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Ample prefaceri înnoitoare in etapa
actuală de edificare a societății socialiste

^1N SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESClP

EFICIENTA ACTIVITATII POLITICE $1 ORGANIZATORICE
se măsoară prin înfăptuirea programelor
de dezvoltare economico-socială
Trebuie să acționăm pentru creșterea mai puternică a rolului organelor și organi
zațiilor de partid, al comuniștilor în toate sectoarele de activitate, pornind de la faptul că
activitatea organelor de partid, a comuniștilor se apreciază după felul cum se realizează
programele de dezvoltare economico-socială, cum se asigură progresul general al pa
triei noastre.
NICOLAE CEAUȘESCU
Abordind probleme de o com
plexitate deosebită privind con
ducerea activității economico-sociale și rolul muncii organiza
torice și politico-educative, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia în Expunerea la ședința
Comitetului Politic Executiv din 29
aprilie a.c. că eficienta întregii
munci politico-organizatorice. a în
tregii munci de partid trebuie apreciată după modul in care se
realizează sarcinile economice și
sociale in fiecare unitate, planul
și programul de dezvoltare multi
laterală a patriei. Toate aceste
activități, perfecționarea pe care
trebuie s-o avem în vedere — sub
linia secretarul general al partidu
lui — trebuie să aibă permanent in
atenție înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare a patriei,
de ridicare a gradului de civilizație,
a bunăstării materiale și spirituale
a poporului.
Iată, așadar, nivelul exigentelor
la care trebuie raportată perma
nent. neslăbit, cu o privire mereu
proaspătă asupra realității, vasta și
complexa activitate organizatorică
și politico-educativă
desfășurată
de organele si organizațiile de
partid pentru realizarea obiective
lor fundamentale stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința

Națională ale partidului. în esență,
această viziune dă conținut amplu
lui proces de concretizare a rolului
conducător al partidului în toate
sferela activității economice, socia
le și politice, dă dimensiunea răs
punderilor organelor și organizații
lor de partid. Așa cum a subliniat
în repetate rînduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu. rolul conducă
tor al partidului nu este o noțiune
abstractă, el se realizează prin ac
tivitatea de zi cu zi a fiecărei or
ganizații de partid, a fiecărui co
munist, la locul de muncă, prin
exemplul de abnegație și dăruire in
îndeplinirea hotăririlor partidului
și legilor tării, prin afirmarea pu
ternică a spiritului militant, revo
luționar de muncă si luptă. Iar cri
teriul primordial de apreciere a ac
tivității organizațiilor de partid, a
fiecărui comunist, a capacității lor
de organizare si mobilizare a for
țelor il reprezintă rezultatele con
crete. efective ale colectivelor de
muncă in îndeplinirea sarcinilor
economice, a programelor stabilite
de partid in fiecare domeniu.
în spiritul înaltelor exigențe for
mulate în expunerea secretarului
general al partidului, apare cu
pregnanță
necesitatea
întăririi
muncii politico-organizatorice des
fășurate in toate sectoarele de ac

tivitate. și. in primul rînd. in do
meniul hotăntor al producției ma
teriale.
Parcurgem o etapă deosebit de
Importantă în dezvoltarea econo
mico-socială a tării în care un ac
cent deosebit este pus pe laturile
calitative, intensive ale activității
productive, pe valorificarea com
plexă, cu eficientă maximă a re
surselor materiale de muncă ale
societății. în contextul acestor sar
cini. problemele ce trebuie soluțio
nate de către conducerile de în
treprinderi.
consiliile oamenilor
muncii, sub directa și permanenta
îndrumare a organelor si organiza
țiilor de partid, presupun o atitudi
ne activă, intervenții operative in
elaborarea și fundamentarea deci
ziilor. răspundere si competentă
din partea tuturor cadrelor. Fie că
este vorba de realizarea neabătută
a producției fizice Și îndeosebi a
exportului, de ridicarea nivelului
tehnic și calitativ, a competitivi
tății produselor, de creșterea in
ritm
superior a productivilății
muncii sau de reducerea substan
țială a costurilor de producție și mai
ales a cheltuielilor materiale, fie
care in parte și toate aceste sarcini
la un loc impun participarea susți
nută a fiecărui comunist, a tuturor
oamenilor muncii la găsirea celor

mai bune soluții problemelor cu
rente ale activității economice, im
plicarea deplină a organizațiilor de
partid în vasta activitate politicoorganizatorică menită să pună în
valoare inițiativa și capacitatea
creatoare a tuturor celor ce mun
cesc. Important este ca în tot acest
efort să fie antrenate efectiv toate
organismele sistemului democrației
noastre muncitorești revoluționare,
conturindu-se acțiuni de anvergu
ră. bine structurate, cu finalitate
practică certă și precizindu-se răs
punderi personale și colective lim
pezi. la fiecare nivel — de la mun
citor la director și pină la minis
tru. Cu atît mai mult cu cit, într-o
serie de cazuri, colectivele din în
treprinderi și centrale se confrun
tă cu probleme complexe dificile,
iar găsirea soluțiilor presupune
căutări asidue, de mare profun
zime.
investigarea largă a unor
factori tehnici și economici, care nu
pot fi de conceput fără un exem
plar climat de emulație, întemeiat
pe organizare, răspundere și strînsă conlucrare.
în crearea și
întreținerea căruia rolul hotă-

Comeliu CARLAN
(Continuare in pag. a V-a)

multilateral dezvoltate
Amplu și profund argumentată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, concep
ția științifică a Partidului Comunist
Român privind continuitatea proce
sului revoluționar în întreaga peri
oadă de făurire a socialismului pe
o treaptă superioară, în perspectiva
trecerii la comunism, este pe deplin
valabilă și pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te intr-o serie de etape proprii, suc
cesive. Aceasta este o concepție nu
numai deosebit de fertilă din
punct de vedere teoretic, un exem
plu de abordare în spiritul dialec
ticii revoluționare a problemelor
dezvoltării sociale, dar constituie și
un valoros îndreptar de acțiune
pentru activitatea viitoare a socie
tății noastre socialiste. Nu este vor
ba să facem pur și simplu noi pași
înainte intr-un domeniu sau altul,
ci pornind de la remarcabilele mu
tații
obținute.
să
determinăm
schimbări radicale, structurale, co
respunzător cerințelor ridicării so
cietății noastre pe o treaptă superi
oară de dezvoltare.
Caracterul de durată al construirii
socialismului, în decursul mai mul
tor etape istorice, a fost intuit in
linii mari și de întemeietorii socia
lismului științific, dar condițiile in
care au trăit ei nu le-au permis să
anticipeze conținutul și profilul dis
tinct al etapelor respective. Ei au
fost — așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — „ginditori re
voluționari, nu profeți care să pre
zică un viitor imaginar și să stabi
lească precepte imuabile, valabile
pentru orice etapă de dezvoltare-'.
Sarcina determinării obiectivului
și fizionomiei etapei sau epocii res
pective revine partidului comunist
din fiecare țară, gîndirii sociale din
epoca dată. în țara noastră, o ase
menea epocă este cea inaugurată de
Congresul al IX-lea al
Partidului
Comunist Român, care prin alegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
fruntea
partidului și a întregului
popor a marcat începutul unor pre
faceri revoluționare fără precedent
în toate domeniile de activitate.
După aprecierea partidului nostru,
a secretarului său general, caracte
rizarea etapei în care se află con
strucția noii societăți, socialiste, are
o însemnătate cardinală pentru sta
bilirea strategiei dezvoltării economico-sociale a țării. Numai pe baza
clarificării teoretice a etapei respec
tive, a definirii riguros științifice a
acesteia se pot determina corect
obiectivele sale, este posibilă des-

Puternică mobilizare a forțelor pentru

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM A LUCRĂRILOR AGRICOLE
• Pînă în seara zilei de 21 iunie, orzul a fost re
coltat de pe mai bine de 300 000 hectare, ceea ce
reprezintă 46 la sută din suprafața cultivată în unită
țile agricole

• In zonele agricole în care secerișul a început
mai tîrziu, să fie concentrate toate forțele - combine
și secerători - pentru intensificarea la maximum a re
coltării orzului
• Pe suprafețele de pe care s-a strîns recolta să se
treacă imediat la însămînțarea culturilor duble, asigurîndu-se desfășurarea în flux continuu a lucrărilor
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TIMIȘ : Realizări

REZUME CERCETĂRII VĂLORIUCATE CÎI MAI RAPID iN PRODUCȚIE
1

ale modernizării

DEZBATERE ORGANIZATĂ LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE

producției
în spiritul indicațiilor formulate
de secretarul general al partidului
privind aplicarea cu răspundere
sporită a programelor de organi
zare și modernizare a producției,
organizațiile de partid și consiliile
oamenilor muncii din unitățile economice ale județului au inițiat
noi acțiuni pentru transpunerea cu
prioritate in viață a măsurilor cu
o ridicată eficiență atit la nivelul
verigilor organizatorice și de con
ducere, cit și al celor productive.
Ca urmare, in unitățile din indus
triile metalurgică, electrotehnică și
constructoare de mașini, bunăoară,
au fost modernizate o serie de
fluxuri tehnologice, s-au extins
procedeele de sudură în mediul de
gaz protector, s-a trecut Ia auto
matizarea operațiilor de prelucrări
mecanice la produsele de serie
lungă, a liniilor de vopsitorii și aco
periri galvanice, au fost puse în
funcțiune noi linii flexibile pentru
fabricația de carcase și alte repe
re. în total, in perioada care a
trecut de la începutul anului, în
județul Timiș au fost finalizate
peste 800 de măsuri din progra
mele de organizare și modernizare,
care au condus la obținerea unui
spor la producția-marfă și la cea
destinată exportului în valoare de
peste 300 milioane lei. precum și la
creșterea productivității muncii cu
5 500 lei pe lucrător, la reducerea
cheltuielilor totale și a celor ma
teriale. (Cezar Ioana).

Strategia Partidului Comunist Român de înfăptuire a programului de
construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării
noastre spre comunism atribuie cercetării științifice și dezvoltării teh
nologice un rol hotărîtor în progresul continuu al economiei naționale, in
dinamizarea întregii vieți sociale. „Creșterea continuă a bogăției na
ționale. in primul rind a fondurilor fixe, pe bag,a celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii avansate — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, în expunerea din 29 aprilie a.c. — repre
zintă singura cale pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres
și civilizație, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor.
Și tot în acest important document, abordind problema creșterii rolu
lui științei in acest al optulea cincinal, la sfirșitul căruia țara noastră
și-a propus obiectivul strategic de a se înscrie în rîndul țărilor socialiste
mediu dezvoltate, secretarul general al partidului atrăgea atenția asupra
necesității intensificării activității de valorificare, cu maximum de ran
dament și operativitate, a noilor cuceriri ale gîndirii și muncii de in
vestigație științifică. „Va trebui să acordăm mai multă atenție înfăptui
rii programelor de cercetare și, mai cu seamă, introducerii mai rapide in

Nu întîmplător am ales ca loc al
dezbaterii noastre această unitate de
cercetare. Pentru că, dacă astăzi
România se situează printre țările
lumii care înregistrează cele
mai
mari producții de oțel pe locui
tor, realizindu-și, totodată, cea mai
mare parte din oțelul necesar econo
miei — este vorba de sortimente cu
caracteristici superioare, unele din
tre ele fabricate de puține firme
din lume — aceasta este și ca urma
re a neobositei munci de cercetare
științifică, desfășurate la I.C.E.M., a
capacității acestui colectiv de a po
lariza și orienta eforturile tuturor
specialiștilor din cercetarea in do
meniu, din învățămintul superior și
de pe marile platforme siderurgice
ale țării spre rezolvarea probleme

lor tehnice complexe ridicate de
programele de asimilare a produse
lor metalurgice. I.C.E.M.-ul este, de
asemenea, locul unde s-au plămădit
și de unde au pornit spre marile ce
tăți de metal ale țării tehnologii de
mare valoare, soluții originale de
certă eficiență economică.

O relație strînsă
între cercetător
și beneficiar

Un prim aspect subliniat de participanții la discuții este că, îndeosebi
în ultimii ani. pe baza hotăririlor
Congresului al XIII-lea. a Conferin
ței Naționale ale partidului, a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceausescu.

