți cu pro
bleme de propagandă, comisii pentru 
problemele muncii politico-educati
ve la nivelul organelor orășenești 
ale U.T.C.. sindicatelor și femeilor, 
comisie științifică, colective de spri
jin ale activității bibliotecii orășe
nești și cinematografului, 8 consilii 
de conducere ale unităților din invă- 
țămintul de stat ș.a.m.d. Ne dăm 
seama, in spiritul cerut de secreta
rul general al partidului, că toate a- 
ceste forțe și mijloace de propagan
dă trebuie valorificate mai bine, ac
tivizate. nu numai pentru ..a aproba" 
măsuri și planuri sau „a asculta", 
rapoarte, ci mai ales pentru a acțio
na efectiv spre îndeplinirea celor 
hotărite, a planurilor ce le avem.

Ceea ce am spus pină aici este 
autocritică. Iar pentru că autocritica 
nu e suficientă, tragem țf concluzii, 
trecem și Ia fapte : in spiritul teze
lor și sarcinilor din Expunerea de 
la 29 aprilie — in cadrul plenarelor 
și adunărilor generale de dezbateri 
— am antrenat întregul activ, toate 
forțele de care vorbeam mai sus 
(repartizate din nou pe organizații 
de bază). Dar nu le-am antrenat nu
mai pentru „a participa" și „a nota", 
ca înainte, ci îndeosebi pentru a se 
implica direct, efectiv și concret la 
întocmirea planurilor speciale de 
măsuri și, în continuare, Ia transpu
nerea acestora în viață. Este aceas
ta. considerăm noi, o primă dovadă 
a unui nou mod de a gindi. Dar, 
fără îndoială, mai avem încă multe 
de îmbunătățit in această direcție.

Reproducînd numai în parte, si în formă sintetică, cele spuse de parti
cipanta la „masa rotundă", am încercat să desprindem esențialul din gin- 
durile și preocupările lor. Concluzia este că ecoul Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în conștiința activiștilor de partid și de stat este pu
ternic si persistent și în acest sens — al reevaluării criticii și autocriticii 
— comuniștii, activiștii gindesc intr-un spirit nou. revoluționar, si incep 
să și acționeze tot mai mult intr-un asemenea spirit.

Pentru ca. intr-adevăr, să se pună pe deplin si definitiv în acord 
vorbele cu faptele, este însă nevoie — asa cum concluziona si recenta 
Plenară cu activul a comitetului județean de partid — să crească răspun
derea membrilor comitetului județean, ai organelor municipale, orășenești 
și comunale de partid, pentru a asigura in fiecare organizație o viață 
de partid așezată ferm —. conform prevederilor statutului, hotărîrilor de 
partid, normelor vieții si muncii comuniștilor, legilor tării — pe suportul 
trainic al parametrilor calității. Numai intr-un asemenea climat de muncă 
și viață comunistă, rolul criticii și 
revoluționar.

autocriticii va putea fi cu adevărat

Gheorghe MITROI

Competența în actul conducerii economice
(Urmare din pag. I)

bine precizate, iar răspunderea per
sonală clar definită sint indicii hotă- 
ritoare ale competentei.

Evoluția rapidă si. uneori, mai pu
țin previzibilă a mediului economic 
creează unor cadre de conducere im
presia ' stresantă că activitatea pe 
care o desfășoară s-a complicat în
tr-o progresie geometrică, iar difi
cultățile. mari si mici, stau gata să 
izbucnească ca dintr-o cutie a Pan
dorei. Si uneori se poate să fie chiar 
asa. dar numai atunci cind impreci
zia si neclaritatea sint confundate cu 
complexitatea ; cind problemele a- 
provizionării tehnico-materiale devo
rează cu o poftă pantagruelică buge
tul de timp al conducerilor de în
treprinderi : sau cind. același timp, 
atit de prețios si de necesar soluțio
nării unor probleme de perspectivă, 
este măruntit si risipit in cele mai 
banale ședințe. Cu alte cuvinte, 
atunci cind pădurea nu este văzută 
din cauza copacilor. O conducere si o 
organizare rațională trebuie să 
..vadă" în permanentă ansamblul. Se 
bucură tot mai mult din partea spe
cialiștilor conceptul de abordare sls
temică a activității organizării și 
conducerii întreprinderii. Altfel spus, 
in aoeste domenii iși revendică locul 
și importanta viziunea de ansamblu, 
analiza integratoare a sarcinilor si 
cea globală a problemelor, o corectă 
stăpinire a perspectivei.

De altfel, nu numai activitatea din
tr-o întreprindere modernă, ci ori
care altă activitate este incompati
bilă cu un sistem de conducere alea
tor. lipsit de profesionalism. Cerința 
Îenerală a epocii contemporane — 
lexibilitatea — respinge din ca

pul locului opacitatea și viziunea 
strict compartimentată. Șeful de e- 
chipă care ia o decizie și dă 
o dispoziție fără să se intereseze de 
ceea ce se întimplă in urma sa. dacă 
a fost îndeplinită sau nu, dacă a

fost corectă hotărirea luată si n-ar 
fi trebuit să se procedeze altfel, va 
culege fără indoială fructele amare 
ale modului său de a acționa. Atri
butele actului de conducere nu pot 
fi despărțite intre ele. ci se cer tra
tate in mod unitar. Conducerea efi
cientă presupune organizare, organi
zarea ordine, iar păstrarea ordinii, a 
echilibrului firesc dintre sarcini și 
realizări nu poate fi desprinsă de un 
control sistematic. Nu efectuat ca un 
scop in sine, ca o expresie a intole
rantei fată de o eventuală greșeală, 
ci ca o cerință elementară pentru 
funcționarea oricărui sistem — și a- 
nume aceea de a-și regla activitatea 
prin anticipare.

Economia noastră parcurge în pre
zent un amplu proces de dezvoltare 
intensivă, calitativă. Aplicarea pro
gramelor de perfecționare a organi
zării si de modernizare a proceselor 
de producție — initiate de secretarul 
general al partidului — a cuprins 
toate ramurile si sectoarele de acti
vitate. practic toate unitățile econo
mice. Ceea ce ridică, in chip firesc, 
în fata factorilor de conducere, a co
lectivelor din întreprinderi, proble
me noi. sarcini suplimentare, cele 
mai multe dintre ele complexe si. 
chiar, dificile. Dacă, pină nu de mult, 
concepția tradițională despre o con
ducere eficientă era focalizată pe 
menținerea stabilității în activitatea 
desfășurată de unitățile economice, 
acum o asemenea optică este consi
derată inerțială. Ea a intrat fățiș în 
conflict cu noile realități, al căror 
semn de recunoaștere sint mutațiile 
si transformările rapide. Coordona
tele preponderent intensive ale dez
voltării. caracteristice actualului cin
cinal. dau naștere la situații inedite 
în practica economică și aduc, in 
prim-planul preocupărilor. necesita
tea de a găsi și stăpîni cit mai bine 
căile si mijloacele pentru a organiza 
din mers dar cu eficientă procesele

de producție, capabile să asigure în
tregii economii o stare de funcționa
litate superioară.

Nu este vorba de un efort sim
plu. dimpotrivă el cere o uriașă mun
că de organizare si mobilizare a oa
menilor muncii. In același timp, pre
tinde înlăturarea unor scheme de 
gindire atașate dezvoltării de tip ex
tensiv. inițierea unor transformări 
profunde in concepția, atitudinea și 
practica factorilor de conducere, in 
consonantă cu actuala etapă de dez
voltare. dominată de primatul cali
tății si eficientei. Iar eficienta și ca
litatea nu sint nicidecum compatibile 
cu truda de Slsif. cu risipa de efort 
necoordonat. A organiza si a conduce 
înseamnă, in primul rind, a gindi te
meinic.

Adaptarea este necesară zi de zi, 
pentru că tot zilnic apar cerințe noi. 
probleme noi. O conducere de între
prindere care nu tine cont in organi
zarea si functionarea sa de aoeste 
continue modificări va avea de su
portat. fără doar și poate, cele mai 
neplăcute consecințe. „Gestiunea" 
noului, a schimbării cuprinde, indis
cutabil. întreaga gamă de activități 
desfășurate. Merge de la apariția 
ideilor pină la materializarea lor in 
practică. Proces care trebuie reluat 
aproape imediat ne o treaptă supe
rioară. Este greu de crezut că acest 
salt calitativ poate fi realizat fără 
creșterea ponderii muncii de concep
ție in ansamblul activității desfășu
rate. fără atragerea unui număr cres- 
cind de 
procesul 
inițierea 
reciclare 
cordă 
fond autoconducerii. un loc prioritar, 
îmbinarea lor intr-o osmoză perfectă 
cu sarcinile la zi reprezintă semnul 
de neconfundat al competentei. Și 
totodată, unul dintre sensurile ma
jore ale procesului de modernizare.

specialiști si muncitori in 
de luare a deciziilor, fără 
unor acțiuni sistematice de 
a cadrelor. Cerințe care a- 

oerspectivet. planificării, in
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Aspect de la secția de cord metalic, cea mai nouâ $1 modernâ capacitate de producție a întreprinderii de sîrmâ 
și produse din sirmâ Buzâu Foto : Doria Ivaa
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Meșteri buni sau diletanți?
ta Expunerea prezentata de secretarul general al partidului Io șe

dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie cu 
privire la unele probleme ale conducerii activității economieo-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației Interna
ționale se subliniază din nou cerința realizării unei noi calități în toa
te domeniile de activitate, pentru înfăptuirea acestui obiectiv fiind ne
cesară nu doar modernizarea activității de producție, ci, in egală mă
sură, ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe tehnico-profesionale 
ale tuturor oamenilor muncii.

O atare cerință se pune cu acuitate șl în cooperația meșteșugă
rească, îndeosebi în domeniul prestărilor de servicii pentru populație. Este 
un sector in care rolul hotărîtor în asigurarea calității serviciilor ii are 
tocmai meseriașul, ceea ce face necesară, poate mai mult ca în alte 
domenii, organizarea și desfășurarea unei activități permanente de per
fecționare tehnico-profesională a lucrătorilor. Ce relevă o analiză in 
această privință in județul Argeș ?

CERINȚA ÎMBINĂRII TEORIEI 
CU PRACTICA. Sub aspectul organi
zării. formele prin care se asigură per
fecționarea lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească argeșeană sînt diver
se: instruirea la locul de muncă (cu 
cea mai mare pondere), cursuri, școli 
etc. După cum am fost informați și 
așa cum rezultă din fișele de evidență 
de la compartimentele de personal- 
învătămint din cooperație, toti. dar 
absolut toți meseriașii argeșeni ur
mează în fiecare an un curs de in
struire — de cite 30—40 de ore — 
la locul de muncă. Discutind insă 
despre aceste probleme în diferite 
unități, am avut surpriza să consta
tăm că mulți dintre cooperatori... nici 
măcar nu știu că există o asemenea 
formă de perfecționare profesiona
lă. Asemenea situații am constatat 
in sondajul efectuat. impreună cjș 
reprezentanți ai cooperației locale in 
secțiile de marochinărie, radio și în
călțăminte din complexul „Fortuna", 
in alte ateliere meșteșugărești.