Raportul la Conferința Națională
conține elemente noi deosebit de
valoroase din punct de vedere me
todologic în legătură cu sensurile in
care sint folosite curent noțiunile de
fază, etapă ori stadiu atît in docu
mentele partidului nostru, cit și în
literatura de specialitate. Exami
narea acestei probleme duce la con
cluzia că noțiunile respective au in
unele cazuri semnificații apropiate
sau identice, iar alteori — diferite.
Uneori,
noțiunile menționate au,
fiecare in parte,
Înțelesuri ce se
particularizează de la caz la- caz,
în funcție de context. Este cazul
chiar al categoriei de etapă cu refe
rire inclusiv la societatea socialistă
multilateral dezvoltată.
în viziunea partidului nostru, a
secretarului său general, socialismul
dezvoltat multilateral poate fi privit
in integralitatea sa, pe de o parte,
sub raportul perioadei generale în
care se realizează obiectivul stabilit
prin concept, iar pe de altă parte,
din unghiul îmbinării și succedării
perioadelor de înfăptuire prioritară
a unora sau altora din laturile obiec
tivului de ansamblu. Perioada în care
se realizează integral obiectivul de
ansamblu reprezintă de fapt etapa
generală a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și cele
în care se caracterizează diversele
sale laturi se constituie în etape pro
prii, al căror conținut se stabilește
și se realizează prin Directivele
partidului privind dezvoltarea eco
nomico-socială pe termen mediu. în
acest sens, a fost definită de Con
gresul al XI-lea al partidului etapa
generală de făurire a socialismului
dezvoltat multilateral, iar Congresul
al XIII-lea — actuala etapă, a treia,
a realizării Programului partidulir.
Unele mențiuni se impun a fi
făcute și in legătură cu catego
ria de stadiu de dezvoltare, cu
atît mai mult cu cit tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adus la Confe
rința Națională, precum și în expu
nerile prezentate Ia 29 aprilie și la
forumul democratic al oamenilor
muncii din 2—3 iunie unele clarificări
de mare valoare teoretică și în aceas
tă privință. In literatura economică,
prin stadiu de dezvoltare se înțelege
fie o etapă distinctă a unei orînduiri in evoluția sa, fie nivelul de
dezvoltare a forțelor de producție. în
primul caz, se au in vedere, înainte
de toate, relațiile de producție ;
sensul noțiunii de stadiu coincide cu
cel de etapă, comparațiile între țări
puțind avea loc numai în cadrul aceleiași orinduiri social-economice.
în cazul secund, luat în atenție și
de documentele Conferinței Națio
nale din decembrie 1987, stadiul de
dezvoltare este definit printr-o serie
de date caracteristice, care cuprind
ca element determinant nivelul for
țelor de producție. Aceste date per
mit compararea nivelului respectiv
de dezvoltare a țărilor indiferent de
orinduire. Noțiunile de etapă, în sens
restrîns și de stadiu diferă, în acest
al doilea caz, nu numai ca semni
ficație; dar și ca întindere in timp,
etapa încadrindu-se in limitele pla
nului pe termen mediu, iar stadiul
cuprinzînd o perioadă mai îndelun
gată. mai multe asemenea planuri.
Potrivit teoriei științifice a parti
dului nostru cu privire la stadiile
de dezvoltare a economiei româ-

Prof. dr. Ion AVRAM
(Continuare in pag. a V-a)

îndemnurile realității

• Din mai multe județe ni se semnalează existența
unor decalaje mari între suprafețele de pe care s-a re
coltat orzul și cele care au fost însămînțate cu a doua
cultură, decalaje ce trebuie înlăturate grabnic printr-o
mai bună organizare a muncii
Lo Fabrica de mașini de rectifi
cat NAPOMAR din Cluj-Napoca : se verifica un j>ou lot de
produse
Foto : S. Cristian

cifrarea proceselor fundamentale ce
urmează a avea loc și pot fi trasate
căile de acțiune pentru asigurarea
desfășurării acestor procese în di
recția dorită. Totodată, se are in ve
dere faptul că fiecare etapă presu
pune noi forme de organizare a ac
tivității de construcție socialistă,
metode și forme de muncă specifice,
superioare. Generalizind experiența
proprie, ca și experiența altor parti
de comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste, a întregii dezvoltări
sociale contemporane, partidul nos
tru a pus în evidentă caracterul
complex, de durată al procesului re
voluționar de făurire a noii orînduiri și desfășurarea lui in etape
ce constituie un tot unitar.
în cadrul efortului teoretic creator
au fost supuse examenului critic
ideile rigide, preconcepute, simplis
te, ca și iluziile triumfaliste, liniare
despre înaintarea fără dificultăți
spre comunism. A fost pus în evi
dență, de asemenea, faptul că socie
tatea poate realiza numai acele sar
cini pentru care există condițiile
obiective și subiective necesare,
neputînd sări peste etapele inerente
înaintării spre noi trepte de progres.
Concepția P.C.R. privind etapele
revoluției și construcției socialiste
în România, elaborată din inițiativa
și cu contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, și-a
găsit cea mai deplină și precisă re
flectare în Programul partidului,
fiind îmbogățită ulterior in docu
mentele Congresului al XIII-lea ale
partidului si ale Conferinței Națio
nale.
Secretarul general al partidului a
acordat o atenție aparte la Confe
rința Națională caracterizării etapei
actuale de făurire a socialismului
multilateral dezvoltat, pe care o de
finește ca fiind hotărîtoare, superi
oară. O asemenea definiție a eta
pei sau fazei actuale în care se află
societatea românească după istori
cele succese obținute în dezvoltarea
forțelor și relațiilor de producție, a
suprastructurii socialiste, înfățișată
în Raportul la Conferința Națională
corespunde pe deplin stării de fapt
și este de natură să mobilizeze și
orienteze eforturile poporului spre
realizarea unui nou salt în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Pro
gramul partidului.
Analiza succintă, axată pe com
ponentele de bază ale societății so
cialiste multilateral dezvoltate in
primele două etape ale sale și pri
mii doi ani ai celei actuale învede
rează creșterea puternică a indus
triei și agriculturii, precum și a ce
lorlalte ramuri ale economiei națio
nale, amplificarea și întărirea pro
prietății socialiste în ambele sale
forme și realizarea unei concordante
superioare între forțele și relațiile
socialiste de producție. în același
timp, a avut loc transformarea tot
mai evidentă a muncii într-o nece
sitate și o datorie de onoare pentru
afirmarea plenară a personalității
umane, crearea condițiilor materiale
și spirituale pentru înfăptuirea cit
mai deplină a principiilor socialiste
de repartiție, de etică și echitate,
Întărirea spiritului de abnegație
pentru dezvoltarea generală a socie
tății, împletirea principiilor socia
liste de muncă și viață cu cele co
muniste, participarea crescîndă a
țării în condiții de Independență la
diviziunea mondială a muncii.

producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne din toate domeniile"
— arăta secretarul general al partidului. Este cit se poate de clar că. in
condițiile în care pe plan mondial se prefigurează o nouă etapă a revo
luției tehnico-științifice. pătrunderea accelerată a progresului tehnic in
toate domeniile este nemijlocit condiționată de valorificarea grabnică a
rezultatelor științei, numai in acest fel cercetarea științifică iși vădește
marea sa responsabilitate social-politică, dobînditâ o dată cu apropierea
sa puternică de industrie, de economie, de problemele curente ale
acestora.
Concret, cum se acționează și cu ce rezultate, care sint cauzele
obiective sau subiective ce mai determină încă unele intirzieri in aplicarea
în producție a rezultatelor cercetării, cc ar mai trebui întreprins pentru
accelerarea ritmului cercetare-proiectare-producție ? — iată tema dezba
terii noastre la care participă dr. ing. Petre Ianc, director adjunct științific
Ia Institutul de cercetări metalurgice, cercetătorii științifici dr. ing. Liviu
Grecu, dr. ing. Aurel Gaha, dr. ing. Gh. Pirvu și dr. ing. Nicolae Angelescu — șefi de laboratoare sau de colective de cercetare din același
institut.

sub conducerea Comitetului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie. se înregistrează o substanția
lă diminuare a duratei cercetărilor,
precum și o comprimare apreciabilă
a intervalului de timp dintre mo
mentul terminării cercetării și apli
cării rezultatelor obținute, ține să
precizeze dr. ing. Petre Ianc. Astfel,
in cazul cercetărilor de dezvoltare —
deci a celor cu caracter aplicativ,
dar complex — timpul de finalizare
a lor s-a redus continuu, ajungind
acum să fie, de regulă, sub
un an, un an și jumătate. Pu
ține sint temele de cercetare
angajate astăzi în institut care să
aibă o durată de desfășurare mai
mare decît acest interval. Acest
lucru este valabil, de altfel, pentru

majoritatea institutelor de cercetări
din țara noastră. Prin aceasta s-a
creat posibilitatea ca cercetarea or
ganizată in institute să participe mai
intens, alături de cea desfășurată in
întreprinderi, la modernizarea sau la
realizarea unor produse și tehnolo
gii noi. Dar chiar și in cazul unor
cercetări avînd caracter fundamental
(de exemplu, crearea de noi tipuri
de materiale, cu caracteristici supe
rioare. în condițiile unui grad de aliere diminuat și a unor tratamente
termice speciale, a unor oțeluri
sau materiale refractare, care să

Dezbatere organizată de
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(Continuare in pag. a Il-a)

A fi contemporan
Înseamnă nu numai a
trăi în prezent, ci a te
integra in toate pro
blemele actualității de
avint economic și so
cial. de făurire a omu
lui nou. luptător activ
pentru apărarea și
menținerea păcii în
lume.
Ca artist plastic,
consider că acest lu
cru trebuie făcut cu
mijloacele de expresie
pe care mi le oferă
profesiunea aleasă. Ar
moniile culorii, su
gestivitatea desenului
pot si trebuie să con
tribuie la realizarea
unor lucrări care să
vorbească de tot ce s-a
făcut si se face in
România : despre' in
dustria modernă si agricultura mecanizată,
despre
posibilitățile
de modernizare despre
producțiile intensive
ale noii revoluții agrare. despre patria
română, ridicată astăzi
la dimensiuni si altitu
dini ale civilizației ce
nu puteau fi nici mă
car concepute altă
dată. Să ne gindim
doar la ctitoriile unice
în istoria noastră mi
lenară : Canalul Du
năre — Marea Neagră,
metroul. Transfăgărășanul. luminile Porți
lor de Fier si ale ce
lorlalte mari hidrocen
trale sau portul flu
vial București, ce in
curînd va aduce noi
strălucite repere in
geografia
frumoasei
noastre Românii.
La fel ca în întreaga
tară, și in orașul Iași,
unde trăiesc si mun
cesc. au loc mereu
înfăptuiri
de mari
proporții. Nu imi pro
pun să Ie descriu, dar
nici nu pot să nu arăt
că rămin. an de an și
de la zi la zi. impre
sionat de dezvoltarea
industriei si de înnoi

rile gospodărești edi
litare. de saltul ce il
face bătrinul centru
universitar al tării
către lărgirea învățămintului. științei, cul
turii. către cuprinde
rea întregii populații
in această sferă a în
vățăturii. Căci și la
Iași se poate vedea
cum învață si iarăși
învață, după îndem
nul dat de secre
tarul general al parti
dului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. atît
copiii, cit și părinții,
tineri și vîrstnici. îm
preună.
Noi. artiștii plastici,
ca și cei ai scrisului,
ai scenei, trăind in
contemporaneitate, avem datoria nobilă să
contribuim prin lucră
rile noastre la edu
carea
și
formarea
omului nou. in spiritul
muncii asidue, al mun
cii făcute mai bine,
care înseamnă o do
vadă de înalt patrio
tism.
Lucrările
noastre
trebuie să fie răs
punsul Ia marile pro
bleme pe care le ri
dică evoluția societă
ții socialiste de astăzi,
la ideile mereu ac
tuale ale dezvoltării,
ale luptei pentru li
bertate și demnitate
socială,
ale
luptei
pentru pace. Evocind
în operele noastre aceste înfăptuiri, aces
te pagini de istorie
nouă, făurite în epoca de după Con
gresul al IX-lea al
partidului, ce cu mîndrie o numim „Epoca
Nicolae
Ceaușescu",
ne aducem, ca artiști
plastici, prinosul re
cunoștinței milioane
lor de constructori ai
acestor vrednice măr
turii ce vor rămine
peste veacuri.
în acest scop, am
totdeauna în vedere.

in toate operele mele,
faptul că semenii noș
tri doresc să vadă in
ele idei, sensibilitate,
culoare, forme artis
tice de mare finețe,
care să-i hrănească
sufletește, să-i întă
rească, să-i înalțe că
tre o viață nobilă,
sporindu-le dragostea
de muncă, dragostea
față de patrie. Creez,
deci, pentru a îndem
na pe toți aceia care
vor
privi lucrările
mele să creeze și ei,
în domeniul lor de
muncă, să participe cu
rezultate dintre cele
mai bune la reali
zarea de produse noi,
cu performanțe supe
rioare, de mașini și
instalații noi, să reali
zeze producție mai
multă și mai bună,
competitivă. Sint preo
cupat. deci să realizez
lucrări cit mai bune,
cu care să deschid ex
poziții care să emo
ționeze, să pătrundă
spre inima privitori
lor cu fulgerul lum-nilor istoriei și cu
realitatea contempo
raneității. să îndemne
a înfăptui mai repede
și mai bine tot ce
ne-am propus, să con
ducă la noi înfăptuiri.
Pentru aceasta consi
der calea cea mai si
gură contactul tot mai
intens cu realitatea,
cu oamenii și valorile
pe care ei le înfăp
tuiesc. Aceasta este și
calea cea mai fertilă
de
educare pentru
cele mai variate cate
gorii de public, ca și
pentru noi, artiștii.
Numai așa, cunoscindu-le nemijlocit și
răspunzînți cerințelor
vieții și hle vremii
noastre, arta isi între
gește menirea în con
temporaneitate.

Dimltrle
GAVRILEAN
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INTENSIFICAREA LA MAXIMUM A RECOLTĂRII ORZULUI
$1 INSAMINIARII CELEI DE-A DOUA CULTURI!
cerișul s-a declanșat cu
toate forțele.
„Nu avem
probleme la orz — ne asi
gura la începutul campa
niei tovarășul Pantelimon
Mateescu, directorul între
prinderii. Lucrăm cu două
formații. Oamenii sînt re
partizați pe fluxul tehno
logic și fiecare poartă răs
punderea concretă pentru
cite una sau două operații.
Dacă ne ajută timpul, cele
500 hectare cu orz le luăm
dintr-o răsuflare". Iată că
timpul — deosebit de fru
mos — i-a ajutat la recol
tat pe mecanizatorii de la
I.A.S. Leu, și nu numai pe
ei. doar că, pe parcursul a

în unitățile agricole de
stat și cooperatiste din ju
dețul Dolj, secerișul orzu
lui a intrat în stadiul final.
La ora cînd apar aceste
rînduri, orzul este strins de
pe ultimele suprafețe cul
tivate în unitățile din con
siliile agroindustriale Murgași și Scaești, din zona de
nord a județului, care în
cep ultimele secerișul. Ce
concluzii a evidențiat această repetiție generală
dinaintea marii bătălii care
este recoltarea griului pe
cele 136 740 hectare culti
vate ?
Pe ansamblul județului,
recoltarea celor 32 250 hec
tare cultivate cu orz s-a efectuat in circa 10—11 zile
bune de lucru. Și aceasta
deoarece între momentul
începerii secerișului în uni
tățile
agricole din sudul
județului, situate pe nisi
puri, și declanșarea acestei
lucrări în unitățile aflate
în zona de nord a județu
lui există o diferență de
8—9 zile. Dar, privit in
parte, secerișul orzului nu
a durat mai mult de 2—3
zile de la începerea lucră
rii în fiecare unitate agri
colă. Adică atît cit s-a pla
nificat. Aceasta este de na
tură să evidențieze, ca un
fapt pozitiv, buna pregăti
re și funcționare a celor
2 288 de combine, care, se
poate spune, au trecut
„proba orzului" fără a ri
dica probleme deosebite.
Din acest punct de vedere
se poate aprecia că există
create premise ca recolta
rea griului să se efectueze
în cel mult 10 zile de la
declanșarea lucrării In fie
care unitate agricolă. Pe
parcursul recoltării orzului
au apărut însă și o serie de
neajunsuri care, datorită
suprafețelor mici ocupate
cu această cultură, nu au
ieșit foarte pregnant în evidență, dar care, în cazul
recoltării griului, dacă nu
se întreprind măsurile ce
se impun, pot crește în am
ploare și provoca greutăți
serioase atît in ceea ce pri
vește încadrarea secerișu
lui în perioada de timp
prevăzută, cit și în ce pri
vește executarea celorlalte
lucrări în conformitate cu
graficele
stabilite.
Iată
cîteva aspecte reliefate de
investigațiile întreprinse in
consiliul agroindustrial Zănoasa.
Să notăm dintr-un înce
put că cele 10 unități agricole din acest consiliu
cultivă o suprafață însem
nată de cereale păioase —
10 400 hectare in total, din
care peste 2 200 hectare cu
orz. Din prirriul moment
favorabil, la I.A.S. Leu, se

nu poate fi transportată și
depozitată în același ritm
cu recoltarea, cooperativele
agricole dețin mijloace auto
proprii cu o capacitate de
400 tone și tractoare cu re
morci cu o capacitate de
190 tone, dar pe care nu le
pot folosi întrucît nu li se
asigură combustibilul nece
sar. Cel puțin, pentru pri
ma parte a campaniei de
seceriș a orzului, așa au
stat lucrurile. Sesizîndu-se
organelor ierarhic superi
oare această situație neco
respunzătoare, comună in
toate cooperativele agrico
le din județ, la direcția agricolă județeană am fost

tea de depozitare a bazelor
din acest consiliu este cu
mult sub
necesități ? Ni
s-a explicat că au fost
identificate noi spații de
depozitare in școli, cămine,
grajduri, șoproane etc., care
au fost pregătite pentru a
adăposti o parte din recol
ta de griu. în aceste spații
însă descărcarea
se face
greoi, cu mare risipă de
timp. Tocmai de aceea. în
trucît în alte consilii agro
industriale există spațiu de
depozitare excedentar, or
ganele județene de specia
litate trebuie să dirijeze
onerativ depozitarea unei
părți din producția de grîu

După plan, totul trebuia
să fie foarte bine...
•

Despre cîteva din cauzele care îngreunează
transportul și depozitarea recoltei în unități
agricole din județul Dolj
două zile, ne-am convins că
secerișul nu s-a desfășurat
chiar „dintr-o răsuflare",
ci, pe alocuri, chiar gîfîit.
Primul aspect : insuficien
ța mijloacelor de transport,
ceea ce a făcut ca acestea
să nu poată fi corelate cu
capacitatea formațiilor de
recoltare. Pentru a nu se
întrerupe secerișul, a fost
nevoie să se ia măsuri în
extremis. Adică să se de
poziteze o parte din recoltă
in mod organizat și sub
pază, pe pistă, la sediul unității. în nici una din cele
două zile cit ne-am aflat în
această unitate, I.T.A. Dolj
nu a asigurat capacitatea
de transport planificată.
Departe de a fi un caz
Izolat, am reținut de la to
varășul Petrișor Untaru,
înginerul-șef al consiliului
agroindustrial, că și în cele
9 cooperative agricole din
acest consiliu a fost nevoie
ca orzul să fie depozitat
temporar pe jos, in cîmp,
în arii organizate. Și aceas
ta tot pentru a nu se între
rupe secerișul din cauza
insuficienței mijloacelor de
transport. într-un anume
fel însă, insuficiența mij
loacelor de transport este,
cel puțin in cazul coopera
tivelor agricole, o falsă
problemă. Și aceasta de
oarece în timp ce recolta

informați că Ministerul Agriculturii a dispus repar
tizarea unor cantități de
motoiină cu destinație pre
cisă, privind activizarea și
folosirea parcului propriu
de mijloace de transport al
cooperativelor
agricole.
Este o măsură mai mult
decît necesară la recoltarea
griului, unde volumul pro
ducției de transportat este
incomparabil mai mare și
nu se poate admite depo
zitarea acesteia sub cerul
liber, chiar și pentru scurtă
durată.
Strîns legat de utilizarea
cu randament sporit a mij
loacelor de transport re
partizate in campanie și,
implicit, de creșterea rit
mului la seceriș
este
scurtarea pe cit posibil a
timpului necesar pentru
descărcarea și depozitarea
producției. Or, din acest
punct de vedere, remarca
tovarășul Dumitru Ștefana,
președintele consiliului agroindustrial, se întimpină
greutăți serioase. Cele două
baze din consiliul Zănoaga
nu au făcut față preluării
producției în ritmul impus
de secerișul orzului. Ce se
va întimpla atunci la se
cerișul griului, unde supra
fața cultivată este mult
mai mare și producția
bună, în timp ce capacita

și la bazele din apropiere,
pentru ca ritmul secerișu
lui la griu să nu fie dimi
nuat.
Cultura dublă — de po
rumb, soia sau legume, puse
după orz — are condiții
prielnice in acest an, cînd
și secerișul a început mai
devreme, să ajungă la ma
turitate. Este
și motivul
pentru care la însămințarea culturilor duble trebuie
să se acționeze în flux, cu
maximă operativitate. Nu
mai că rezultatele nu sint
pe măsura așteptărilor. Su
prafețele însămînțate sînt
cu mult prea mici față de
cele de pe care a fost strîns
orzul. Și aceasta deoarece
intre suprafețele recoltate
și cele eliberate de paie
s-a creat deja un decalaj
nepermis de mare. Pretu
tindeni ni s-a explicat că
anul acesta orzul a crescut
puternic și, ca
atare, și
producția de paie este
mare. Este un lucru pozi
tiv, numai că unitățile agricole nu dispun de mij
loacele necesare (corelate
cu producția mare de paie
din acest an) pentru strîngerea grabnică a paielor și
eliberarea terenului pentru
semănat. Sirma asigurată
pînă în prezent nu ajunge
nici pentru 30 la sută din
cantitatea de paie de orz

și griu evaluată, iar sfoara
existentă nu-i suficientă
nici măcar pentru balotarea furajelor ce trebuie adunate in această etapă. Cu
mult înaintea începerii se
cerișului, în paginile zia
rului nostru s-a atras aten
ția organelor agricole de
specialitate asupra greută
ților previzibile în asigura
rea sîrmei șl a sforii pen
tru funcționarea preselor
de balotat paie. Era accen
tuată necesitatea conjugă
rii eforturilor, atît ale uni
tăților industriale, cit și. ale
celor agricole pentru solu
ționarea în timp util a tu
turor problemelor. Nu s-a
acționat în acest sens și
iată acum, încă din startul
campaniei de seceriș, uni
tățile agricole sînt în si
tuația de a nu putea eli
bera de paie terenul în
timp scurt pentru a reali
za programul
de culturi
duble, care este plan de
stat, obligatoriu de înfăp
tuit.
Nu-i momentul să adîncim răspunderile ce revin
fiecărui factor in parte
pentru apariția acestei adevărate „crize a paielor",
cu implicații serioase în
realizarea programului de
culturi duble. Important
este acum să se găsească
soluții eficiente pentru a
se crea un larg front de
lucru semănătorilor. Din
discuția cu tovarășul Radu
Zezeanu, secretar al comi
tetului județean de partid,
am reținut că au fost luate
măsuri ca în fiecare uni
tate agricolă să se folo
sească la eliberarea de naie
a terenului toate mijloa
cele posibile. Pe lingă uti
lizarea preselor și a mași
nilor de căpițat, atît cit
este posibil, s-a hotărît fo
losirea unor tîrîșuri, con
fecționate pe plan local,
care trag paiele direct din
brazdă spre capătul parce
lei, și, lucru important, în
toate unitățile agricole au
fost organizate formații din
cooperatori dotate cu un
mare număr de atelaje
pentru transportul paielor
din cîmp în bazele fura
jere.
Iată, așadar, doar cîteva
neajunsuri ce s-au făcut
simțite la secerișul orzului,
care acum, în pragul de
clanșării recoltării griului
pe cele peste 136 740 hecta
re trebuie grabnic înlătu
rate, astfel încît întreaga
producție să fie strînsă și
pusă la adăpost într-un
timp cît mai scurt și fără
pierderi și ca programul
de culturi duble să poată
fi realizat întocmai.