Lacune serioase există si in pri
vința conținutului cursurilor. Nor
mal ar fi — dacă ținem seama de 
specificul muncii meșteșugarilor — 
ca in tematica fiecărei forme de 
perfecționare profesională să predo
mine lucrările practice, cu aplicații 
concrete. Or. ce rezultă din consul
tarea tematicilor de anul trecut și 
din acest an ? In primul rind. fap
tul că ele abundă în... prelegeri teo
retice (desigur, utile si ele într-o a- 
numită măsură), pentru ca. in une
le cazuri, aplicațiile practice... să 
lipsească cu desăvîrșire. Ne referim 
Îndeosebi la tematicile cursurilor de 
instruire profesională destinate șefi
lor de unități, care prevăd in ex
clusivitate doar teme teoretice (fi
nanciare. contabile, de gestiune etc.) 
si nici măcar o singură lucrare prac
tică. Este greu de crezut că pe 
parcursul celor patru luni ale cursu
rilor de instruire anuală a șefilor 
de unități nu se puteau găsi în ca
drul programei și unele forme de în
sușire practică a unor noi cunoștin
țe. Pentru că. este lesne de înțeles, 
nu de teoreticieni ai robinetelor ori 
ai flecurilor de pantofi au nevoie a- 
telierele cooperației, ci. in primul 
rind. de meșteri buni, capabili să re
zolve cu competență și la un nivel 
calitativ superior sarcinile cotidiene 
de muncă. în aceste condiții, nu este

deloc de mirare că actualele cursuri 
de instruire, neflind prea interesan
te. sînt ocolite, frecventarea lor de
venind — cum ne spuneau mai multi 
șefi de unitate, printre care Gheor- 
ghe Mihalache. de la cooperativa 
„Viitorul", Lina Voicu. de la coope
rativa ..întreținerea", sau Matei Ma
rian. de la atelierul de uz casnic din 
Pitești — „un rău... necesar". Necesar 
pentru că absolvirea cursurilor con

uda

PERFECȚIONARI 
NECESARE 

IN ACTIVITATEA 
DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALA

de muncă al meseriașilor din subor
dine nu îndeplinesc condițiile nece
sare (profesionale și pedagogice). Și 
aceasta din două motive : fie că nu 
au o pregătire corespunzătoare, fie 
că nu se străduiesc să țină pasul cu 
ceea ce este nou în domeniul lor de 
activitate. Bunăoară. Ion Gieorghe, 
șeful unității de croitorie nr. 36. a ter
minat studiile in urmă cu zeci 
de ani. iar o revistă tehnică de 
specialitate nu-și amintește să fi 
răsfoit in ultimul timp. De altfel, în 
nici un atelier de încălțăminte, croi
torie. tricotaje, pe unde am trecut, 
n-am găsit — ca material didactic 
pentru șefii de unități — vreo re
vistă sau vreo carte de specialitate 
(deși ele există in bibliotecile coo
perației locale). Observație valabilă 
si pentru atelierele de radio, de re
parat televizoare, obiecte electrocas- 
nice. unde nevoia de informare teh
nică „la zi“ este și mai presantă 
decit in alte domenii.

SPECIALIȘTI DOAR... PE HÎRTIE. 
Cu totul aparte este situația absol
venților de licee (teoretice sau de 
diverse profiluri) repartizați să lucre
ze ca meseriași in atelierele coope
rației. Conform actelor de absolvi
re — deci pe hirtie — ei sint calificați 
într-o meserie sau alta ; in realitate 
insă, ei nu posedă indeminarea și 
cunoștințele practice necesare, nepu- 
tindu-se descurca in meseria respec
tivă. Nu constituie subiectul rîndu- 
rilor de față cauzele acestei stări de 
lucruri (care țin de procesul de in- 

1 vățămînt din licee), dar nu putem 
să nu menționăm că nici unitățile 
care-i primesc nu fac nimic — sau 
aproape nimic — pentru ca integra
rea lor in meserie să se facă cit mai 
rapid si cu bune rezultate. Practic, 
în nici o cooperativă argeșeană nu 
se organizează cursuri sau alte for
me de pregătire a respectivilor ti
neri. Și sint aproape 800 — integra
rea lor fiind lăsată la bunăvoința co
legilor mai virstnici din unități.

...Aoestea sint faptele. Ele atestă, 
înainte de toate, modul defectuos in 
care este conceput si organizat pro
cesul de perfecționare profesională a 
personalului din unitățile cooperației 
meșteșugărești din acest județ. în a- 
celasi timp, stările de lucruri exis
tente relevă insuficienta atenție a- 
cordată acestei probleme de către 
conducerile de cooperative, care au 
lăsat să se acumuleze serioase de
ficiențe.

Chestiunea esențială care se ridi
că este următoarea : cum poate fi 
depășit actualul ..punct critic" în care 
se află activitatea din acest dome
niu ? Am adresat această întrebare 
mai multor meseriași din unități, ca 
si unor factori de răspundere din 
cooperative și de la Uniunea jude
țeană a cooperației meșteșugărești 
(U.J.C.M.). Din răspunsurile primite 
am reținut o serie de propuneri in
teresante — și anume : • mult mai 
eficient ar fi să se desemneze pen
tru fiecare profil de activitate 1—2 
unități-școală (dintre unitățile exis
tente). unde să fie detașați periodic 
cite 2—3 meseriași din celelalte a- 
teliere și care 
cu meseriașii 
fel s-ar putea 
ateliere, după 
de importantă 
dică a acestora — tot prin aplicații 
practice — de către specialiști, in
vitați de Ia centrele de creație ori 
de la întreprinderile producătoare ale 
bunurilor pe care ei le repară : • cu 
absolvenții de licee repartizați ca 
meseriași in cooperație ar putea fi 
organizate. în afara orelor de pro
gram. cursuri de perfecționare, in 
care cei mai buni lucrători să-i în
vețe concret mesei-ia.

De bună seamă, important este ca 
aceste propuneri — ca și altele ce se 
pot face in legătură cu tema abor
dată — să-și găsească materializarea 
în măsuri practice, să fie generali
zate in toate unitățile cooperației 
meșteșugărești din județ.

stituie unul din criteriile de pro
movare in categoriile de încadrare.

DAR PE INSTRUCTORI CINE II 
INSTRUIEȘTE? Calitatea activită
ții de perfecționare depinde insă 
nu numai de forma sa de or
ganizare. de conținutul tematici
lor. ci. deopotrivă, și de cali
tățile (profesionale și pedagogice) 
ale celor puși să se ocupe de in
struirea cursanților. Cum stau lu
crurile din acest punct de vedere ? 
Unii din actualii tehnicieni ai co
operativelor meșteșugărești din ju
deț nu sînt ei inșiși în măsură să 
stâpinească cunoștințele pe care ar 
trebui să le transmită lucrătorilor 
din unități. Bunăoară, la cooperati
va „Munca colectivă" din Cimpu- 
lung. lucrătorii din atelierele de în
călțăminte. marochinărie si blănărie 
sint îndrumați (și „instruiți") de un 
specialist in... construcții de mașini. 
De atelierele de croitorie, tricotaje 
si lenjerie din aceeași localitate răs
punde un... topometrist. La rîndul 
lor. lucrătorii din unitățile de fri
zerie. coafură și cosmetică din Pi
tești au ca îndrumător din partea co
operativei de care aparțin un teh
nician... mecanic, iar lucrătorii din 
ceasornicării, din atelierele de re
parații frigidere și instalații sanita
re — un specialist in... petrochimie.

— Cum a ajuns tehnicianul spe
cializat in mecanică să indrume ac
tivitatea frizerilor coafezelor si cos- 
meticienelor din Pitești ? — l-am în
trebat pe Virgil Cristea. președin
tele cooperativei „Prestarea".

— Eu ]-am găsit încadrat oe post, 
fără să știu ce calificare are.

— Și ce îndrumare se poate asigu
ra cu o asemenea calificare ?

—- Persoana in cauză lucrează de 
mai multi ani in cooperativă, incit 
s-a familiarizat cu specificul nostru 
de activitate...

Dar pentru a putea sprijini pro
cesul de perfecționare a lucrătorilor 
din unități este oare suficient ca 
..profesorul" să fie doar „familiari
zat" cu problemele ? Nicidecum ! Ca 
atare, nu este deloc greu de dedus 
cit de bine vor fi îndrumați lucră
torii din diferite unități de către 
asemenea . profesori" cu o pregătire 
profesională neadecvată.

Chiar si unii responsabili de uni
tăți puși să facă instruirea Ia locul

să lucreze cot la cot 
unitătii-etalon ; • la 
proceda și cu șefii de 
cum n-ar fi lipsită 

nici instruirea perio-

- unul din modernele standuri de verificări pentru troductoare

Mihai IONESCU

REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)

dispoziție, Încă din etapa de pro
iectare. un instrument deosebit de 
util : analiza valorii. Ca metodă 
de cercetare-proiectare slstemică și 
creativă, cu efect direct asupra redu
cerii costurilor de producție, analiza 
valorii nu ar trebui să lipsească din 
arsenalul metodelor științifice de con
ducere a producției. Din păcate insă, 
de prea multe or!, sub presiunea 
timpului sau invocînd alte pretexte, 
echipele de proiectanți omit să o fo
losească. iar unele conduceri de uni
tăți economice acceptă ca produse in
suficient de bine concepute să ajungă 
în producția de serie, risipind ener
gie. bani, muncă. Or. nici un produs 
nou nu trebuie introdus in fabrica
ție dacă nu este realizat la nivelul 
actual al tehnicii, 
trează un cost pe 
util mai mic decit 
care îl înlocuiește.
programul de modernizare, fn an
samblul său. nu este un scop în sine.

dacă nu înregis- 
unitatea de efect 
al produsului pe 
De altfel. însuși

ci trebuie să aibă o precisă finali
tate economică, să se regăsească. în 
ultimă analiză. în reducerea costuri
lor de producție.

Ca și în precedentul articol pe a- 
ceastă temă — publicat în ziarul 
„Scinteia" din 22 mai a.c.. — ne-am 
referit la acele pirghii de reducere 
a cheltuielilor de producție care țin 
in special de acțiunea organelor de 
conducere colectivă din întreprin
dere. centrală sau minister. Dacă 
la nivelul consiliului oamenilor 
muncii, al comitetului de partid din 
Întreprindere nu există o concepție , 
unitară. coerentă si fundamentată 
științific pentru permanenta redu
cere a costurilor de producție, rezul
tatele nu vor fi decit parțiale, ne
mulțumitoare. Iată de ce. conduceri
le întreprinderilor au datoria să co
ordoneze și să impulsioneze acțiu
nea de valorificare promptă a tu
turor posibilităților de reducere a 
costurilor. indeplinindu-și astfel 
mandatul de a gestiona eficient pa
trimoniul unităților economice.

» <
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Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Președintele Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Stimat e tovarășe,
Alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Partidului Munci

toresc Socialist Ungar imi oferă prilejul de a vă adresa, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, felici
tări și urilri de succes în activitatea de edificare a socialismului în țara 
dumneavoastră.

Primăvara culturală 
bucureșteană

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului KÂROLY GROSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

În numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român si al meu 
personal vă felicit cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de secretar 
general, al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și vă urez succese in 
construcția societății socialiste in Republica Populară Ungară.

Exprim convingerea că relațiile dintre partidele și țările noastre vor 
cunoaște, prin eforturi comune, un curs ascendent spre binele poporului 
român și poporului ungar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primul-ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu,
va face o vizită de lucru iu R. D. Germană

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efec
tua, in următoarele zile, o vizită de 
lucru in Republica Democrată Ger-

mană, la invitația tovarășului Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

TELEGRAMĂ
Guvernului 

Româniaj 
trimis o te-

Primul-ministru al 
Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu. a 
legramă primului-ministru al Gu
vernului Republicii Peru. 
Villanueva Del Campo, cu 
numirii în această funcție, 
îi adresează călduroase

Armando 
prilejul 

prin care 
felicitări.