Producția de export-realizată

la un înalt nivel calitativ
Aproape întreaga producție de mo
bilă realizată la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Bacău este
destinată exportului. Aceasta in con
dițiile în care mobila reprezintă pes
te 90 la sută din producția totală a
acestei mari unități industriale. De
ani de zile, reprezentanții unor fir
me de prestigiu din U.R.S.S., R.F.G.,
Belgia, Ungaria și din multe alte țări
vin la Bacău să contracteze mobilă,
binale, case prefabricate și alte pro
duse care poartă emblema combina
tului. Iar numărul tot mai mare de
comenzi pe care unitatea le primește
de la un an Ia altul vorbește de la
sine despre seriozitatea cu care lu
crează harnicul colectiv de muncă
de aici, despre calitatea ireproșabi
lă a produselor, frumusețea și func
ționalitatea lor, precum și despre
promptitudinea cu care acestea sint
livrate. Așa se și explică faptul că
în acest an planul de export al com
binatului este cu 30 la sută mai mare
față de 1987. Dar și în condițiile
unor sarcini de plan cu mult mai
mari oamenii muncii de aici reușesc
să-și onoreze, la termenele stabilite,
uneori chiar în avans, toate contrac
tele încheiate cu partenerii de peste
hotare. Practic, în perioada care a
trecut de Ia începutul anului planul
la export a fost depășit cu 13 mili
oane lei. Cum a fost obținut acest
succes ?
— în primul rînd, prin organizarea
mai bună a producției și a muncii —
ne-a spus tovarășul Victor Neagoe,
directorul combinatului. Ne străduim
ca fiecare loc de muncă să fie asi
gurat întotdeauna cu materiile pri
me și materialele necesare, astfel în
cît oamenii să-și poată îndeplini
normele de lucru. Am dotat toate
secțiile și atelierele de fabricație cu
mașini și utilaje de mare randament.
Asigurînd, încă din prjma lună a
anului, comenzi la nivelul planului,
am avut o perspectivă clară asupra
producției și am creat toate condi
țiile necesare pentru ca sarcinile la
export pe acest an să poată fi înde
plinite exemplar.
Printre altele, pentru a se putea
lucra în ritmuri cît mai înalte, cu
randamente superioare, cele trei
fabrici ale combinatului — din Ba

tau manual, cu un mare consum da
forță de muncă. Totodată, în secțiile
de zețuit și montaj — sectoare-cheie
în realizarea producției de mobilă —
au fost repartizați să lucreze oa
meni cu o înaltă calificare și cu mul
tă experiență, intre care maiștrii
Petre Ghervase, Iordache Lichi,
Aurel Gherghel și alții.
La secția de mobilă tapisată,
maistrul Gheorghe Dragomir, unul
dintre cei mai vrednici și pricepuți
oameni din combinat, de curind pro
movat în funcția de șef de secție,
ne-a vorbit pe larg despre măsurile
luate pentru ca absolut toate comen
zile primite să poată fi onorate cu
maximă promptitudine. „Iată un
exemplu, ne-a spus interlocutorul.
Un vechi partener din R.F. Germa
nia ne-a solicitat la un moment dat
un număr de două ori mai
mare de canapele tapițate față
de cel prevăzut în contract. Ca să
putem satisface cererea am amenajat
în scurtă vreme, prin autodotare,
încă un atelier de tapițerie, in care,
în timpul stabilit, au fost executate
toate produsele solicitate".
Am văzut noul atelier despre care
ne-a vorbit maistrul Dragomir. O
adevărată bijuterie industrială, în

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Secvență de muncă la întreprinderea „Electromureș" din Tirqu Mureș

Foto : S. Cristian
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Răspunsuri care pun in evidență in mod corect unele cauze obiective,
dar și explicații care ocolesc neajunsurile în organizarea muncii
Continuind investigația asupra cauzelor care au determinat decala
jele mari intre recoltarea orzului și insămințarea culturilor duble, pu
blicăm in numărul de azi al ziarului nostru citeva răspunsuri primite
din partea unor cadre cu funcții de răspundere in agricultura județe
lor Constanța, Teleorman și Ialomița, precum și unele constatări
proprii ale corespondenților „Scinteii" in județele respective.
CONSTANȚA. In aceste zile, în
unitățile agricole din județul Con
stanta trebuie să se însămințeze
culturi duble și succesive pe 44 000
hectare care se eliberează o dată
cu recoltatul orzului și orzoaicei.
Din această suprafață, un loc im
portant il ocupă cultura porumbu
lui pentru boabe — 28 000 hectare
— iar restul legumele, fasolea pen
tru boabe, soia și porumbul pentru
siloz. întrucît marea majoritate a
acestor culturi trebuie să ajungă
Ia maturitate, pentru a se obține
cea de-a doua recoltă, comanda
mentul județean pentru lucrările agricole a stabilit ca in timpul cel
mai scurt, care să nu depășească 48
de ore, suprafețele de teren recoltate
să fie eliberate, arate și însămînțate in flux continuu. Iată insă că
la cooperativa agricolă din Năvo
dari, deși recoltatul celor 50 hec
tare cu orz s-a încheiat sîmbătă 18
iunie, pînă in dimineața zilei de
20 iunie fuseseră eliberate numai
20 hectare, din care s-au pregătit
pentru semănat doar 5 hectare,
fără să se fi incorporat în sol nici
o sămînță. Cauza 1 Ne-o spune inginerul-șef al unității. Osman Fichiret : din 3 prese de balotat paie
funcționează doar una, cu viteză
de melc> în aceste condiții, la ta
băra din cîmp întîlnim o mulțime
de utilaje care stau. Enumerăm :
7 remorci de transportat paie, o
grapă cu discuri și două pluguri,
două tractoare, o presă de balotat
și un singur om. mecanizatorul Nicolae Purcărea, detașat de la în
treprinderea mecanică a agricultu
rii Năvodari, dar care, de trei zile
de cînd a sosit în unitate, stă și
așteaptă să i se spună ce are de
făcut.
La C.A.P. Sibioara, din apropiere,
în cîmp e animație mai mare. Se
recoltează ultimele suprafețe din
cele 125 hectare cu orz și se balo
tează cu 5 prese, dar pregătitul te
renului se face de către un singur
mecanizator, care a primit sarcina
să tragă brazdele de protecție la
capătul solei și, pentru că tot a
intrat in brazdă, a continuat să are.
Semănatul însă n-a început. De
Ce 4 °er.tru că pînă in prezent, ne
spune șeful de fermă Marin Se
men, toate tractoarele au fost re
partizate la strinsul furajelor și la
întreținerea culturilor și abia săptămina aceasta urmează să se lu
creze la eliberatul terenului și la
semănatul celei de-a doua culturi.
Cu alte cuvinte, se lucrează in sal
turi și nu în flux continuu. Saltu
rile, la rîndul lor, duc la blocarea
utilajelor, care se așteaptă unele pe
altele pînă se creează front de lu

Din experiența
Combinatului de
prelucrare a lemnului
- Bacău

care se lucrează cu mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate, în condiții
de eficiență sporită. Datorită tehno
logiilor noi, moderne folosite aici, a
crescut gradul de valorificare a ma
teriilor prime incorporate in garni
turile de mobilă, calitatea produselor
a sporit și ea, iar productivitatea
muncii este mai mare cu 20 la sută
fată de cea realizată în secțiile exis
tente. La această dată, în combinat
se amenajează în spațiile mai puțin
folosite o nouă secție de tapițerie,
care va spori producția de mobilă
tapițată destinată exportului cu 40 la
sută față de realizările de pină acum.
Concomitent cu aceste acțiuni, în
combinat se face un efort susținut de
concepție pentru înnoirea și moder
nizarea producției, astfel incit mobila
realizată să corespundă tendințelor
actuale de pe piața externă. Ingine
rul Cezar Olteanu, șeful fabricii de
pe platforma din Bacău, ne-a preci
zat că de la începutul anului și pînă
în prezent au fost introduse în fa
bricație 19 noi tipuri de mobilă, între
care două garnituri complexe, cu
mare căutare, mai ales în țările din
vestul Europei.
— Combinatul nostru ar putea rea
liza o producție mult mai mare pen
tru export dacă ar fi ajutat și de
unitățile din industria ușoară, ne-a
spus tovarășul Ion Drăgulin, secre
tarul comitetului de partid. Despre
ce este vorba ? La ora actuală, ducem
lipsă de anumite sortimente de stofe
pentru tapițerie, de materiale de
umplutură și poliuretan. Ca urmare,
sîntem nevoiți să lucrăm cu stofe
aduse de partenerii externi, ceea ce
face ca eficiența exportului să se di
minueze.
Iată, intr-adevăr, o problemă care
trebuie studiată și soluționată cit mai
urgent de forurile de resort. Stofele
aduse din import nu sînt cu nimic
superioare celor pe care le realizează
industria noastră. Este vorba deci de
soluționarea unei probleme de apro
vizionare a combinatului cu mate
riale indigene, ceea ce ar asigura o
eficiență sporită exportului.

Aurel PAPADIUC

De ce există decalaje între recoltat
si semănatul culturii a doua?
ț

cău, Buhuși și Gherăești — au fost
strict specializate pe fabricația de
mobilier pentru anumiți parteneri de
peste hotare. Concomitent, au fost
reorganizate toate fluxurile tehnolo
gice, în funcție de tipul de mobilier,
iar în cadrul programului de moder
nizare a producției au fost realizate
o serie de mașini și utilaje de mare
tehnicitate și productivitate, care au
dus la sporirea producției cu circa
25 la sută. Astfel, au fost mecaniza
te mai multe operații, printre care
cele de șlefuire. înșurubare, capsat,
tapițerie etc., care înainte se execu-

cru. Ca atare, în ziua raidului nos
tru, 2 tractoare cu cite 2 cupluri
de remorci așteptau pină cînd vor fi
scoși baloții la capătul solei. Discu
ția cu șeful secției de mecanizare,
Dumitru Opriș, nu lasă să se între
vadă posibilitatea Îmbunătățirii .or
ganizării muncii pentru că el insuși
nu știe precis ce are de făcut. In
programarea primită de la S.M.A.
Sibioara scrie, negru pe alb, bătut
la mașină și semnat, că pînă la
sfârșitul acestei luni, cu cantitatea
de motorină primită, secția trebuie
să efectueze 50 hectare arături
pentru culturi duble, să discuiască 30 hectare, să semene 20
hectare direct in miriște și 35 hec
tare in arătură. Lucrările planifi
cate nu concordă în nici un fel
între ele și deloc cu cele 100 hec
tare care vor rămine libere după
cultura de orz. Situația rămine s-o
clarifice biroul executiv al consi
liului agroindustrial Sibioara. care
trebuie să ia și măsurile de rigoare
ca, imediat după recoltarea celor
1 945 hectare ocupate cu orz, tere
nul să fie eliberat și însămințat cu
cea de-a doua cultură. Măsuri energice și urgente pentru elibera
rea terenului, pregătirea lui în
schimburi de noapte,
precum și
pentru semănatul celei de-a doua
culturi trebuie luate în toate uni
tățile agricole întrucît, pină în di
mineața zilei de 22 iunie, din cele
39 000 hectare recoltate n-au fost
semănate decît 13 000 hectare.
(George Mihăescu, corespondentul
„Scinteii").