împreună cu urări de fericire perso
nală și de succese în îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată. In 
telegramă se exprimă convingerea 
că bunele relații de prietenie și 
colaborare româno-peruane se vor 
dezvolta continuu, in interesul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii in lume.

In perioada 23—29 mai se desfă
șoară in Capitală, sub egida Con
siliului de educație politică și cultu
ră socialistă al municipiului Bucu
rești, „Primăvara culturală bucureș
teană", amplă manifestare înscrisă in 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", care conturează dimensiunea 
spirituală a primului oraș al țării, 
hotărlrea comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor lui de a înfăptui exem
plar politica partidului nostru, sar
cinile și indicațiile de excepționa
lă însemnătate ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul acțiunilor programate 
ale actualei ediții, a Xll-a, care se 
desfășoară sub semnul generoaselor 
orizonturi deschise perfecționării ac
tivității in toate domeniile, ridicării 
permanente a conștiinței socialiste 
de tezele șl orientările Expunerii se
cretarului general al partidului, sint 
reunite valoroase forțe artistice și 
tehnico-știtnțifice care dau un con
ținut concret, puternic angajant, pa
triotic, umanist mesajului artistic șl 
al creativității. Pe scene in aer liber, 
in săli de spectacole, expoziții, par
ticipanta vor avea prilejul să se în- 
tilnească iri aceste zile cu cei mai de 
seamă artiști profesioniști și creatori 
din Capitală și din țară, cu ansam
bluri artistice laureate ale Festiva
lului național „Cintarea României". 
Ziua inaugurală a cuprins sub generi
cul „București — pe coordonatele 
Epocii Nicolae Ceaușescu" — mani
festări reprezentative pentru temati
ca întregului program. Intre acestea, 

bucurat 
Națio- 

! de 
viața 

„Epoca

Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului
Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele patru luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 aprilie pe 
primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE

A CĂRBUNELUI 
LA SUPRAFAȚA 
I : întreprinderea minieră 
județul Vilcea, cu 396,9

Locul 
Horezu, 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

ELECTRICE PE BAZA 
DE CĂRBUNE

I : întreprinderea elcctro- 
Craiova, cu 458 puncte.
II : întreprinderea elec-

Președintele Republicii Socialiste România 
deosebit de 
adresați cu

Am fost 
voit să mi-1 
Franceze.

Ca și dumneavoastră, 
de colaborare care unesc 
tre să cunoască o dezvoltare rodnică.

sensibil 
ocazia

Ia mesajul de felicitări pe care ați bine- 
realegeril mele la Președinția Republicii
sincere urări ca legăturile da prietenie șiexprim ___ __ ___________ . ________ _  .

de mult timp cele două popoare și țări ale noas-

FRANCQIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Af

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Jean Moncea a fost numit in calitate 
de ambasador extraordinar . și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România in Spania, in locul tovară
șului Vaslle Șandru care a fost re
chemat.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re- 

Pn,liiui Hașemit al Iordaniei, luni a 
loc in Capitală o manifestare 

l urală organizată de Institutul

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de 
această țară și a fost 
film documentar.. '

Au participat membri
I.R.R.C.S., reprezentați 
un numeros public.

A fost prezent Vasin Istanbul!, 
ambasadorul Regatului Hașemit ai 
Iordaniei la București.

(Agerpreș)

călătorie din 
vizionat un

ai conducerii 
ai M.A.E.,

ca întregului program. Intre 
de o largă audiență s-au 
simpozioanele „Conferința 
nală a partidului, moment 
profundă semnificație in i 
partidului, a întregii țări", 
Nicolae Ceaușescu — epoca de înflo
rire a culturii și civilizației româ
nești", „București, orașul marilor 
împliniri socialiste". Luni, 23 mai, a 
avut loc, de asemenea, deschiderea 
Săptămînii teatrale „Primăvara 
bucureșteană", precum și a Tirgului 
de primăvară al cărții.

tn continuare, marți, 24 mal, 
este ziua literaturii și artei cinema
tografice ; miercuri. 25 mat — ziua 
teatrului ; foi, 26 mai — ziua mu
zicii și a dansului ; vineri, 21 mai — 
ziua științei și tehnicii ; si.nbătă, 28 
mai — ziua muzeelor și artelor plas
tice. Ultima zi — duminică, 29 mai — 
programează sub genericul ..Armonii 
de primăvară in București" acțiuni 
cultural-recreative șl sportive in 
parcuri, pe estradele in aer liber și 
stadioane, reunind tineri și virstnici 
in finalul unei manifestări cu un 
bogat conținut de idei. (Dan Con
stantin).

LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE
constanta: Cine prășește

TOATE FORȚELE SATELOR!
acum la timp și bine 

culege mai mult la toamnă
Umiditatea bună din sol, însoțită și 

de creșterea temperaturii au permis o 
răsărire explozivă a culturilor și in 
unitățile agricole din județul Con
stanța. Ca urmare, pe baza măsuri
lor stabilite de comandamentul jude
țean pentru agricultură, s-a trecut, 

toate forțele mecanice și ma
le, la efectuarea lucrărilor de 

iu (.reținere. Pe ansamblul județului, 
pînă in seara zilei de 22 mai, la 
floarea-soarelui si sfecla de zahăr, 
prima prașilă mecanică și manuală 
s-a incheiat, iar la porumb a fost e- 
fectuată in proporție de 80 și, res
pectiv. 64 la sută.

In numeroase unități agricole, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, lucrările de întreținere a 
culturilor avansează repede. între 
acestea sint și cele din consiliul a- 
groindustrial Valul lui Traian. La 
C.A.P. Cumpăna, de exemplu, se 
află in cimp peste 500 de coopera
tori și mecanizatori care, su)a supra
vegherea directă a șefilor de ferme, 
efectuează lucrările de întreținere. 
„La sfecla de zahăr, floarea-soare
lui și porumb am încheiat prașila 
mecanică — ne spune președintele 
cooperativei, Gheorghe Bratu. Acum, 
continuăm prașila manuală. în ve
derea grăbirii acestei lucrări am mo
bilizat toate forțele de care dispu
nem". Aflăm, in continuare, că în
treaga suprafață de culturi prăsitoa
re a fost angajată de cooperatori 
pentru a fi lucrată in acord global. 
Intrucît specialiștii unității au sem
nalat un puternic atac de dăunători, 
precum și înmulțirea buruienilor, se 
lucrează concomitent Ia combaterea 
chimică, mecanică și manuală a 
dijmuitorilor recoltei. De la ingine- 
rul-șef al consiliului. Constantin Ma
rina, care urmărește pe teren 
se efectuează aceste lucrări, ; 
că în toate unitățile agricole 
cadrul consiliului se muncește 
tens la întreținerea culturilor.

O amplă mobilizare a forțelor 
întreținerea culturilor constatăm 
in unitățile agricole din consiliul 
groindustrial Castelu. Aici se deta
șează prin hărnicia lor cooperatorit 
din Basarabi, care au încheiat pra
șila mecanică și manuală pe cele 100 
hectare cultivate cu sfeclă de za
hăr. în timp ce mecanizatorii lu
crează cu cultivatoarele la floarea- 
soarelui și porumb. în schimb, la co
operativa agricolă din Poarta Albă 
intilnim o situație nedorită, semna
lată chiar de șefa unei echipe care 
lucrează la prășit. Mioara Zarufa, 
Datorită neglijențe! și a nerespec- 
tării tehnologiei la semănat, sfecla 
de zahăr are o densitate neuniformâ, 
porțiunile cu goluri alternează cu 
plante dese, motiv pentru care ln- 
ginerul-șef al unității, Orner Ferit, a 
luat măsura de corectare a greșelilor 
cu prilejul primei prașile. Mai no
tăm că în această unitate se lucrează 
la rebilonarea cartofilor timpurii, 
cultură de la care peste 10 zile se 
va obț’ne noua recoltă.

cum 
aflăm 

: din 
in»
la 
și 
a-

țului Buzău sint concentrate, in a- 
ceste zile, la întreținerea culturilor. 
Ca urmare a măsurilor adoptate de 
comandamentul județean pentru, a- 
grlcultură șl a faptului că tntrfeăgâ 
activitate are la bază acordul global 
și prevederile sistemului de formare 
și repartizare a fondurilor de produse 
Dentru retribuire, participarea mem
brilor cooperatori la efectuarea lu
crărilor de intreținere este mult mai 
bună față de anii trecuți, iar lucră
rile — in stadiu avansat. Astfel, pri
ma prasilă manuală la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui s-a incheiat.

De asemenea, pînă in seara zilei 
de 22 mal. porumbul de pe cele 
63 000 hectare a fost prășit' in pro
porție de 99 la sută mecanic si 89 la 
sută manual.

în dimineața zilei in care am e- 
fectuat raidul nostru, la cooperativa 
agricolă Boldu prășeau de zor peste 
500 de cooperatori, constituiți In 36 
de echipe. „Am incheiat prima pra
șilă la sfeclă și floarea-soarelui — 
precizează Ene Girban, președintele 
unității. Acum, toate echipele pră
șesc porumbul, astfel îneît In săptă- 
mlna 23—29 mai vom termina prima 
prașilă manuală la această cultură. 
Din 1983 nu am mai avut o umidi
tate atit de bună in sol și culturi așa 
de bine dezvoltate. Și, cum știe orice 
țăran, ploile sint bune cind sint ur
mate de prasilă. asa că ne aflăm 
din zori 61 pină la lăsarea întu
nericului. in cimp. cu sapa în mină, 
pentru a distruge buruienile și crus
ta formată la suprafața solului".

Culturi frumoase și bine dezvel- 
tate au fermele întreprinderii agri
cole de stat Rimnicu Sărat. Aici, lu
crările de întreținere se efectuează 
mecanizat. „Calitatea bună la pre
gătirea terenului și semănat, pre
cum și rezerva mare de apă existen
tă in sol au determinat o răsărire 
uniformă a plantelor, care acum se 
dezvoltă rapid — ne spune ingine
rul Mircea Manole, directorul uni
tății. De aceea, principala noastră 
preocupare este să menținem lanu
rile fără buruieni, să păstrăm den
sitatea optimă pentru a avea cît mai 
multe plante recoltablle pe unitatea 
de suprafață. Zilnic, toate utilajele 
sint in cimp la prășit, iar specialiștii 
noștri urmăresc permanent efectua
rea unor lucrări de cea mai bună 
calitate".

Repede și bine, angajare deplină 
și maximă responsabilitate — sint 
doar cîteva din Imperativele aces
tei primăveri, care se regăsește în 
conștiința lucrătorilor ogoarelor bu- 
zoiene. hotărlțl să sporească rodni
cia pămintului, să valorifice supe
rior puternica bază tehnico-materia- 
lă de care dispun.

Stellan CH1PER
corespondentul „Scînteii"

mat inginerul Ioan Moldovan, di
rectorul Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Viile Satu Mare, 
un; ta te care coordonează cultura 
căpșunului pe Întregul județ, plan- 
țatșsa trebuie. încheiată pînă în 26 
mai. Pînă in prezent, calitatea lu
crărilor s-a dovedit a fi foarte 
bună, mai ales într-o serie de uni
tăți ca Turulung, Turț, Halmeu, 
unde plantarea s-a efectuat manual, 
precum șl in cadrul stațiunii pomi
cole. unde s-a realizat mecanizat.

Concomitent se desfășoară, cu 
aceeași grijă. întrefnerea căpșunu
lui de pe suprafețele aflate pe rod. 
Anul trecut, în unele cooperative 
agricole — Gerăușa, Dobra, Medie- 
șu Aurit. Cotnlăușa. Călinești Oaș 
— cadrele de conducere și specia
liștii nu s-au ocupat cu răspundere 
de buna intreținere a căpșunului. 
Ca atare, cultura a fost invadată 
de buruieni, iar producțiile — ne
corespunzătoare. Avindu-se in ve
dere această situație, au fost luate 
măsuri ca. in aceste un’tăți. precum 
șl In altele care cultivă căoșunl să 
se întreprindă măsuri ferme în ve
derea mobilizării cooperatorilor la 
lucrările de întreținere.

Locul 
centrale

Locul 
trocentrale Oradea, cu 453,6 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Zalău, cu 440,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT. 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENTE 
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea de con
strucții aeronautice. Ghimbav-Bra- 
șov, cu 579,1 puncte.

Locul II ; întreprinderea „Tim
puri Noi" — București, cu 498,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laj minier Filipeștii de Pădure, ju
dețul Prahova, cu 411.3 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești. județul Dîmbovița, cu 
723,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 722,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
conductori electrici emailați Zalău, 
cu 389 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I : întreprinderea de ma- 
șinl-unelte Arad, cu 544,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de scu
le și subansamble accesorii Ră
dăuți, județul Suceava, cu 491,1 
puncta.

Locul III : întreprinderea indus
tria tehnjcă-medicală București, cu
471.1 puncte.

IN INDUSTRIA 
TEXTILA—MĂTASE, IN, CÎNF.PA

Locul I : întreprinderea țesăto- 
ria de mătase Sighișoara, 
Mureș, cu 992 puncte.

Locul II : întreprinderea de mă
tase „Flamura Roșie" — Bucu
rești, cu 697,2 puncte.

Locul III : întreprinderea Inte
grata de in Zalău, CU 645,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul 
Teleorman, cu 768,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje „Miorița" — Oradea, cu 548,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Crinul" — București, cu
312.1 puncte.

automatizări și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice, cu 699,8 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală construcții-montaj și re
parații Brașov — Ministerul In
dustrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții — cu 633,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația de cale ferată 

Cluj-Napoca Est, cu 496,9 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată 

Sibiu, cu 464.5 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată 

Iași, cu 417,8 puncte.
IN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR AUTO 
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto București — Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. cu 779,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport și utilaje pentru con
strucții Rovinari. județul Gorj — 
Ministerul Minelor, cu 751.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto produse 
liere PECO București — 
terul Industriei Chimice și 
chimice, cu 685,1 puncte.

petro-
Mi.nis-
Petro-

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

— ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locui I : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentație 
publică Ploiești, cu 369,3 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Rinmicu Vîlcea, cu 342,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Turnu 
Severin, cu 277,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI — OFICII 

JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de 

turism Prahova, cu 528,8 puncte.
Locul II : Oficiul județean de 

turism Alba, cu 516,7 puncte.
Locul III : Oficiul județean de 

turism Mureș, cu 490,2 puncte.

județul

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI 
laicul I : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Teleorman, 
cu 963,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, 
cu 936,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
DE STAT PENTRU 

ȘI ÎNGRAȘAREA
Locui I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 695,6 puncte.
Locul II : Combinatul pentru 

producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 407 puncte.

AGRICOLE 
CREȘTEREA 
PORCILOR

Georqe MIHARSCV 
corespondentul „Scinteli

blpAii: Ploile sint bune
cind si întreținerea culturilorJ ,
se face in cele mai bune

condiții
Principalele forțe umane și meca

nice din unitățile agricole ale jude-

- plantațiile de căpșuni
în unitățile agricole din județul 

Satu Mare se cultivă 735 hectare cu 
căpșuni, suprafață căreia i se va 
adăuga, în acest an, prin noi plan
tații. alte 490 hectare. începind de 
anul trecut, cultura căpșunului se 
realizează in ferme specializate, 
celor 16 Înființate pină acum ur
mează să li se adauge 5 in acest an. 
care sînt în curs de organizare. De 
menționat și faptul că. pentru prima 
oară, cele trei asociații 
din județ — Satu Mare,
— iși extind activitatea 
ția cultivării căpșunului.

Printr-o amplă mobilizare de for
țe. intr-o serie de cooperative agri
cole. cum sint cele din Turț, Turu
lung, Halmeu. Livada. Tarna Mare, 
programul de plantări de primă
vară. care însumează 330 hectare, a 
fost realizat. După cum ne-a infor-

legumicole 
Apa. Cuiclu 
și în direc-

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteli

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTH-MONTAJ

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză „Frigotehnica" — București 
— Ministerul Industriei Alimenta
re, cu 716 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză de montaj și service pentru

t V
20,00 Telejurnal
20,25 în dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la unele probleme ale con
ducerii activității economtco-so- 
ciale, ale muncii ideologice și po
litico-educative, precum și ale si-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 mai, ora 20 — 27 mai, ora 
20. în țară. Vremea se va încălzi ușor 
și treptat, iar cerul va fi variabil, mai 
mult noros, la începutul intervalului, ' 
în nordul, estul și centrul țârii. Se vor 
semnala ploi care vor avea și caracter 
de aversă, pe alocuri, la începutul in
tervalului, în regiunile nordice, cen
trale și estice, unde izolat cantitățile 
de apă pot atinge 15 litri pe metru 
pătrat, în 24 de ore. în celelalte zone 
se vor semnala averse izolate de

20,45

21.50
22.00

tuației internaționale © Calitatea 
— problemă permanentă. între
cerea și competiția în cadrul ra
murii sau între ramuri —- căi si
gure de sporire a calității și com
petitivității produselor
Seară de balet (color). ,.Corsarul". 
Muzica de Adam-Delibes. 
pretează ansamblu] de balet 
chestra Operei Române din 
șoara
Telejurnal 
închiderea programului

Inter- 
șl or- 
Timi-

ploaie Însoțite și de descărcări elec
trice. Vlntul va sufla slab plnă la mo
derat. cu unele intensificări In primele 
zile, in estul țării și Ia munte, pre- 
domlnind din sectorul estic. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 8 
și 15 grade, Izolat mal cobortte in pri
ma noapte, iar maximele se vor situa 
intre 18 șl 28 grade. Pe alocuri, se va 
produce ceață slabă, dimineața. In 
București : Vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, cu lnnorări ceva, 
mal accentuate la Începutul intervalu
lui, cind sint condiții de averse de 
ploaie. Vintu! va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse intre 10 și 13 grade, iar ma
ximele intre 23 și 27 grade. Ceață 
Slabă, dimineața.

z

HANDBALIȘTII BĂIMĂRENI AU CUCERIT
PENTRU A DOUA OARĂ „CUPA I.H.F."

Exemplul

ÎN DOMENIUL 
RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile 
Sălaj, cu 316,8 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Tulcea. cu 
301.8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorifica
re a materialelor refolosibile Te
leorman. cu 288,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

ȘI LOCATIVE
I : întreprinderea județea- 
gospodărie comunală și 
Caraș-Severin, cu 1 497,6

Locul 
nă de 
locativă 
puncte.

Locul 
teană de gospodărie comunală și 
locativă Botoșani, cu 1 302.9 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Harghita, cu 1 026,2 puncte.

II : întreprinderea jude-

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, cu 
1 339 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 288.3 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de trans,port local Bacău, 
cu 1 278 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană Har
ghita, cu 878,1 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Satu Mare, cu 816,8 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Olt. cu 759.5 puncte.

„Condeiul meu e, în primul find, sapa
(Urmare din pag. I)

vecină, la o ședință, ne-a 
sugerat, glumind, ca să le 
dăm lor niște hectare, dacă 
tot n-avem forță de muncă.

— Și, ce le-ați răspuns ?
— Le-am răspuns ce tre

buia : mai în glumă, mal 
in serios, că, puțini, mulți 
la număr, drăgoeștenii au 
hotărit „să mai cumpere 
pămint", dacă se poate... 
Așa cum putem, avem un 
sistem 
găm 
furaje. „____ __
mânui găsește toate solu
țiile — și cind o să fie. 
gata lucrările canalului, 
o să rezolvăm problema. 
Trebuie să știți însă că, de 
cîte ori este ceva „nou“> 
mai ezităm, mai stăm pe 
ginduri. Pînă ne punem pe 
roate mai trece o vreme. 
Dar nici nu așteptăm să 
ni se spună să ..însămîn- 
țăm“. să „recoltăm". Cu o 
săptămină tnainte sintem 
la cîmp.

în cimpurile Drăgoești- 
lqr sapele intrau ritmic, 
adine in pămint. Ion Baciu 
știe că dacă-i dai pămin
tului ce trebuie te răsplă
tește din plin. Si mai știe 
că flecare, e bine. să-sl 
facă munca lui. Adică, cei 
care trebuie să asigure

local prin care iri- 
300 ha cu legume, 
porumb — de. ro

piesele de schimb, uleiul, 
in fine, tot ce-i util celor 
38 de tractoare, celor 
combine „Gloria", celor
lalte utilaje ale secției de 
mecanizare — să se achite 
de datorii, la timp, să nu 
întîrzie, pentru că intîrzie- 
rea înseamnă ore. zile, re
coltă. Dacă era și motorina 
repartizată de la bun 
început —• s-ar fi scurtat 
campania cu o săptămină. 
Citeodată insă tocmai la 
amiază venea combustibi
lul I Și, dacă este știut că 
e necesară o anumită can
titate de substanțe pentru 
tratarea culturilor împo
triva bolilor foliare — de 
ce să nu fie asigurată, tot 
la timp ?!. Nu poate da 
vina, cum se obișnuiește, 
pe mecanizatori, pentru că 
este unul dintre președin
ții de C.A.P. care îndepli
nește și funcția de șef al 
secției de mecanizăre (cu 
sediul la S.M.A. Sinești). 
Zilnic se face planul, se 
dirijează cei 45 de mecani
zatori ; dacă nu este ne
voie de mașini., aceștia 
ajută la lucrări manuale, 
iar dacă sint ceruți mal 
mulți tractoriști, cei din 
comună, care se pricep, 
conduc mașinile. Progra
mul este de ..zi-lumină". 
se Intră în brazdă la răsă-

ritul soarelui și se iese 
pe-nserat. Vorba lui; „Cine 

15 naiba a auzit in cimp de 
SRL ?!".

— Mergeți des. Ion Ba
ciu, la Slobozia, 
rești ?

— Numai cînd 
solută nevoie, 
trimite pe altcineva, 
bucuros. Oriunde mă __
sint cu ochii pe pămînturl: 
cum a răsărit porumbul 
colo, cum a crescut orzul 
dincolo...

— Vedem că vin oamenii 
cu tot felul de probleme 
la președintele C.A.P.-ului...

— Sintem o familie 
1111 suflete. La nunți, 
inmormintări. la necaz, 
bine, la făcutul țuicii, 
culesul viei... Unul vrea 
casă, un neghiob și-a bătut 
nevasta, altul are o pro
blemă de suflet... Cite nu 
sint ?! Eu visez la vreo 
200 de stupi pe care să-i 
gospodărească fetele noas
tre din comună care înva
ță acum apicultură la Li
ceul agroindustrial Bănea- 
sa...

— Ce-aveți cu „interme
diarii" ?