TELEORMAN. Secerișul orzului
s-a efectuat pînă marți seara
pe 90 Ia sută din totalul de 34 140
hectare. Este demn de remarcat
faptul că chiar in condițiile mai
deosebite din acest an, cînd pe mai
mult de jumătate din suprafața
cultivată lanurile au căzut — ceea
ce a impus adaptarea tehnologiei
de recoltare — s-au realizat, prin
buna organizare a muncii, ritmuri
intense de lucru. De altfel, această
importantă acțiune s-a încheiat în
multe unități din consiliile agroin
dustriale Zimnicea, Nanov, Dobrotești,
Drăgănești-Vlașca, Siliștea,
Drăcșenei, Roșiori de Vede, Buzescu. Pentru finalizarea in cel mai
scurt timp a recoltării, sub directa
coordonare a comandamentului ju
dețean al agriculturii, au fost ini
țiate ample acțiuni de întrajutora
re între consiliile agroindustriale
vecine.
In această vară urmează a fi se
mănate cu culturi duble peste

100 000 hectare, ponderea deținind-o
porumbul și plantele furajere. Pornindu-se de la condițiile favorabile
create de ploi, s-a prevăzut ca toa
te lucrările să se
desfășoare in
flux, astfel incit in cel mult 48 de
ore terenurile de pe care s-a strins
recolta să fie eliberate de paie,
pregătite și însămînțate.
După orz se vor semăna peste
21 000 hectare. Cum se materiali
zează acest program ? Din supra
fața de pe care ș-a strins recolta,
culturile duble — porumb pentru
boabe — s-au insămințat pe mai pu
țin de jumătate. Așadar, un decalaj
foarte mare, care determină intirzierea semănatului in acest an cu
condiții propice obținerii unor pro
ducții bune la cea de-a doua cultură.
Din sondajul efectuat in mai multe
unități agricole din județ am reți
nut că principala cauză o consti
tuie neasigurarea cantităților de
carburanți la nivelul volumului de
lucrări ce trebuie efectuat in aces
te zile. „Am recoltat 650 hectare
cu orz — ne spune președintele
consiliului agroindustrial Zimnicea,
Gheorghe Tudose. Dar am eliberat
de paie numai 150 hectare, iar se
mănatul culturilor duble nu l-am
început. Folosim la strînsul paielor
circa 100 de atelaje pentru a reduce
consumul de carburanți. Motorina
primită o repartizăm cu prioritate
combinelor pentru a evita scutu
rarea spicelor".
Și în consiliul agroindustrial
Drăgănești-Vlașca,
recolta
s-a
strîns de pe aproape 800 hectare,
cooperativele din Tîrnava și Bujoreni finalizînd secerișul. Dar, așa
cum ne spunea președintele consi
liului, Ion Vasiu, au fost eliberate
de paie doar 150 hectare, iar semă
natul culturilor duble s-a făcut pe
suprafețe foarte mici. „La lucrările
pe care le avem de efectuat în această perioadă ne-ar trebui, pe
baza normelor de consum, circa 15
tone de motorină zilnic, or, noi nu
primim decît 4—6 tone in medie".
Am reținut ulterior de la tovară
șul Constantin Vatau,
directorul
trustului județean S.M.A., că. in
tr-adevăr, motorina este distri
buită cu prioritate celor 1700
combine folosite la recoltarea or
zului in unitățile agricole coopera
tiste. S-au primit carburanți la ni
velul cotelor alocate, dar volumul
de lucrări (in afara celor amintite,
sint în actualitate prașilele meca
nice, recoltarea furajelor, trata
mentele fitosanitare etc.) impune
cantități mai mari de motorină —
cel puțin 200 tone zilnic — pentru
a se putea realiza fluxul stabilit
prin program la începutul actualei
campanii de vară. Nu-i mai puțin
adevărat că în unele locuri șe con
stată neajunsuri în folosirea la ca
pacitate a mijloacelor mecanice de
strîns paiele, dese defecțiuni ale
preselor, care nu sînt reglate co

respunzător pentru a putea folosi
cu randament sporit sfoara. Nea
junsurile cele mai mari sînt însă
în ce privește mobilizarea locuito
rilor satelor la strinsul paielor, ac
țiune la desfășurarea căreia ar tre
bui să-și aducă o contribuție mai
mare consiliile populare comunale
și organizațiile de partid de la sate.
Aspectele amintite le supunem atenției factorilor de resort, spre a
se lua măsurile ce se impun pentru
realizarea întocmai a programului
privind
insămințarea
culturilor
duble. (Stan Ștefan, corespondentul
„Scinteii").
IALOMIȚA. Recoltarea orzului în
județul Ialomița se apropie de sfîrșit. Dar dacă secerișul s-a desfășu
rat conform programelor stabilite,
eliberarea suprafețelor de paie are
un ritm ce trebuie intensificat pen
tru a se trece la insămințarea
grabnică a culturilor duble. Este
adevărat că față de anii trecuți
cantitățile de paie sint mult mai
mari, fapt ce necesită o folosire
eficientă a preselor, dar și a
tuturor atelajelor existente în
unități. Din cele 21000 hectare
recoltate pînă marți seara, paie
le erau strinse doar pe 11 000 ha
și se insămînțaseră cu culturi du
ble 5 200 heotare, creindu-se deja
un decalaj de aproape 48 de ore
între lucrările prevăzute în flux.
Acolo unde, la eliberat, mijloacele
mecanice sint pe tarla în schim
buri prelungite de 15—16 ore, iar
în atelaje paiele sînt încărcate
direct din brazdă, fluxul decurge în
mod normal.
Marți, de la ora 10 și pînă
miercuri după prînz, fiind prezenți în
consiliile agroindustriale Sinești,
Fierbinți, Urziceni, Condeești, Horia,
Balaciu, Cocora, Cosîmbești, Grivița. Gura Ialomiței șl Andrășești,
ne-am convins că presele de balo
tat și MAC-urile nu au putut fi
folosite din lipsa carburanților.
Absența motorinei a obligat la inac
tivitate nu numai mijloacele pen
tru eliberarea suprafețelor, dar și
un număr mare de combine, pre
cum și mașinile agricole destinate
pregătirii terenului și însămînțării
culturilor duble. Abia miercuri la
prinz s-a primit motorina, dar este
necesară ritmicitate in aprovizio
narea unităților cu carburanți pen
tru ca programul stabilit de co
mandamentul județean pentru agricultură, care prevede ca pină
sîmbătă să fie însămînțată Întrea
ga suprafață de 25 600 hectare, să
fie îndeplinit la termenul stabilit.
Pentru că,
oricîte eforturi s-ar
face, cele 3 500 atelaje, care acum
sint folosite numai la transportul
celor peste 100 000 tone de paie de
orz, sint insuficiente. (Mihai Vișoiu,
corespondentul „Scinteii").

Rezultatele cercetării valorificate
cît mai rapid în producție
(Urmare din pag. I)
reziste unor condiții extreme de
temperaturi, corozidne, abraziune
etc.), cercetări a căror realizare ne
cesită în mod obiectiv o durată mai
mare, rezultatele se obțin la inter
vale de timp relativ scurte. Nu de
puține ori. după scurt timp, rezulta
tele cercetărilor ajung să fie aplica
te industrial sau fructificate prin
microproducție in institut.
Sîntem, în momentul de față, im
plicați direct, prin diversitatea te
melor de cercetare, în realizarea
tuturor programelor prioritare ale
economiei noastre : energetica clasi
că și nucleară, aeronautică, electro
nică, chimie, electrotehnică etc. Re
zultatele de pînă acum constituie un
start pozitiv
pentru
perspectivă.
Continuăm, cu o nouă investiție de
inteligență tehnică, să realizăm. îm
preună cu colectivele de. specialiști
din producție, asimilarea, pe plat
formele
principalelor
centre si
derurgice
ale
țării, a produse
lor care făceau pînă nu de mult
obiectul importului. Pentru energeti
ca nucleară, de exemplu, mărcilor
de oțeluri deja asimilate și certifi
cate de beneficiari li se vor adăuga
în anul in curs alte noi mărci. în aT
cest sector Înregistrăm poate cea
mai dinamică activitate a ciclului
cercetare-proiectare-producție.
Nu este mai puțin adevărat însă
că sînt situații cînd durata efectivă
de implementare a cercetărilor in
producție a depășit termenul progra
mat. Este și rezultatul faptului că
noi. cei care lucrăm în activitatea
de cercetare. împreună cu proiecta
rea tehnologică, nu am găsit cele
mai directe și mai eficace soluții
pentru a face ca rezultatele unor
cercetări de laborator să ajungă să
fie imediat aplicate în practică.
Este suficient, astfel, să amintim
faptul că in mod nejustificat am intirziat cu implementarea tehnologiei
de obținere a oalelor de grafit pen
tru metale neferoase, a unor soluții
eficiente de recuperare a anumitor
resurse energetice secundare, cum
este, de exemplu, căldura fizică a
aglomeratului feros, cu generalizarea
tratamentelor termice în regim con
trolat de deformare și temperatură
etc. De asemenea, în insuficientă
măsură am acționat pentru ca teh
nologii omologate în fază de labora
tor și semipilot, cum ar fi. de exem
plu, alumina cu cristalizare dirijată
sau unele sortimente de materiale
refractare, să se regăsească rapid in
producția industrială. în cadrul unor
secții specializate".

Referindu-se la unele aspecte me
nite să contribuie la accelerarea rit
mului cercetărilor, precum și la
transferul mai operativ al rezultate
lor acestora in producție, dr. ing.
Nicolae Angelescu face următoarea
observație : „Nu o dată am consta
tat că ori de cite ori beneficiarul
produsului sau tehnologiei nu numai
că este receptiv la schimbări, dar și
participă efectiv cu cadrele sale teh
nice la efortul comun, chiar și cele
mai complexe soluții se finalizează
cu minimum de timp și efort. Iar
această cooperare trebuie să înceapă
chiar de la faza de abordare teore
tică a problemei, să continue cu
sarcini și responsabilități precise, pe
tot parcursul cercetării și proiectă
rii și să se încheie cu cea de omo
logare finală a produsului sau teh
nologiei".
Legat de această idee, un exemplu
concret ni-1 oferă dr. ing. Liviu
Grecu : „In vederea asimilării unor
produse pentru industria aeronauti
că am convenit cu unitățile benefi
ciare — I.T.M. București și între
prinderea de avioane din Craiova —
ca o parte din testele de verificare
a produselor să se facă de către spe
cialiștii din întreprinderi. Acest lu
cru a permis finalizarea lucrărilor și
omologarea produsului în avans față
de termenele programate inițial.
Iată de ce colaborarea strînsă cu
beneficiarii produselor metalurgice,
conjugarea
eforturilor,
nu
nu
mai că duc la lărgirea cadru
lui cercetării dincolo de posi
bilitățile institutului, dar și per
mit punerea in valoare a unor re
surse tehnice și umane ce pot grăbi,
cu bune rezultate, finalizarea și in
troducerea în sfera producției a re
zultatelor cercetărilor".

Pîrghii
pentru accelerarea
progresului tehnic
Valorificarea efectivă a unei noi
soluții tehnice depinde atît de mo
dul cum aceasta a fost elaborată de
cercetători și proiectanți, dar și de
asigurarea materială și organizato
rică, in vederea preluării sale. „Di
ferențele mari care uneori apar in
aplicarea aceluiași tip de tehnologie
de la o întreprindere la alta —
chiar în condiții comparabile de do
tare tehnică — este de părere dr.
ing. Liviu Grecu, sînt rezultatul fap
tului că în perioada de pregătire
tehnologică nu au fost luate în con
siderație totalitatea condițiilor spe
cifice, modul în care este pregătit
personalul de execuție, cît și asi
gurarea materială în concordanță
cu programele de fabricație. De
aceea, este necesar ca, pe baza sar
cinilor Indicate permanent de con