— Ei, pe-aceștia nu-i 
prea înțeleg. Vin dumnea
lor dimineața, in grabă, se 
uită „de sus". . pleacă tot 
în grabă, eventual fac și

la Bucu-
este 

Dacă
ab- 
pot 
sint 
duc

de 
la 
la 
la

//
•••

proces 
acești

verbal... Dacă 
„intermediari" 

pe sapă.
un 
toți 
ar pune . mina 
bine-ar fi.

Ion Baciu mai are 
prășit două rinduri 
floarea-soarelui. Abia 
ținem pasul peste cimp. 
Dă o raită și la sectorul 
zootehnic (răsfățat în alei 
betonate, flori, verdeață) 
— care înseamnă 40 la sută 
din venitul cooperativei ; 
povestește cu haz cum 
dus cu 
schimb 
Anghel 
Marcel 
Muncii 
ședinți 
din 
Girbovi —. ambele 
al Muncii Socialiste", cum 
acești „mari specialiști ai 
pămintului" le-au arătat 
cinstit și bune și rele, iar 
la întoarcere ai lui „i-au 
cerut socoteală și l-au tras 
la răspundere de ce nu fac 
și el la fel". I se umezesc 
ochii cînd vorbește de 
sărbătorile comunei la care 
nu lipsește nimeni, iar fe
meile aduc plăcinte cu 
brinză, plăcinte calde-calde. 
parcă mulate in șofran.

— Dacă pui. sub brazdă 
suflet, pămintul îți dă via
tă — spune Ion Baclu din 
Drăgoeștl.

de 
la 
ii

s-a 
„în 
la 
și 
al

drăgoeștenii lui 
de experiență" 

Mircea Dan 
Dobra, „Eroi 
Socialiste" si pre- 
ai cooperativelor 

Grindu și, respectiv, 
„Erou

t a t r
: Traviata

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
Mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18: (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18; (sala Atelier) : Auto
graf — 18
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Cristina Buga — pian 
—17,3(1; (la sala de concerte a Radlo- 
televiziuniii : Concert susținut de 
orchestra de cameră a filarmonicii. 
Dirijor : Mtrcea Crrttescu. solistă : 
Ayșegtll Sarica (Turcia) — 19

• Opera Română (13 18 57)
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
  Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

PosKet — 18; (sala 
11 95 44) : Uriașii

(saia
Secretul familiei 
Grădina Icoanei, 
munților — 18,30
• Teatrul Mic 
înstelat deasupra 
11 V) — 18,30
• Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie 
Sfintul Mitică Blajinu —
• Teatrul „Nottara" (5 
Magheru) : Micul infern
• Teatrul Gfuleștf (sala Majestic, 
14 72 34) : Conu Leonida față cu reac- 
țiunea (Teatrul din Ploiești) — 19

(14 70 81) ; 
noastră

Cerul
(amfnat din

(14 09 05) :

0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 15 
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-All — 10; 15
O Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului <5in Moșcova" — 19
ft Studioul de teatru
(15 72 59) : Medeea — 19

cine

I.A.T.C.

a
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;

In anul 1985, echipa „Minaur" Baia 
Mare cucerea „Cupa Federației In
ternaționale de Handbal" in fața de
ținătoarei de atunci a trofeului —■ 
formația sovietică Zaporoje. In anul 
1988, „Minaur" cucerește din nou 
cupa și tot in fața deținătoarei „en 
titre" a trofeului — formația sovie
tică Granitas Kaunas.

Nu știm cit de greu a fost in urmă 
cu 3 ani, dar de data aceasta a fost 
foarte, foarte greu. La Baia Mare s-a 
intimplat ca la Kaunas : oaspeții au 
condus, chiar și la diferențe mărit 
dar gazdele au revenit in final și au 
ciștigat : (21—20 in prima manșă ț 
23—20 in manșa a doua). Pină să se 
ajungă insă la scorul general de 
43—41 pentru „Minaur", s-a luptat 
fantastic și s-au trăit momente de-a 
dreptul dramatice.

Cum menționam și in cronica noas
tră transmisă de la Katinas, Granitas 
este o mare forță handbalistică (șl 
la. propriu și la figurat), prezentind 
o apărare intr-adevăr de granit și un 
atac cu eficacitate deosebită. Venită 
la Baia Mare cu un singur gind — 
să-și ia cupa inapoi — a jucat la 
ciștig, lipsindu-i doar vreo 5 minute 
ca să-și atingă scopul... Era 19—19 și 
cronometrai arăta minutul 55. tn 
acel moment intră in scenă un tinăr 
— Pavel — care nu făcuse depla
sarea la Kaunas („o armă secretă" 
pregătită toată săptămină) și care 
înscrie, consecutiv, două goluri... 
psihologice, demobilizatoare pentru 
moralul adversarilor : 21—19. Andro- 
nic și Covaciu mai inscriu și ei 
(ultimul in poarta goală, intrucit por
tarul lituanian, in disperare de cauză, 
trecuse... pivot}. Cupa e ca și ciști- 
gată, astfel că golul oaspeților nu 
face decît să consfințească scorul 
final : 23—20 pentru Baia Mare.
Neșovici (care a apărat senzațional 
in repriza a doua), Măricel Voirea (9 
poluri), Covaciu (4). Andronic (3), 
Marta (2), Porumb 
Stamate, Halmaqy 
îmbrățișează sleiți,

(I), ca și Petran, 
și Rădulescu se 
dar fericiți, ridi-

★
pe marginea fi-

„Minaur"
cindu-l pe brațe pe „eroul" acestui 
fantastic final — Liviu Pavel (4 go
luri).

Undele radio și imaginile televizate 
au redat, cit au putut ele mai fidel, 
ambianța in care a început, s-a jucat 
și s-a încheiat această finală pe cit 
de dramatică, pe atit de spectaculoa
să. Dar trebuia să fi fost acolo, in 
sala „Dacia", ca să fi simțit „tensiu
nea de infarct" și, apoi, atmosfera de 
vis pe care . . ..
băimărean a creat-o pentru triumfă
torii săi de aur. Handbaliștii de la 
„Minaur" au meritat cu prisosință a- 
semenea cinstire pentru că au luptat 
cu o ardoare împinsă pină la sacri
ficiu, pentru că au crezut in puterea 
lor chiar și atunci cind totul părea 
pierdut, pentru că au învins — cu 
emoții, dar fără dubii — intr-un fi
nal apoteotic. Performanța lor spo
rește in dimensiuni și semnificații in 
condițiile in care handbalul nostru a 
tot alunecat pe tobogan de o bună 
bucată de vreme.

„Minaur" Baia Mare este insă un 
. exemplu nu numai in acest sens. 
Este un frumos și demn de urmat 
exemplu și in alte privințe : organi
zare și conducere, muncă, disciplină 
și.' seriozitate. La conferința de presă 
de după meci, antrenorul emerit Las- 
căr Pană, ebitind să facă vreo evi
dențiere („handbalul e joc de echipă 
și dacă am ieșit victorioși trebuie 
remarcați toți jucătorii"), sublinia 
tocmai acest aspect pe care cu cite- 
va clipe înainte îl accentuase și la 
cabina învingătorilor : „Secretul per
formanței noastre constă in indir- 
jirea cu care muncim la antrenamen
te, in dăruirea cu care luptăm in 
meci, in disciplina d” fier, in serio
zitate și modestie". Din toate aceste 
puncte de vedere, „Minaur" este un 
exemplu pentru handbalul nostru pe 
care îl reprezintă cu cinste și succes, 
pentru întregul sport românesc. Bra
vo, „Minaur" ! Felicitări, „Minaur" !

acest minunat public

în comentariile _ _
nalei „Cupei federației internaționa
le" de handbal masculin, corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă subliniază performanta reali
zată de echipa H.C, „Minaur" Baia 
Mare, care a reușit să intre pentru 
a doua oară in posesia prețiosului 
trofeu. Astfel, agenția A.D.N. Ber
lin scrie : „Cu o victorie la scorul 
de 23—20 în manșa a doua a fina
lei cu Granitas Kaunas, jucătorii ro-

Informații
DIVIZIA A. Fruntașa, clasamentu

lui, Steaua, a întrecut în etapa a 
29-a Pe Universitatea Craiova cu 3—0 
și-și păstrează poziția (are 55 punc
te). craiovenii ocupînd locul 5 (cu 
30 p). Cu victoria de la Cluj-Napo- 
ca (4—1). dinamoviștii se 
urma liderului (Ia numai 
clujenii trecînd pe locul 
Statu-quo în clasament ... 
Victoria si Oțelul (locurile 3 și. res
pectiv 4. acum cu același număr de 
puncte : 35). aceasta ca urmare a me
ciului nul făcut de Victoria la Sla
tina (0—0 cu F.C. Olt — locul 8. cu 
26 p) si a succesului pe teren pro
priu al gălățenilor (3—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș — locui 10, cu 25 p). în- 
vlngtnd acasă pe S C. Bacău (4—2). 
Corvinul a trecut pe locul 6. la e- 
galitate de puncte (28) cu Flacăra 
Moreni (loc 7). aceasta pierzind la 
Brașov (3—2) in fata lui F.C.M. (loc 
9, cu 25 p). Băcăuanii se află pe

CICLISM :
BERLIN 23 (Agerpres). — Cea 

de-a 41-a ediție a competiției ciclis
te internaționale „Cursa Păcii" dis
putată pe un traseu de peste 2 000 
km, s-a incheiat luni, la Berlin, cu 
victoria Iui Uwe Ampler (24 ani), din 
echipa R.D. Germane. El a fost ur
mat în clasamentul final de sovieti
cii V. Pulnikov la 33” și V. Ugru- 
mov la 45”. Dintre cicliștii români 
cel mai bine s-a clasat Valentin 
Constantinescu, pe locul 21. la 5’25”. 
Veteranul echipei noastre Ionel 
Gancea (30 ani) a ocupat locul 3 in 
clasamentul cățărătorilor, cu 20 punc
te, trecînd de Ampler — 43 punc
te și francezul Richard Vivien — 26

mențln in 
un punct), 
13 (23 p). 
și pentru

15; 17: 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,39; 15.45; 18; 20
• Flăcări pe comori : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13.30: 13,45; 18;
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,13: 
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină — 20,30
• Rezervă Ia start: PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică in familie : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.43; 20
• lacob : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,15: 19,30
• Niște băieți grozavi : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; ti; 13; 15; 17: 19
• Umbrele soarelui : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

Gheorqhe M1TRO1
★

mâni au remontat handicapul de nu
mai un gol din primul meci, cu
cerind «Cupa Federației Internațio
nale», ia capătul unei partide spec
taculoase în care cele două finalis
te au oferit publicului din Baia Mare 
un veritabil recital handbalistic". în 
relatările agențiilor D.P.A. Hamburg 
și EFE sint evidențiate jocul tehnic 
șl buna pregătire fizică demonstra
te de handbaliștii români intr-o fi
nală palpitantă.

din fotbal
locul 14 (23 p). Petrolul (1—0 aca
să cu F.C. Argeș — locul 15. cu 22 
p) a „săltat" un loc (17, cu 22 p), 
trecînd „lanterna roșie" echipei 
C-S.M. Suceava (21 p) care a pier
dut cu 2—0. pe Giulești. in fața Ra
pidului (locul 11. cu 25 p). în urma 
rezultatului de la Timișoara 
tehnica — Sportul studențesc 
gazdele iși păstrează locul 16
o) , iar oaspeții au urcat două 
(acum 12. cu 23 p).