ducerea partidului, colectivele com
plexe de cercetare-proiectare-produc 
ție să acționeze pină la obținerea in
tegrală a indicatorilor preconizați în
documentațiile de fundamentare a
cercetării și investiției. In acest mod
se acționează in prezent pentru teh
nologiile noi, cum sînt cele referi
toare la metalurgia în oală, afinarea
oțelului în instalații ce lucrează la
presiune scăzută, posteombustia, insuflarea combinată, turnarea conti
nuă și altele, la care colective com
plexe lucrează pe platformele indus
triale de la Galați, Tîrgoviște, Cîmpia Turzii etc.“.
Tot legat de această problemă,
demnă de reținut este și observația
făcută de dr. ing. G. Pirvu : „Tre
buie ținut cont de faptul că intro
ducerea în fabricație a unor produse
metalurgice de vîrf, a unor tehno
logii specifice acestor produse im
pune, de cele mai multe ori, o co
relare corespunzătoare a calității
materiilor prime, introducerea unui
control termotehnic cu aparatură
specifică, întrucît noile produse lu
crează in condiții de severitate mult
mai ridicate față de condițiile recla
mate de produsele metalurgice de
uz general. De aceea, din acest punct
de vedere, noi, cei care lucrăm în
cercetarea metalurgică, va trebui să
întărim mai mult colaborarea cu in
stitutele de profil din ramurile elec
tronică, electrotehnică, industria ex
tractivă etc., astfel incit să asigurăm
și din punct de vedere al controlu
lui fabricației implementarea tehno
logiei cu indicatorii de eficiență
specifici acesteia. Ori de cîte ori nu
am procedat în acest mod, tehnolo
gia nu și-a adus contribuția la ni
velul cerut".
„După opinia mea, ține să facă
o altă precizare dr. ing. Aurel Gaba,
o pirghie in vederea accelerării pro
gresului tehnic în metalurgie o con
stituie utilizarea pe scară largă, in
cadrul cercetărilor, a modelării ma
tematice și fizice care să dea po
sibilitatea transpunerii unor soluții
complexe în fază pilot și semiindustrială".
Sint, fără discuție, observații per
tinente de care trebuie să se țină
seama. „Nu înseamnă insă — subli
niază dr. ing. P. Ianc — că, făcîndu-se referiri la asemenea elemente
care pot influența rapiditatea cu
care o idee se transformă într-un
produs sau o tehnologie de virf, se
diminuează importanța aspectului
social și politic, al
conștientizării
celor implicați in scurtarea termene
lor de cercetare și în valorificarea
rezultatelor ei. Aceasta rămîne, evi
dent, o pirghie de mare eficiență, dar
la care este bine să se adauge și
celelalte care s-au propus. Astfel
s-ar putea ajunge, cred, la obține
rea în scurt timp a unor rezultate
remarcabile".
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Relația democrație-participare s-a
impus și se afirmă tot mai profund
ți mai larg ca una dintre realitățile
fundamentale ale socialismului. Este
terenul uman, mereu proaspăt, mereu
fertil, mereu în schimbare, care oferă
deopotrivă individului, colectivului
și societății posibilitatea valorificării
și, în același timp, a controlului, a
verificării trăiniciei structurilor social-politice și organizatorice, a ca
pacității lor de a se autoperfecționa.
In esență, democrația autentică
presupune existența unui cadru or
ganizat, garantat de societate, menit
să asigure afirmarea nestinjenită a
disponibilității participative, opinia
și inițiativa fiecărui om. Iată de ce
capătă o semnificație aparte, pro
fundă practica social-politică din
țara noastră în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului,
care a dat dimensiune și conținut
unui larg și com
plex sistem de
mocratic. unic în
felul său. „Avem
un sistem larg de
mocratic — con
silii muncitorești,
organisme jude
țene, consilii na
ționale pe dome
nii, congrese și
conferințe
na
ționale
periodi
ce, care de aproa
pe 20 de ani de
funcționare și-au
dovedit pe de
plin justețea și
superioritatea" — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu in expunerea pre
zentată la sfirșitul lunii aprilie a.c.,
la Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.
In efortul permanent necesar pen
tru valorificarea deplină a valențelor
acestui sistem democratic, devine
limpede că democrația socialistă im
plică acțiunea individuală și colec
tivă, acțiunea conștientă în scopul
satisfacerii optime a cerințelor obiec
tive ale dezvoltării, prin angajarea
responsabilă, revoluționară a oame
nilor. A participa, azi, la conducerea
treburilor obștești, într-un mecanism
democratic bine structurat este nu
numai un drept, ci și o obligație, o
îndatorire civică fundamentală care
oferă șansa afirmării plenare a ini
țiativei creatoare, a vocației demo
cratice, a personalității fiecăruia. Li
bertatea democratică în socialism de
vine astfel necesitatea înțeleasă a
participării efective și eficiente la
conducerea și administrarea treburi
lor obștești in toate sferele vieții
econom ico-sociale. In această per
spectivă, democrația socialistă se în
fățișează ca o sinteză intre libertate,
inițiativă creatoare, responsabilitate
politică, civică și profesională ma
nifestate nu declarativ, ci în acțiunea
practică.
Democrația nu este, desigur, o
creație istorică a socialismului. Ca
esență și formă de manifestare, ea
marchează, în istorie, un salt calita
tiv in ce privește evoluția conștiinței
de sine a societății, emanciparea
omului ca ființă socială activă, con
stituind, în toate timpurile, unul din
factorii hotărâtori ai progresului. Ca
„autodeterminare a poporului", de
mocrația implică o abordare dialectic-istorică, în strânsă corelare cu
„fundamentul ei real", cu „omul

real", cu „poporul real" — cum scria
K. Marx, apreciind că în strînsă le
gătură cu împletirea armonioasă din
tre rolul individului și rolul colecti
vului, noua orânduire asigură acea
„suprimare pozitivă a proprietății
private — această autoinstrăinare a
omului" și, implicit, o „apropiere
reală a esenței umane de către om și
pentru om“. Sînt, toate acestea, pre
cizări de mare actualitate, care au
situat și situează — in condițiile unei
profunde modernizări a organizării
producției materiale — la temelia
relațiilor socialiste, puterea egală,
permanentă și neslăbită a tuturor
membrilor societății, in primul rind
față de proprietatea socialistă. Orice
dezbatere a problematicii complexe a
democrației, fuptă de contextul social-istoric devine un simplu exer
cițiu teoretic, fără nici o valoare sau
semnificație practică. Democrația ca

titudinea unei noi alternative în evo
luția istorică, s-au întețit și mai mult
dezbaterile, confruntările de idei.
In păienjenișul de „școli" și de
idei despre democrația capitalistă, in
atacurile cind mai rafinate, cînd de-a
dreptul furibunde la adresa demo
crației socialiste, în literatura bur
gheză pot fi întîlnite multiple „de
finiții" ale democrației, toate „sufe
rind" însă de aceeași detașare față
de fenomenele de fond, reale. Or,
una din problemele fundamentale ale
vieții sociale o reprezintă valorifica
rea deplină, cu eficiență optimă a
potențialului productiv ; asemenea
necesitate vitală, cerință economi
că de prim ordin, poate fi sa
tisfăcută numai prin fructificarea de
plină a inițiativei și capacității crea
toare a maselor de oameni ai mun
cii. Cea mai rentabilă invesțiție in
lumea de azi este așa-zisa „investi

cialism și democrație a cunoscut o
impresionantă și substanțială abor
dare teoretică și practică in opera
politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „Socialismul și
democrația muncitorească revoluțio
nară sînt dc nedespărțit. Socialismul
nu poate fi conceput fără parti
ciparea activă a poporului la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate, fără ca oamenii muncii, clasa
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea. intregul popor să-și poată spu
ne deschis părerea, să participe la
luarea deciziilor și la înfăptuirea lor".
Desigur, această unitate fun
damentală dintre socialism și demo
crație nu este un dat definitiv, dobindit într-un anume moment al dez
voltării sociale, ci ea trebuie aborda
tă într-o viziune dialectică. Prin
preocuparea necontenită a factorului
subiectiv, a partidului, de a analiza
sistematic și atent
specificul condi
țiilor de afirmare
a noii orinduiri.
ale fiecărei eta
pe de dezvoltare,
prin
evaluarea
critică, creatoare
a experienței acumulațe in țara
noastră și pe plan
mondial, prin stu
dierea
evoluției
în ansamblu a
societății contem
porane. unitatea
dintre socialism și
democrație capătă
un conținut nou, se afirmă ca o con
diție a progresului economic și so
cial multilateral, a împlinirii plena
re a personalității umane. Socialis
mul face nu numai posibilă, dar și
obiectiv necesară înfăptuirea, in toa
te planurile și in toate sferele — po
litică, economică și socială — și în
ansamblul societății, a noului tip de
democrație, democrația muncitoreas
că revoluționară, net superioară ori
căror forme și structuri democratice
din toate orânduirile de pină acum.
Democrația socialistă însă
nu
apare, nu se afirmă și nu se dez
voltă automat, pur și simplu datorită
existenței condițiilor obiective. Ca
pacitatea. valențele democratice ale
socialismului devin realități efective
după cucerirea puterii politice, nu
mai prin făurirea și dezvoltarea ba
zei economice și tehnico-materiale a
socialismului, a proprietății socialis
te, prin activitatea conștientă, știin
țifică și perseverentă pentru crearea
tuturor condițiilor de exercitare a
drepturilor și libertăților conferite
oamenilor muncii în calitatea lor
indestructibilă de proprietari, produ
cători, conducători și beneficiari.
Crearea tuturor condițiilor materia
le. sociale, politice, culturale și psi
hologice menite să garanteze în per
manență exercitarea efectivă de că
tre popor a dreptului său suveran
fundamental de a participa plenar
în deplină libertate constituie pre
misa trainică a dezvoltării și înflo
ririi vieții materiale și spirituale. Pe
această platformă a complexelor
condiționări economico-sociale și po
litice își gre originea teza potrivit
căreia socialismul se construiește cu
poporul și pentru popor.

0 realitate politico-socială cu profunde semnificații:

socim, QEMomiE, p/uimt
pătă un conținut real numai dacă
este judecată ca fenomen real, în
coordonatele concret-istorice, cu de
terminări obiective și subiective spe
cifice.
Tocmai această cerință fundamen
tală de raportare permanentă a de
mocrației la realitatea social-istorică
face din acest subiect unul dintre
cele mai discutate și disputate pe
plan internațional. Științele sociale
se află în fața unui adevărat asalt al
subiectelor cu sorginte în problema
tica democrației, asalt lansat indivi
dual sau organizat, urmărindu-se,
uneori, absolutizarea avantajelor unui anume tip de democrație conco
mitent cu negarea altor tipuri, apolo
gia unui sistem social-politic sau
deturnarea atenției de la problemele
de fond ale democrației. Tot mai
mulți autori consideră că progresul
tehnologic fără precedent, marile
prefaceri determinate de era ciberne
tică și a cuceririi Cosmosului asupra
întregii evoluții economico-sociale au
creat condiții obiective pentru inten
sificarea dominației omului asupra
naturii. Devenit tot mai profund cu
noscător al tuturor tainelor materiei
și ale tehnologiei, cu un larg orizont
științific și cultural, omul acestui
sfîrșit de mileniu devine tot mai
conștient de valoarea sa, de forța sa
și el vrea ca această nouă conștiință
de sine să se împlinească, cit mai
firesc și deplin, în primul rind in
planul vieții sociale, politice și eco
nomice cotidiene. Pe fondul influen
ței tot mai puternice a socialismu
lui, ca purtător al unor relații de
producție de tip nou și, implicit, a
unei democrații originale; profunde
— nu numai în sfera politică, ci și îrî
cea economică și socială — cu va
lențe multiple, capabilă să ofere cer

Cum acționează echipele de control al oamenilor
muncii pentru imbunătățirea activității in unitățile in
care iși exercită mandatul ? Ce laturi ale muncii lor
se cuvin perfecționate pentru a-și îndeplini mai bine
atribuțiile și răspunderile incredințate. pentru a avea
un rol mai activ și mai eficient în prevenirea si înlă
turarea, încă din faze incipiente, a neajunsurilor, a
abaterilor de la legile, hotărârile și normele stabilite?
Iată citeva probleme abordate in dezbaterea din jude
țul Vrancea, la care au participat Maria Spirea, pre
ședinte, și Sandu Păroiu, secretar, ai consiliului jude
țean al F.D.U.S., Valerica Decuseară, secretara comisiei
județene de coordonare a activității de control al oa
menilor muncii, Jenică Bălan, președintele uniunii ju
dețene a cooperației meșteșugărești, Nicolae Ivan, șe
ful inspectoratului județean comercial de stat, Lucreția
„Cei peste 3 000 de membri ai echipelor de control al oamenilor
muncii din județ — muncitori, ță
rani, intelectuali, pensionari și gos
podine. reprezentanți ai organizații
lor de tineret, de femei și O.D.U.S.,
ai celorlalte organizații de masă și
obștești componente ale F.D.U.S. —
aprecia in deschiderea dezbaterii
tovarășa Maria Spirea — desfășoară
o importantă activitate obștească,
contribuind prin intervențiile lor la
îmbunătățirea servirii populației în
unitățile de interes public, la ridi
carea pe această cale a calității vie
ții oamenilor. La rândul lor. marea
majoritate a lucrătorilor din unită
țile controlate folosesc prezenta pe
teren a echipelor cetățenești pentru
a se sfătui, pentru 'a găsi impreună
cele mai potrivite soluții de indreptare a unor stări de lucruri negati
ve. incit baza materială existentă,
fondul de marfă disponibil să fie cit
mai bine gospodărite".
„Analizînd activitatea de control
al oamenilor muncii prin prisma
exigentelor formulate de secretarul
general al partidului în expunerea
prezentată la ședința din 29 aprilie a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. — spunea tovarășul Sandu
Păroiu — trebuie să recunoaștem. în
mod autocritic, că rezultatele. în ge
neral bune, au fost influențate nega
tiv, în nu puține locuri, de o serie
de manifestări de formalism și biro
crație. de insuficienta împletire a
activității organelor de stat cu cea a
organelor democratice. Aceasta s-a
reflectat în prezența sporadică pe
teren a unor echipe, incit unele uni
tăți de interes public n-au fost con
trolate lungi perioade de timp, une
le chiar cu anii. De altfel, in 1987
s-a inregistrat pe județ o medie de
două controale in fiecare unitate,
față de minimum patru, cite prevede
Legea nr. 6/1972“.
..Din experiența personală de mai
mulți ani ca activist pe tărimul con
trolului obștesc — sublinia tova
rășul Vasile Călin — cred că activi
tatea mai slabă a unor echipe se datorește mainte de toate faptului că
nu ,-oți cei ce primesc mandatul de
a face parte din echipele de con
trol consideră legitimația primi
tă ca un mandat al încrederii
colectivelor ce i-au ales, ci ca
o sarcină în plus, ca o corvoa
dă. Ca urmare, in locul unei acti
vități dinamice, angajante. o parte
din membrii echipelor mimează răs
punderile, eschivîndu-se de la înde
plinirea îndatoririlor ce le revin. De
sigur, .aceasta se datorește și faptu
lui că la noi în întreprindere, de

ție de inteligență", adică investiția
concentrată spre crearea acelui cli
mat menit să solicite permanent ca
pacitatea de inovație și creație a spe
cialiștilor, a tuturor celor ce mun
cesc. Iar pentru ca această cerință să
poată fi onorată, este necesar să
existe acel cadru social-organizatoric
care să favorizeze, să stimuleze și să
întrețină interesul individului față de
problemele majore ale colectivului,
ale societății, cadru care poate fi ga
rantat numai de un sistem democra
tic real, profund. Relevînd această
realitate, se cuvin subliniate legătura
directă, relația organică dintre de
mocrație și eficiența globală și con
cretă a muncii sociale, relație aflată
în dependență de nivelul general de
dezvoltare al forțelor de producție.
Fie și numai din această trecere
în revistă a preocupărilor teoretice
față de democrație în lumea con
temporană se desprinde limpede ce
rința practică majoră de a adinei
studiile în domeniul atît de vast al
democrației,
analizînd
sistematic
esența, formele de manifestare, posi
bilitățile de perfecționare continuă a
democrației socialiste, contrapunind
criticilor ei burgheze argumentele de
netăgăduit ale faptelor.
Intr-o viziune științifică sintetiza
toare, Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a fundamen
tat teza ce avea să penetreze în
treaga viață economică, socială șl po
litică a anilor ce au urmat, teză po
trivit căreia socialismul trebuie așe
zat pe baze democratice reale, largi
și solide, într-un cadru organizatoric
adecvat, care să asigure participarea
neîngrădită, directă și efectivă a oa
menilor muncii la conducerea socie
tății. In această viziune teza unității
organice, indestructibile dintre so

Șaigău, vicepreședinta consiliului județean al femei
lor, Liviu Burtea, inspector-șef adjunct al inspec
toratului județean pentru controlul calității pro
duselor, Mihai Dediu, președintele comisiei de coor
donare a activității de control al oamenilor muncii din
municipiul Focșani. Ecaterina Huzuneanu și Dumitru
Avrămoiu. președinții comitetelor sindicatului de la
Filatura de lină pieptănată și. respectiv. întreprinde
rea de vase emailate din Focșani. Aurelia Popa. Vasile
Călin. Dumitru Popană. responsabili de echipe de con
trol al oamenilor muncii. Elena Vasilicuț. președinta
Consiliului orășenesc Panciu al F.D.U.S.. Iacob Stoican, președintele Consiliului comunal Golești al
F.D.U.S. Sintetizate, iată citeva din opiniile expri
mate.
'

exemplu, la alegerile în grupele
sindicale s-au avut in vedere mai
mult calitățile profesionale ale celor
desemnați in echipe, neglijîndu-se
un aspect esențial — disponibilități
le persoanelor respective pentru ac
tivitățile obștești. Așa se face că o
parte dintre cei pe care i-am ales

echipe de control al oamenilor mun
cii din județul Vrancea, cum ar fi
cele de la întreprinderea de con
fecții, întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice și din alte unități
economice, ai căror membri nu pre
cupețesc timpul liber pentru a se achita de răspunderile ce le revin.

Viorel SALAGEAN

repartizarea echipelor pe unități —
menționa tovarășul Constantin Enache. Cu acest prilej, ar trebui revă
zut însuși modul de cuprindere in
raza controlului a tuturor domenii
lor prevăzute de lege. întreprinde
rea noastră, deși desfășoară o largă
paletă de activități din categoria lu
crărilor de gospodărie comunală și
locativă. figurează în listele echi
pelor de control doar cu o sin
gură unitate, mai puțin reprezen
tativă pentru specificul său, anu
me magazinul de flori. Or. credem
că prezența echipelor ne-ar fi de un
real folos îndeosebi pentru activită
țile din profilul de bază : întreține
rea locuințelor, a drumurilor, a in
stalațiilor de apă și canalizare, a
spațiilor verzi ș.a.“.
„In spatele cifrelor medii privind
prezența pe teren a echipelor — opi
na tovarășul Nicolae Ivan — se as
cunde și un alt fapt : cele mai frec
vente controale se fac. de regulă. în

Controlul oamenilor muncii
- mai activ, mai eficient!
n-au onorat încrederea acordată, aminind de fiecare dată deplasările
pe teren fără nici un motiv înte
meiat. Formal s-a procedat și după
alegerea echipelor, cînd comitetul
sindicatului din întreprindere n-a
mai urmărit activitatea celor aleși,
considerând că s-a achitat de sarci
nă o dată cu înminarea legitimații
lor de control".
Din analizele efectuate recent de
consiliul local al F.D.U.S. am reținut
citeva date concludente în ce priveș
te frecvența controalelor In munici
piul Focșani, bunăoară. în cursul anului trecut și in primul trimestru
al acestui an, o scrip de echipe de
la. fabrica de utilaje și piese de
schimb pentru industria chimică, de
la întreprinderile „Laminorul", de
tricotaje, de vase emailate, de la fi
latura de lină pieptănată, de la
direcția județeană de poștă și tele
comunicații nu au efectuat nici un
control sau cel mult unul. Similar
stau lucrurile și in cazul unor echi
pe din orașul Odobești, de la cen
trul de legume și fructe, de la între
prinderea de transporturi auto și de
la stațiunea de mecanizare a agri
culturii. După cum. in orașul Adjud
s-au făcut anul trecut doar 20 de
controale pe trimestru — ceea ce' în
seamnă că doar una din 10 unități a
fost controlată —. in comuna Străoane au revenit. în medie pe trimes
tru. cite 9 unități controlate din cele
33 existente, iar în comuna Slobozia
Bradului sînt echipe ale căror mem
bri nici măcar nu s-au intîlnit vreo
dată pentru a merge pe teren. Sînt
exemple care vin în contrast cu ac
tivitatea laborioasă a zeci și sute de

„Slaba prezență pe teren a unor
echipe de control — menționa to
varășa Lucreția Șaigău — se expli
că și prin pasivitatea organelor care
le-au ales. Deși legea prevede obli
gația acestora de a analiza periodic
activitatea echipelor, totuși — o spun
autocritic — noi n-am făcut-o, după
cum n-am aplicat legea nici în cazul
celor aleși să facă parte din aceste echipe, dar inactivi, pe care
colectivele ce i-au ales aveau drep
tul să-i revoce, să le retragă man
datul. Este de fapt in interesul
nostru, al oamenilor muncii ca aceste echipe să fie active, să-și facă
datoria, intrucît in calitate de cetă
țeni dorim cu toții să fim serviți cit
mai bine în respectivele unități".
„Interesul scăzut al unor echipe
față de obligația de a merge în con
trol trebuie pus în legătură și cu
modul defectuos de repartizare a echipelor pe unități — a adăugat to
varășul Dumitru Avrămoiu. între
prinderii noastre, bunăoară, profila
tă pe lucrări metalice, unde predo
mină meseriile de tinichigiu, lăcătuș,
emailator și presator. i s-au repar
tizat spre control, de către consiliul
local al sindicatelor, o unitate de...
articole pentru nunți". O situație asemănătoare există și la Adjud: șo
ferilor și mecanicilor de la între
prinderea de transporturi auto le-a
fost repartizat pentru control un atelier de... broderie și ceaprazărie".
„în mod cert activitatea de control
al oamenilor muncii s-ar putea îm
bunătăți simțitor dacă consiliile lo
cale ale F.D.U.S. ar revedea. îm
preună cu organizațiile componente.

unitățile alimentare și de alimenta
ție publică, celelalte sectoare fiind
sistematic ocolite. Este vorba de
transportul in comun, asistența, sa
nitară. așezămintele de cultură și
artă, grădinițele, creșele. căminele
de nefamiliști. șantierele de locuințe
etc. Și — de ce să n-o spunem —predilecția unor echipe pentru anu
mite unități este legată și de unele
practici abuzive, o serie de membri
ai lor văzind in prezența pe teren un
prilej de rezolvare a problemelor
personale — de aprovizionare, de
servire preferențială etc".
Abordind in cadrul dezbaterii un
alt aspect al activității de control
al oamenilor muncii, tovarășul Mi
hai Dediu afirma : „Examinind mai
aprofundat lucrurile. în spiritul ce
rințelor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în expunerea
prezentată la ședința din 29 apri
lie a.c.
a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., am
ajuns la concluzia că este nece
sar să acționăm mai ferm atit pen
tru imbunătățirea frecvenței con
troalelor. cit și a conținutului lor.
Fiecare membru al echipelor de con
trol trebuie să înțeleagă că manda
tul primit nu este un instrument
de căutare cu orice preț a nereguli
lor. Indiscutabil, acolo unde aseme
nea nereguli există, ele trebuie de
pistate. sesizate, dar funcția princi
pală a controlului oamenilor muncii
o reprezintă activitatea de preveni
re, de promovare a experienței pozi
tive. Ceea ce caracterizează, de fapt,
munca multor activiști obștești pe
tărimul controlului. Este edificator
în acest sens că. drept urmare a

A

FIABILITATEA - ATRIBUT FUNDAMENTAI
AL CALITĂȚII FIECĂRUI PRODUS
Este bine cunoscută consecvența
cu care conducerea partidului se
preocupă de creșterea calității pro
duselor, considerind-o drept una din
cele mai importante căi de sporire
a eficienței economice, de valorifi
care superioară a resurselor materiale, financiare și umane, de realizare a condițiilor pentru ridicarea
bunăstării generale a poporului.
Aceste adevăruri au fost o dată
în plus subliniate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in expune
rile prezentate la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 29 aprilie a.c., precum și la șe
dința comună a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii și a Consiliului
Național al Agriculturii.
în acest
context, se impune o reanalizare a
ansamblului acțiunilor și instrumen
telor tehnice, economice și organiza
torice prin inter
mediul cărora se
urmărește asigu
rarea fiabilității,
adică a compor
tării în exploata
re sau în utiliza
re a produselor
românești.
Ca
activitate
sistematică,
ingineria fiabilității a iapărut în
practica
industrială a țărilor
reladezvoltate
tiv recent, în de
ceniul șase al secolului nostru. Aplicâtă inițial in Industriile ba
zate pe tehnologiile cele mai avansate, fiabilitatea tinde să se ge
neralizeze in prezent, sub forma unei
autentice „străpungeri tehnologice",
în întreaga activitate de realizare a
produselor industriale și chiar în sfe
ra serviciilor.
Dar ce este, de fapt, această no
țiune, întîlnită tot mai des nu numai
în limbajul specialistului, ci și al
oricărui om al muncii ? Alături de
măsurile, devenite clasice, ale ca
lității produsului final, fiabilitatea
exprimă gradul in care această ca
litate inițială se conservă pe par
cursul transportului, depozitării și
exploatării de către beneficiar, pe
toată durata ciclului de viață al pro
dusului.
In strategiile de promovare a pro
duselor, fiabilitatea a impus un nou
mod de gindire,
o fundamentală
schimbare de optică. Datorită fiabi
lității, in prezent, in multe analize
de competitivitate, prețul produsu
lui nu mai este singura caracteris
tică importantă. Pe primul plan in
tervine prețul la care revine servi
ciul pe care îl furnizează produsul ;
or. acesta, pe lingă prețul de achi
ziție al produsului, depinde decisiv
de durata de viață utilă a produsu
lui,
de numărul defecțiunilor ce
apar in timpul exploatării produsului
și, ceea ce este cel mai important,