DIVIZIA B. în fruntea clasamen
telor celor trei serii, o singură schim
bare : Gloria Bistrița a ciștigat pe 
teren propriu (3—0) în fața Iul F.C. 
Bihor si — cu același punctaj ge
neral (41) cu bihorenli. dar avind un 
golaveraj mai bun — a trecut ne lo
cul întii in seria a Ilî-a. F.C. Con
stanta (loc 1. cu 41 p) și Politehni
ca Iași (loc 2. cu 35 p) conduc in 
seria I. iar F.C.. Inter Sibiu (cu 43
p) si Jiul (cu 36 p) in seria a Iî-a.

„Cursa Păcii"
puncte. Premiul sprinterilor a reve
nit lui O. Ludwig (R.D.G.) cu 4 vic
torii de etapă, 
fost cîȘtigată 
U.R.S.S.

(Poli- 
0—0). 

(cu 22 
locuri

Pe echipe, cursa a 
de reprezentativa

★
anunțat, cea de-aAșa cum s-a . .

42-a ediție a „Cursei Păcii" se vă dis
puta anul viitor, la inițiativa ziaru
lui „L’Humanită". pe traseul Paris 
(cu startul din Piața Bastiliei) — 
Frankfurt pe Main — Praga — Ber
lin — Varșovia — Minsk — Mosco
va (circa 3 000 km in 18 etape), pen
tru a marca șl pe plan sportiv ani
versarea a două secole de la Revo
luția franceză.

0 Cik, pescărușul alb — 9: 15; 17, 
Program de desene — 11; 13, Miss 
Iugoslavia — 19 : DOINA (16 35 38)
0 Trenul de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 13: 18
0 Liceenii : STUDIO (59 53 15) — 10 
0 Cap șl pajură : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19, STUDIO — 
13; 15; 17; 19
0 Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : COSMOS (27 34 95) — 9; 
11; 13
A Incoruptibilul de la etajul XIX : 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerițele : 
GRĂDINA AURORA (35 04 66) — 20,30



ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE 
IN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Pentru eliberarea mărilor și oceanelor 
de armele nucleare!

BRUXELLES 23 (Agerpres). — O 
demonstrație de protest împotriva 
intrării în porturile belgiene de nave 
avînd arme nucleare la bord s-a 
desfășurat la Brugges. important 
centru administrativ și industrial al 
tării. Demonstrația a avut loc în ca
drul „Săptămînii de acțiune** care se 
desfășoară în numeroase porturi 
vest-europene sub deviza ..Dezarmați 
marea !“. De altfel, organizațiile ob
ștești din această tară se pronunță 
de citiva ani împotriva ancorării la 
Zeebrugge a navelor N.A.T.O. avînd 
arme nucleare la bord și au cerut 
guvernului belgian să interzică ac
cesul acestor arme periculoase în 
porturile tării.

TOKIO (Agerpres). — Cu o am
plă manifestație pentru pace s-au 
încheiat la Tokio lucrările conferin
ței internaționale „Femeile împotri
va armei nucleare, pentru dezarma
re, pentru apărarea planetei**. Orga
nizată din inițiativa sindicatului ni
pon al cadrelor didactice și a altor

ÎN GRECIA Șl SPANIA

Demonstrații pentru 
militare

ATENA 23 (Agerpres). — în ca
pitala Greciei s-a desfășurat un 
marș al păcii, la care au participat 
reprezentanți ai diferitelor organiza
ții obștești din țară. Demonstranții au 
cerut măsuri concrete de reducere a 
armamentelor nucleare si convențio
nale, retragerea bazelor militare 
străine din Grecia. Marșuri ale păcii 
s-au desfășurat și in alte mari cen
tre urbane din Grecia.

Sumele irosite pentru înarmări să fie 
convertite în scopuri pașnice!

BONN 23 (Agerpres). — La Bonn 
au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
Il-lea Congres internațional „Pe
dagogii pentru pace**, la care au 
participat delegații din peste 50 de 
țări, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale. în 
apelul adresat de congres către toți 
pedagogii din lume se subliniază 
necesitatea educării tinerei generații

Dificultăți care împiedică redresarea 
economică a țărilor africane

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Participanții la conferința ministe
rială a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), care se desfășoară la 
Addis Abeba, au dezbătut și adoptat 
raportul de analiză a aplicării Pro
gramului de redresare economică și 
dezvoltare a Africii pentru perioa
da 1986—1988. Documentul va fi 
prezentat apropiatei reuniuni la ni
vel înalt a O.U.A.. programată să 
se desfășoare în intervalul 25—27 
mai a.c. Raportul subliniază rolul 
agriculturii în economia africană și 

organizații obștești, conferința și-a 
început lucrările la Hiroshima, apoi 
a continuat la Tokio și a fost ur
mată de o serie de întilniri și dis
cuții in problemele dezarmării nu
cleare, ale eliberării Asiei și Ocea
nului Pacific de armele nucleare. 
Participantele la conferință s-au 
pronunțat pentru eliminarea rache
telor nucleare de la bordul navelor 
din Pacific, care amenință securita
tea popoarelor regiunii.

COPENHAGA 23 (Agerpres). — în 
perioada 24 mai—3 iunie în Marea 
Nordului se vor desfășura manevre
le militare N.A.T.O. sub denumirea 
codificată de „Bright Horizon**, la 
care vor lua parte 30 de nave, pre- 

. cum și avioane și elicoptere de lup
tă. împotriva unor asemenea acțiuni 
contrare păcii s-au pronunțat și se 
pronunță militanții pentru pace din 
Danemarca. De altfel, după cum se 
știe, parlamentul danez a adoptat 
recent o hotărîre privind interzice
rea ancorării in porturile țării de 
nave avînd arme nucleare la bord.

evacuarea bazelor 
străine

MADRID 23 (Agerpres). — La che
marea partidelor de stingă, sindica
telor și organizațiilor militante pen
tru pace, la Madrid s-a desfășurat o 
demonstrație, cu participarea citorva 
mii de persoane, care s-au pronun
țat împotriva armelor nucleare, pen
tru evacuarea bazelor străine de pe 
teritoriul Spaniei și ieșirea țării din 
N.A.T.O.

în spiritul păcii si al prieteniei între 
popoare.

Participanții s-au pronunțat împo
triva noilor proiecte de înarmare 
anunțate în unele țări și au evi
dențiat, necesitatea ca sumele irosite 
în prezent pentru înarmări să fie 
convertite în scopuri pașnice. în spe
cial pentru asigurarea educației și 
pregătirii cadrelor pe plan mon
dial.

dificultățile cu care acest sector este, 
confruntat încă, âtît ca urmare a ca
lamităților naturale (secetă. invazii 
de lăcuste), cît Si din cauza scă
derii preturilor la produsele africa
ne de export pe piața mondială. Di
minuarea exporturilor africane a 
făcut imposibilă pentru țările acestui 
continent realizarea importurilor lor 
strict necesare, iar — pe de altă par
te — datoriile externe se mențin la 
un nivel foarte ridicat (peste 200 
miliarde dolari) — se spune în do
cument.

Sprijin eforturilor 
de pace 

din America Centrală
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Participanții la lucrările primului 
Simpozion latino-american și carai- 
bian privind promovarea cooperării 
regionale, care s-a desfășurat la 
Buenos Aires, au adoptat o declara
ție finală in care sprijină eforturile 
de pace în America Centrală și se 
pronunță pentru intensificarea coo
perării economice și comerciale in- 
ter-latino-americane. Totodată, in 
document sint condamnate acțiunile 
S.U.A. împotriva Republicii Panama 
și Republicii Nicaragua — transmite 
agenția Prensa Latina. Declarația 
subliniază că situația politică din re
giune este încordată din cauza pre
siunilor exercitate de S.U.A., a a- 
mestecului acestei țări in treburile 
interne ale altor state.

PORT OF SPAIN 23 (Agerpres). 
— La ' Port of Spain s-au încheiat 
lucrările celei de-a 14-a reuniuni a 
miniștrilor relațiilor externe din 
cele 13 țări anglofone membre ale 
Pieței Comune Caraibiene (Caricom). 
Documentul final consemnează ce
rerea participanților adresată S.U.A. 
de a pune capăt imediat amestecu
lui în treburile interne ale Repu
blicii Panama, subliniindu-se drep
tul poporului panamez de a-si so
luționa problemele si de a-și făuri 
propriul viitor în mod independent, 
fără nici o intervenție din afară.

CONGRESUL
UNIUNII DEMOCRATICE

A POPORULUI FINLANDEZ
HELSINKI 23 (Agerpres). — în 

localitatea Turku a luat sfîrșit cel 
de-al 15-lea Congres al Uniunii De
mocratice a Poporului Finlandez 
(S.K.D.L.). Cei 600 de delegați au 
adoptat liniile directoare pentru 
activitatea viitoare a S.K.D.L. în 
direcția constituirii unei largi miș
cări de stingă și a ales noua condu
cere federală pentru perioada urmă
torilor trei ani. Președinte al parti
dului a fost ales Reijo Kăkelă, 'ar 
secretar general Salrne Kandolin, 
informează agenția A.D.N. S.K.D.L. 
reunește în rîndurile sale comuniști, 
socialiști și persoane fără de partid 
și este reprezentată de 16 deputați 
în parlamentul finlandez.

E DE PRESA
scurt

PLENARĂ. La Moscova a avut 
loc plenara C.C. al P.C.U.S.. care 
a dezbătut și aprobat Proiectul Te
zelor Comitetului Central ai 
P.C.U.S. pentru a XIX-a Conferin
ță unională a partidului. Plenara 
a hotărît ca Tezele să die supuse 
unei largi dezbateri, transmite 
agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI. La Beijing au în
ceput convorbirile oficiale dintre 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez, Zhao Ziyang, și Milos 
Jakes, secretar general al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, aflat într-o 
vizită oficială în R.P. Chineză. Au 
fost discutate probleme vizînd dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
partide și țări. De asemenea, pre

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.M.S.U. ’ •
Plenara noului Comitet Central ]-a ales pe Jănos Kâdâr 
în funcția de președinte al P.M.S.U., iar pe Kâroly Grosz, 

secretar general al P.M.S.U.
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările 
Conferinței Naționale a P.M.S.U. în 
ședința de inchidere a fost adopta
tă Rezoluția Conferinței Naționale 
si au fost alese organele de condu
cere ale partidului — Comitetul Cen
tral si Comisia Centrală de Control 
ale P.M.S.U.

Plenara noului Comitet Central l-a 
ales pe Jănos Kâdâr în funcția de 
președinte al P.M.S.U., iar pe Kâroly 
Grosz, secretar general al P.M.S.U.

★
Kâroly Grosz, relatează agenția 

M.T.I., s-a născut in anul 1930, in 
localitatea Miskolc. Este membru de 
partid din 1945. A absolvit Școala de 
partid și Universitatea „Lorand

Declarația președintelui Angolei privind posibilitatea 
soluționării politice a conflictului cu R.S.A.

LUANDA (Agerpres). — Pre
ședintele angolez, Jose Eduardo dos 
Santos, a arătat că o soluție politică 
a conflictului dintre Angola și 
R.S.A. presupune în mod necesar 
încetarea oricărui amestec în trebu
rile interne ale țării sale. La o con
ferință de presă desfășurată la Lu
anda, el a subliniat necesitatea ca 
Africa de Sud să pună capăt spriji
nului acordat bandelor de contrare
voluționari și agresiunii împotriva 
Angolei si să-și retragă trupele de 
pe teritoriul angolez.

Crește șomajul, cresc și profiturile monopolurilor
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Un studiu revelator privind profitu
rile realizate de principalele 500 de 
corporații americane în 1987 a fost 
publicat de ziarul ..People’s Daily 
World “. în documentul — semnat de 
economistul american Victor Perlo 
— se relevă că anul trecut numărul 
locurilor de muncă în cadrul dife
ritelor întreprinderi si uzine apar- 
ținind celor 500 de corporații s-a re
dus cu circa 300 000. profiturile to

cizează agenția C.T.K., a avut loc 
un schimb de păreri în probleme 
ale actualității internaționale.

O DELEGAȚIE condusă de mi
nistrul de externe al Turciei, 
Mesut Yîlmaz. a sosit într-o vizită 
de patru zile la Atena. în cursul 
acestei vizite, prima în Grecia a 
unui ministru de externe turc după 
1952, Mesut Yilmaz și omologul 
său grec, Karolos Papoulias. vor 
conduce lucrările comisiei politice 
mixte a celor două țări, însărcinată 
să găsească soluții negociate la 
problemele controversate din rela
țiile greco-turce.

VIZITA. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a

Eotvos". După anul 1950 a activat in 
aparatul de partid și apoi ca ofi
țer. în 1968 a fost numit adjunct de 
șef de secție la Comitetul Central al 
P.M.S.U., iar în 1973 •— prim-secretar 
al Comitetului județean Fejer al 
P.M.S.U. Din 1974 pînă in 1979 a fost 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., iar 
apoi — prim-secretar al Comitetului 
județean Borsod. în 1984 a devenit 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U.

în iunie 1987 a fost ales președinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare.

Este membru al C.C. al P.M.S.U. 
din anul 1980 și membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. din anul 
1985.

Artileria sud-africană a deschis fo
cul asupra unui grup de ziariști stră
ini și angolezi în regiunea Cuito Cua- 
navale, rănind cîțiva dintre aceștia, 
informează ziarul „Jornal de Angola**. 
După cum se știe, în această regiu
ne a Angolei se desfășoară lupte în
tre detașamente ale armatei angoleze 
și trupe sud-africane care încearcă 
să ocupe acest punct strategic, pen
tru a-1 folosi Ia extinderea agresiunii 
spre interiorul țării.

tale realizate de acestea ridicindu-se 
la 91 miliarde dolari, un adevărat 
record în materie. în același timp, 
o treime din forța de muncă o re
prezintă angajații temporari ce pri
mesc salarii net inferioare celor 
normale. A fost realizată o creștere 
cu 44 la sută a profiturilor pe an
gajat față de anul 1986. care se ex
plică în primul rind prin intensifica
rea exploatării personalului munci
tor. se arată în articol.

sosit pentru o scurtă vizită la Lon- ' 
dra, unde s-a întîlnit cu primul- 
ministru al Marii Britanii. Marga
ret Thatcher, și cu ministrul de ex- | 
terne, Geoffrey Howe. Convorbirile 
s-au axat, cu precădere, asupra e- l 
forturilor întreprinse de secretarul 
general al O.N.U. pentru găsirea 1 
unei soluții politice Ia conflictul . 
dintre Iran și Irak. De Ia Londra, 
Perez de Cuellar va pleca la I 
Addis Abeba, unde va participa la 
reuniunea la nivel înalt a Organi- I 
zației Unității Africane (O.U.A.), 
care se deschide miercuri, 25 mai.

DEMONSTRAȚII. în teritoriile 
de pe malul de vest al. Iordanului * 
și Gaza au continuat demonstra
țiile populației palestiniene . îm
potriva ocupației israeliene. între 
demonstranți și trupele de ocupa
ție s-au produs ciocniri in cursul i 
cărora trei palestinieni au fost 
uciși și alti 15 răniți. Ciocnirile I 
cele mai intense s-au înregistrat 
în tabăra de refugiați palestinieni 
din Tulkarm, ca si in satele Da- | 
naba, Shweika și Deir al Ghosoun.

CONGRESUL AL XXVII-LEA AL P.C. DIN CANADA

Mesajul de salut
al Partidului Comunist Român

OTTAWA (Agerpres). — La Otta
wa continuă lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres al P.C. din Ca
nada. Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești invitați la 
Congres au prezentat înaltului fo
rum al comuniștilor canadieni me
saje de salut.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti
cipanților le-au fost adresate un 
cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor de către reprezentantul 
partidului nostru, tovarășul Radu 
Bălan, secretar al C.C. al P.C.R.

Participarea delegației partidului 
nostru la Congresul P.C. din Cana
da — s-a relevat in cuvintul de sa
lut — constituie o expresie a bune
lor relații dintre cele două partide, 
a dorinței lor de a intensifica ra
porturile reciproce, corespunzător in
tereselor popoarelor român și cana
dian, ale cauzei păcii, securității și 
înțelegerii in lume.

Arătindu-se că poporul român este 
angajat cu toate energiile sale crea
toare în ampla activitate de îndepli
nire a programelor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
s-au evidențiat succesele remarca
bile obținute, sub conducerea P.C.R., 
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. înfăptuirea pro
gramelor pe care Je avem va asi
gura situarea României, pînă la 
sfîrșitul acestui deceniu. în rîndul 
țărilor cu un nivel mediu de dez
voltare — s-a subliniat în mesaj. 
Realizările obținute pînă în prezent 
în construcția socialistă sint rezulta
tul politicii juste a partidului» comu
nist, care a canalizat energia crea
toare a poporului în direcția făuririi 
de sine stătătoare a destinului său.

în continuare, s-a subliniat că în 
concepția partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, în îm
prejurările în care în viața internațio
nală se mențin încă probleme grave 
și complexe este necesară întărirea 
unității tuturor forțelor revoluționa

Interviu al secretarului general al C.C. al P.C.I.S.
acordat unor publicații americane

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a subliniat intr-un 
interviu acordat publicațiilor ameri
cane „Washington Post** și „News
week" că speră ca apropiata intil- 
nire de la Moscova cu președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, să se inscrie 
ca o nouă treaptă a dialogului și în
țelegerii reciproce.

Referindu-se Ia perspectiva în
cheierii acordului cu privire la re
ducerea1 cu 50 la sută â armelor 
strategice ofensive, secretarial gene
ral ăl C.C. al P.C.U.S. a declarat că, 
dacă un asemenea document va fi 
pregătit de actuala administrație a- 
mericană. nu vede nici un impedi
ment ca să-l semneze împreună 
cu președintele Ronald Reagan. „Aș 
saluta o asemenea evoluție a lucru
rilor" — a spus M. Gorbaciov.

Conducătorul sovietic a arătat că 
paritatea strategico-militară „poate 
fi menținută la un nivel scăzut și 

re, antiimperialiste și realiste, in 
lupta pentru apărarea păcii și în
făptuirea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru redu
cerea armamentelor convenționale, a 
trupelor și cheltuielilor militare, pen
tru oprirea militarizării Cosmosului.

România acționează consecvent 
pentru promovarea destinderii I și 
dezvoltarea colaborării în Europa și 
în lume, punînd neabătut la baza 
relațiilor sale cu toate statele prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu utilizarea aces
teia.

A fost prezentată poziția princi
pială a partidului și statului nostru 
în favoarea reglementării prin mij
loace politice, pașnice, prin nego^ 
cieri, a tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase, pentru retragerea 
trupelor străine in limitele granițe
lor naționale, pentru încetarea ori
cărei intervenții străine în treburile 
interne ale altor state, pentru asi
gurarea dezvoltării democratice, li
bere’și independente a tuturor sta
telor lumii.

România a acordat și va acorda șl 
în continuare sprijin popoarelor care 
luptă pentru independență națională, 
pentru progres economic și social, 
pentru a-și asigura construcția so
cietății pe care o doresc. Sîntem so
lidari și sprijinim acțiunile țărilor 
în curs de dezvoltare pentru un dia
log internațional constructiv, consa
crat problemelor lichidării subdez
voltării. promovării unei noi ordini 
economice in lume, corespunzător in
tereselor de. progres și prosperitate 
ale tuturor națiunilor.

în încheiere s-au adresat urări de 
deplin succes congresului P.C. din 
Canada, reafirmîndu-se poziția con
secventă a partidului nostru în fa
voarea întăririi relațiilor cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, cu partidele so- 
cial-democrate, cu alte partide și 
forțe democratice și progresiste din 
întreaga lume.

fără arme nucleare**. U.R.S.S. — a 
precizat el — a optat să fie oprită 
cursa înarmărilor și să i se dea un 
curs descendent. Vorbitorul și-a ex
primat dezacordul cu declarațiile 
unor lideri ai N.A.T.O. potrivit că
rora arma nucleară ar trebui menți
nută in Europa ca „armă de repre
salii". Această concepție, a arătat el 
este similară cu cea a unui „război 
limitat" pe continent ; ea contravine 
declarației de la Geneva a celor doi 
lideri ai U.R.S.S:"și S.U.A. că’ Ț.fn- 
tr-im. război puglear nu pot fkânvin- 
gătdrl! deci (rit ademenea război nu 
trebuie să aibă loc“. Calea spre eli
berarea de pericolul unui război nu
clear — a continuat vorbitorul — 
trebuie căutată și realizată prin pro
iecte intermediare, cum ar fi crearea 
de zone denuclearizate, și nu prin 
încercări legate de arma nucleară, 
care in nici o variantă nu oferă o 
ieșire spre adevărata securitate — 
transmite agenția T.A.S.S.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
VIEȚI ÎN DERIVA 

DEVASTATOARE

SUB INFLUENȚA 

A DROGURILOR
Traficul și consumul de stupefiante dobindesc o 

amploare crescindă in Statele Unite, in pofida efor
turilor autorităților de a controla situația. Mai ales o 
dată cu punerea la punct a unui nou stupefiant, de
numit „crack", o substanță pe bază de cocaină, mult 
mai ieftină decit aceasta — căreia i se mai spune și 
„cocaina săracului" — flagelul a căpătat proporții fără 
precedent, în operațiile de vinzare a acestui drog ex
trem de periculos, intruciț cei ce-l consumă devin 
total dependenți față de el, fiind antrenați și minori 
de la cea mai fragedă vlrstă. Intr-un număr recent, 
săptăminalul american de mare tiraj „TIME" con
sacră un zguduitor reportaj intitulat „COPIII CARE 
VÎND CRACK" acestui fenomen îngrijorător, pe care 
îl pune in legătură cu șomajul părinților, ca și cu re
ducerea posibilităților de a se oferi populației de 
virsta școlară o educație corespunzătoare și cu am
putarea drastică a programelor de pregătire profesio
nală. in condițiile diminuării continue a alocațiilor 
pentru invățămint. Cu amară ironie, „Time" con
sideră că traficul de droguri a devenit „cel mai nou 
$i mai inspăimîntător program de creare de noi slujbe 
pentru tineret".

Neputînd rezista tentației unor cîștiguri lesnicioase, 
'multi minori, unii abia depășind virsta de... 10 ani, 
alții chiar și mai mici, sint ademeniți de către tra
ficanta intermediari în rețelele de comercializare 
ilegală a „crack“-ului, intre altele și pentru faptul că 
pot scăpa mai ușor de vigilența poliției, iar dacă sint 
prinși, prevederile legale sint mai blinde decit in ca
zul maturilor și ei pot reintra in curind in „circuit". 
Dorința de a scăpa de sărăcie și mizerie se dove
dește insă, pînă la urmă, iluzorie, pentru că micii tra- 
ficanți, amăgiți de himera unui trai pe care socie
tatea nu li-l poate oferi, sfirșesc prin a se deda la acte 
de violență gravă sau omucideri ori, ispitiți să con
sume din propria „marfă", devin in scurtă vreme total 
dependenți de drog, căzind victimă efectelor sale fa
tale ; înainte de a atinge virsta majoratului, ei sint 
niște ființe sfirșite.

Perspectivele de a se pune capăt unei asemenea si
tuații tragice sint apreciate ca reduse de revista 
„Time", care consideră că, dacă nu vor fi luate mă
suri de urgență, „molohul" drogurilor iși va lua 
noi și noi jertfe din rindul copiilor.

Dar să dăm cuvintul revistei.

UN TRAGIC Șl PARADOXAL 
„PROGRAM" PENTRU 

CREAREA DE NO! SLUJBE 
DESTINATE TINERETULUI

Copiii îi spun „Broscuță" — se 
arată in introducerea reportajului. 
Cind se plimbă țanțoș prin cartie
rul Rancho San Pedro din Los An
geles, „Broscuță" pare un prinț. 
Părul său cîrlionțat, nasul plin de 
pistrui și ochii căprui cu privire 
inocentă contrastează cu iscusința 
sa în a se descurca în fel de fel 
de treburi suspecte. El se laudă in 
gura mare că din v î n z a r e a 
„crack“-ului cîștigă 200 de dolari 
pe săptămînă. Tot atît de mîndru 
este și de faptul că face parte din- 
tr-una din bandele de tineri ale 
orașului denumită „Crips" („Schi
lozii"). Se mai laudă că folosește 
banii pe care-i cîștigă de pe urma 
traficului de droguri pentru a în
chiria la sfîrșit de săptămină o li
muzină japoneză de tip ..Nissan 
Z“, cu care se plimbă prin oraș. 
Deocamdată nu ș*ie cum să con
ducă și. în plus, ținînd seama că 
înălțimea sa este de numai 1,45 m, 

abia ajunge cu capul la parbriz. 
„Broscuță" are 13 ani.

într-o seară — se arată în con
tinuarea reportajului — „Broscu
ță" împărtășea din secretele mese
riei unor „ucenici" dornici să se fa
miliarizeze și ei cu aceste secrete : 
unul din ei avea 10 ani, celălalt 11. 
în timp ce vindea un pachețel de 
„crack" unui client, în dreptul lui 
s-a oprit o mașină a poliției. Per
cheziționat, s-au găsit asupra sa 15 
asemenea pachețele și „Broscuță" 
a fost arestat.

După ce a stat cîteva zile la Cen
trul de detenție pentru minori de 
la Los Padrinos, „Broscuță" nu mai 
e așa de vesel. Cu privirile tris
te, el stă într-o celulă de 3/3 m ; 
zulufii i-au dispărut, este tuns 
zero, are un ochi umflat și doi dinți 
din față sint lipsă. Colegii săi de 
detenție mai vîrstnici l-au bătut 
măr de două ori. „N-am avut ce 
să fac, erau mai mari decit mine", 
spune „Broscuță", care nu cîntă- 
rește decit 42 de kg. Cineva îi spu
ne că substanța din care se pre
pară „crack“-ul, respectiv cocaina, 
provine dintr-o plantă care crește 
in America de Sud. Pe fata lui 
„Broscuță" se așterne mirarea. 

„Cum adică o plantă, asta-i o pros
tie ! Toată lumea știe că drogul 
provine din Campton (un oraș la 
sud de Los Angeles). Gangsterii 
sînt cei care fabrică acolo cocaina".

CÎND NU GĂSESC 
DE LUCRU, 

CE PERSPECTIVE 
SE DESCHID ÎN FATA 
ADOLESCENȚILOR ?

Ca și ceilalți tineri americani, 
copiii traficanți de droguri au as
pirațiile și visurile lor. Ei tinjesc 
după îmbrăcămintea elegantă, după 
automobilele și bijuteriile ale căror 
reclame le pot urmări la televiziu
ne, lucruri scumpe, care pot fi cum
părate numai de cei care au mulți 
bani. Cea mai mare parte dintre 
ei fac însă parte din familii dezor
ganizate, mamele lor se străduiesc 
s-o scoată la capăt cu puținul pe 
care-1 cîștigă din vreo slujbă oare
care sau cu ajutorul social neîn
semnat pe care-1 primesc. în con
dițiile in care rata șomajului în 
rîndurile tinerilor de culoare se 
ridică la 37 la sută, adolescenții 
care nu au calificare, care abia știu 

să scrie și să citească, nu prea au 
unde găsi de lucru. Puținele sluj
be care le sint accesibile — ca aju
tori de bucătari la bufete expres 
ori ca vînzători la magazine — 
sînt foarte prost plătite. Și atunci 
adolescenților nu le rămine decit 
să se îndrepte spre posibilitățile 
mai atrăgătoare de cîștig. în nu
măr tot mai mare, ei îngroașă rîn
durile delincvenților, intră în re
țeaua copiilor care se ocupă cu 
traficul de „crack".

După cîteva zile de detenție, 
„Broscuță" a fost încredințat unui 
centru de reeducare, unde com
portarea sa va fi supusă unei 
stricte supravegheri. între timp, 
într-un alt oraș, la Dallas, procu
rorului i s-a încredințat cazul unui 
băiat de 15 ani din New York, 
care a fost prins transportind 50 de 
pachețele de „crack". La Detroit, 
polițistul Paul Dunbar a fost ucis 
cu un glonte de pistol de către un 
băiat de 16 ani. La Washington, 
oficialitățile au organizat o reu
niune pentru a discuta numărul 
record de arestări și asasinate pro
vocate de traficul de droguri și au 
propus pedepsele cele mai aspre 
pentru cei care vind droguri în 
apropiere de școli. Primarul Wa
shingtonului. Marion Barry, decla
ră : „Toți adolescenții din orașul 
nostru sint în primejdie".

în cei cinci ani de cind noul drog 
„crack" și-a făcut apariția în 
S.U.A., acest derivat ieftin și deo
sebit de puternic al cocainei, care 
creează în scurtă vreme o depen
dență nefastă, a produs efecte de
vastatoare. La început, mulți din
tre traficanții-copii nu utilizează 
acest drog. Ei sînt atrași de mo
meala de a ciștiga repede și ușor 
bani. „într-o săptămină. pot aduna 
peste 1 000 de dolari", declară Blair 
Miller, de la Centrul sanitar pentru 
adolescenți din Detroit. „Toți acești 
copii nu știu să facă altceva. E 
foarte greu pentru ei să reziste 
ispitei".

în anumite orașe, traficul de 
„crack" a devenit. în mod parado
xal, unul din programele de cea 
mai mare amploare pentru crearea 
de noi slujbe destinate tinerilor.

The drug trade has become the nation’s 
newest—and most frightening—job program
The homeboys call Wm Frog. But as he swaggers 
through the Rancho San Pedro Housing Project in East 
Los Angeles, Frog is a cocky prince of the barrio. His 
mane of lustrous jerl curls, his freckled nose and 
innocent brown eyes belie his prodigious street smarts. 
Frog is happy to tell you that he rakes in $200 a week 
selling crack, known as rock in Los Angeles. He proudly 
advertises Ms Itedglhg membership in an uttra-vkrfent 
street gang, the Crips. And he brags that he has user! 
his drug money to rent a Nissan Z on weekends. He has 
not yet learned how to use a stick shift however, and 
at 4 ft 10 in., he sometimes has trouble seeing over the 
dashboard. Frog is 13 years old,
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0 „CARIERĂ" NEFASTĂ, 
CARE ÎNCEPE 

DE LA VÎRSTA 
DE 9-10 ÂNI !

„Practic, minorii participă la 
toate fazele și etapele traficului de 
„crack", de la fabricare și amba
lare pină la distribuire și chiar la 
activitatea de control a -discipli
nei- in rîndurile traficanților", de
clară procurorul Roy Hayes, din 
Michigan. Un asemenea lucru nu 
s-a mai văzut pînă acum.

O dată cu apariția pe piață a 
„crack“-ului, arestările operate în 
rîndurile minorilor au crescut de 
trei ori Ia New York, ajungind de 
la 386 in 1983 la 1 052 în 1987. Po
liția din Detroit a arestat anul tre
cut 647 de tineri, aproape de două 
ori mai mulți decit în 1986. O creș
tere amețitoare s-a înregistrat la 
Washington — de la 483 arestări în 
1983 la 1 894 în 1987. Acum patru 
ani. numărul celor arestați pentru 
trafic de droguri în rîndurile co
piilor din Washington sub virsta de 
12 ani era zero. în 1987 au fost 
arestați 35 de copii sub 12 ani.

Deoarece minorii rareori sint tri

miși la închisoare pentru o perioa
dă mai mare de timp, ei constituie 
o forță de muncă ușor „reciclabi- 
lă“. „Este ca și cum ar exista o 
ușă turnantă, pe care unii intră și 
alții ies in permanență", declară 
George Robinson, procuror adjunct 
al districtului Fulton (statul 
Georgia).

Cariera micilor traficanți începe 
de pe la virsta de 9—10 ani, cind 
sint puși pentru început să stea de 
pază. Ei pot ciștiga pînă la 100 de 
dolari pe zi, avertizind pe trafi- 
canții mai vîrstnici cind se apropie 
poliția. în schimb, delincvenții 
liliputani sînt răsplătiți cu jachete 
din piele, bascheți de ultimul tip 
sau biciclete ultramoderne. Urmă
toarea treaptă ierarhică este aceea 
de „transportor**, slujbă pentru care 
cei ce-o îndeplinesc pot cîștigă 
pînă la 300 de dolari pe zi. Aceș
tia sint minorii care transportă 
drogurile de la fabricile clandes
tine, unde praful de cocaină este 
transformat în „crack", la trafican- 
ții de pe străzi. în sfîrșit. un tînăr 
„care promite" poate ajunge la sta
diul ultim, acela de traficant pro- 
priu-zis. „regele străzilor". Pe o 
piață activă, cum ar fi cea din 
New York, un traficant minor în

treprinzător poate cîștigă pînă la 
3 000 de dolari pe zi.

„Modelul mpu a fost cei ce cîști- 
gau o groază de parale", declară 
Jeff Woodberry, in vîrstă de 20 de 
ani, din Queens, New York. El se 
plimbau in automobile luxoase și 
purtau lanțuri groase de aur. 
Mi-am dat seama că traficul de 
droguri este mijlocul cel mai ra
pid de a face bani". Ca atare, ' 
Woodberry a început să vîndă ma
rijuana și cocaină de la virsta de 
14 ani. El s-a dovedit a avea un 
ascuțit simț al inițiativei : pentru 
a-i concura pe ceilalți traficanți, 
oferea clienților mostre gratuite, 
iar duminicile făcea rabat. O dată 
cu succesul, s-au acumulat însă și 
riscurile, iar atunci a început să 
poarte pistoale și carabine cu țea
va retezată pentru a se apăra de 
ceilalți traficanți. în apogeul ca
rierei. Woodberry ciștiga 200 000 de 
dolari pe an. Pînă cind într-o zi a 
început să guste din „marfa" pe 
care o vindea. Și aceasta i-a fost 
fatal. în scurtă vreme, toți banii 
pe care i-a cîștigat s-au dus. iar 
sănătatea i s-a șubrezit vertiginos.

Continuarea reportajului 
din ..Time", intr-un număr 
viitor al ziarului. I
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