prezenței în unități a echipelor, a
propunerilor formulate, s-au adus
îmbunătățiri în organizarea rețelei
comerciale și de prestări servicii, în
ce privește calitatea unor bunuri de
consum".
„Pentru a fi eficient, controlul oa
menilor muncii trebuie să fie îna
inte de toate competent — aprecia
tovarășul Jenică Bălan. S-a afirmat
în cadrul dezbaterii noastre că re
partizarea unor echipe nu s-a făcut
în mod corespunzător. în funcție de
pregătirea membrilor echipelor. Acesta este doar un aspect. La fel de
important este ca și cei care sint
«in profil» să depășească stadiul
observațiilor mărunte, strict gospo
dărești. doar despre curățenie, des
pre lipsa ecusoanelor de pe halate
ș.a.m.d. în această privință, o parte
din răspundere o avem și noi. cei
care activăm in conducerile sectoa
relor controlate și care sintem obli
gați prin lege să instruim membrii
echipelor, să-i informăm cu specifi
cul fiecărui gen de activitate. Lucru
pe care cel puțin in cooperația meș
teșugărească. unde îmi desfășor ac
tivitatea. trebuie să recunosc că nu
l-am făcut pretutindeni și în mod
corespunzător".
„Eficiența redusă a unor con
troale este strins legată și de atenția scăzută acordată de unii
conducători de unități observați
ilor formulate de echipe — spu
nea tovarășa Elena Vasilicuț. La noi,
la Panciu. sesizările echipelor rămin nu o dată simple note in regis
trele unice de control. Acel „V" apli
cat deasupra unor semnături direc
toriale din registre maschează, in
fapt, opacitatea respectivilor condu
cători de unități care văd în echipe
nu un ajutor, ci un organ de control
in plus. E adevărat, unitățile publice
sint controlate de numeroase orga
ne. poate chiar de prea multe, dar
asta nu poate fi o scuză pentru tra
tarea cu nepăsare a constatărilor și
sesizărilor echipelor de control al
oamenilor muncii, pe motiv că ele
nu dau amenzi. Nu vreau să se în
țeleagă că pledez pentru înăsprirea
controlului, ci pur și simplu socotesc
că este neapărată nevoie să se res
pecte prevederile legale în această
privință".
In cadrul dezbaterii s-au exprimat
și alte opinii, s-au formulat și alte
propuneri. Iată-le prezentate, suc
cint, pe cele mai importante :
• La efectuarea unor controale să
participe și deputatul din circum
scripția pe teritoriul căreia se află
unitatea controlată ;
• în vederea facilitării schimbu
rilor de experiență, să se organizeze
controale mixte, cu membrii mai
multor echipe atașați echipei-etalon, controale la care să participe și
reprezentanți ai inspecțiilor speciali
zate ale statului ;
• în echipele desemnate de gru
pele sindicale din intreprinderi să
fie incluși și pensionari — foști lu
crători in colectivul respectiv ;
• Trimestrial, organizațiile de masă
și obștești să raporteze comisiilor
locale de coordonare a controlului
oamenilor muncii in legătură cu ac
tivitatea de pe teren a echipelor.

Mihai IONESCU

de costurile operațiilor de întreținere
și ale acelora de remediere a defec
țiunilor.
Viteza cu care întregul demers al
fiabilității a fost preluat și imple
mentat in practica industrială din
țara noastră reflectă în primul rind
înaltul potențial științific și tehno
logic de care dispune economia na
țională și. în al doilea rind, nivelul
ridicat de receptivitate față de nou
și inovare.
încă din anii ’65—'70 au apărut pri
mele standarde consacrate fiabilită
ții, au apărut primele colective de
cercetare și inginerie tehnologică
dedicate activității de fiabilitate și
au fost introduse cursuri de fiabi
litate in programele facultăților cu
profil tehnic. Au fost, de asemenea,
alocate fonduri importante pentru
cercetări
domeniul fiabilității,

pentru crearea unor laboratoare în
unitățile producătoare, echipate cu
standuri de probă și instalații de în
cercare și testare a produselor.
Cu toate aceste condiții favorizante, care au determinat, la timpul
necesar, un demaraj viguros al acti
vităților menite să asigure fiabili
tatea produselor, o analiză exigentă
a rezultatelor înregistrate pînă în
prezent ilustrează că, in multe pri
vințe, acestea sînt nu numai sub
nivelul condițiilor create.
în multe cazuri, problemele fiabi
lității produselor sînt tratate formal,
birocratic, fără simț de răspundere.
Cele mai multe neajunsuri provin
chiar din faza dc prescriere a per
formanțelor de fiabilitate ale noului
produs, momentul formulării „te
mei", a caietului de sarcini, intr-un
cuvînt al documentului prin care se
declanșează realizarea produsului.
Or, tocmai în această fază este ne
cesară adoptarea unui nivel optim
al performanței de fiabilitate, adică
un nivel care, pe baza aplicării cri
teriilor analizei valorii, asigură cel
mai avantajos raport dintre perfor
manțe și costuri. Acesta este și spi
ritul reglementărilor în vigoare, care
pretind ca performanțele produselor
„să fie la nivelul celorrânai bune rea
lizări obținute in țară și străinătate".
Ce se întîmplă însă în practică ?
Beneficiarul (îndeosebi în cazul pro
duselor de serie, care au o multitu
dine de beneficiari) este slab impli
cat în stabilirea performanțelor în
scrise in temă. Sarcina este preluată
de proiectant, care, de regulă, fără
a întocmi un studiu judicios de opor
tunitate. stabilește performanțele de
fiabilitate cu gîndul mai mult la di
ficultățile producătorilor și mai puțin
la cerințele beneficiarului sau, ceea
ce este și mai grav, pe baza unor
considerente absolut întîmplătoare.
Că așa stau lucrurile o dovedește
faptul că, in numeroase cazuri, in
standardul de produs, proiectantul în
scrie un anumit nivel al performan
ței de fiabilitate, avizat și aprobat de
numeroase foruri, iar apoi, dacă in
urma testărilor făcute pe prototip sau
pe exemplare prelevate din seria
zero aceste performanțe nu pot fi
confirmate, cu avizul acelorași fo
ruri, cu o ușurință condamnabilă,
performanțele înscrise in «standard
se modifică, pentru ca produsul să
poată fi omologat.
Cum ar putea fi eliminate aceste
situații nedorite ? Intii de toate tre
buie luate măsuri energice pentru ca
băncile și bazele de date cuprinzind performanțele de fiabilitate ale
principalelor produse să capete via
ță. Această necesitate se discută de
mai mulți ani. în cadrul sistemului
modern de asigurare a calității pro
iectat pentru unitățile Ministerului
Industriei Construcțiilor de Mașini a
fost pusă la punct, încă din 1986,
procedura-cadru care reglementează
constituirea, gestionarea și funcțio
narea unor asemenea bănci de date.
Cu toate acestea se întimpină mari
dificultăți cînd este necesar să se
obțină date cît de cît demne de în
credere privind performanțele de
fiabilitate ale produselor cu care intrăm în competiție pe piețele inter
naționale sau chiar date referitoare
la performanțele ‘ de fiabilitate ale
mașinilor, echipamentelor de com
pletare sau subansamblelor realizate
de industria orizontală din țară.
Caracterul
așa-zis „confidențial"
al acestor date la producătorii stră
ini, invocat deseori drept justificare
pentru a motiva absența acestor in
formații din fișele de criterii și niveluri de calitate intocmite pentru
omologarea noilor produse, nu este
real. Cu toate că nu posedă date
exacte, proiectanții care întocmesc
aceste dosare știu că, de pildă, in
domeniul mașinilor agricole, o fiabilitate competitivă înseamnă să nu
se înregistreze nici o defecțiune pe
durata a cel puțin unei campanii agricole, dar că producătorii de uti
laje de „vîrf" reușesc să realizeze
mașini care timp de 4—5 campanii
nu înregistrează nici o defecțiune.
De asemenea, ei cunosc că avem în
țară echipamente pentru comanda
numerică a mașinilor-unelte, impor
tate de la producători reprezentativi,
care timp de 9—10 ani nu au înre
gistrat nici o defecțiune.
Ei știu,
totodată, că standardele internațio
nale pretind ca aparatura de măsu
rare utilizată la bordul elicoptere
lor să realizeze un indicator MTBF
(media timpului de bună funcționa
re) de peste 20 000 ore, că aparatura
de măsurare care controlează anumiți parametri din zona „caldă" a

centralelor nuclearo-electrice trebuie
să realizeze MTBF-uri de cel puțin
80 000 ore ș.a.m.d.
Iată deci că reperele unei scări
orientative a nivelului de competi
tivitate pentru performanțele de fia
bilitate există. Rămine doar să le și
folosim în întreg lanțul de activități
prin care trebuie să asigurăm cali
tatea și fiabilitatea produselor. Aici
intervine însă o a doua importantă
deficiență a metodologiei actuale de
lansare a noilor produse, și anume
omologarea.
Practic, în prezent se poate afir
ma că producătorul aplică un sistem
de „autoomologare". Norrqativele in
vigoare conferă drepturi și respon
sabilități însemnate in aceste opera
ții atît beneficiarilor,
cit și unor
inspecții de specialitate ale statului.
Dar rolul principal, in cadrul comi
siilor de omologa
re, revine tot pro
ducătorului,
Acesta sau forul
său tutelar nu
mește comisia de
omologare; tot acesta efectuează
încercările și tes
tările in baza că
rora se califică
produsul sau pro
cesul tehnologic
ș.a.m.d.
Considerăm că
cerințele actuale
impun, ca o ne
cesitate de prim
ordin, încredintarea acestor operații, cel puțin
pentru principalele produse desti
nate exportului, ca și pentru pro
dusele de mare importanță func
țională sau valorică destinate consu
mului intern, unei rețele de labora
toare neutre, acreditate în urma în
deplinirii anumitor condiții să efec
tueze complexul de lucrări prin care
se certifică calitatea și fiabilitatea
produselor. Această practică, încetă
țenită de mai mulți ani in țările dez
voltate economic, ca o componentă
a sistemului de „garanții" pretins de
beneficiari, prezintă atît avantajul
incontestabil al asigurării unui grad
considerabil sporit de obiectivitate,
al „decuplării" acestor lucrări de
presiunile exercitate de producător,
cit și acela al unei reprezentări com
petente a intereselor beneficiarilor.
Aceste laboratoare acreditate ar tre
bui să aibă, de asemenea, cuvîntul
decisiv la expertizarea și avizarea
standardelor de produs, îndeosebi
în ceea ce privește nivelul perfor
manțelor de calitate și fiabilitate în
scrise și adecvarea metodelor pre
văzute pentru controlul acestora.
Mult sub nivelul posibilităților
sint și rezultatele, obținute în valo
rificarea imensului potențial raționalizator pe care îl poale furniza
activitatea de fiabilitate. De pildă,
într-o serie de țări cu tehnologie avansată, prin reglementări normative,
se impune ca termenele de garanție
ale produselor, ca și duratele nor
mate de serviciu să fie determinate
prin intermediul unor metodologii
bazate pe criterii obiective, în func
ție de performanțele de fiabilitate,
în lipsa unor asemenea reglemen
tări, de regulă, producătorul adoptă
o linie de minimă rezistență, ofe
rind produsele cu cele mai scurte
termene de garanție și durate de ser
viciu pe care le poate impune, ceea
ce aparent prezintă anumite avan
taje, dar, in fond, inseamnă o totală
abdicare de la cerințele competiti
vității.
Promovarea unei strategii naționa
le capabile să stimuleze eficient rea
lizarea unor produse competitive re
clamă și o mai bună corelare a pre
țurilor produselor, a beneficiilor și
a celorlalte pirghii economice cu ni
velurile efective de calitate și fia
bilitate ale produselor. în legătură
cu acest aspect, considerăm câ pre
zintă un real interes aplicarea pre
vederilor actualei Legi a calității,
referitoare la acordarea unei „mărci
de calitate" pentru produsele care
ating performanțe superioare de ca
litate și fiabilitate, în raport cu ni
velurile atinse pe plan mondial.
Sarcinile pe care, în etapa actuală,
sint chemați să le rezolve cercetă
torii, proiectanții, executanții produ
selor. in vederea obținerii unei fia
bilități competitive a produselor ro
mânești, sînt deosebit de dificile și
complexe. Realizarea lor necesită o
maximă mobilizare
a
resurselor
umane și materiale, o concentrare
a eforturilor in direcția obiectivelor
prioritare. Această cerință ar putea fi
îndeplinită prin adoptarea unui pro
gram prioritar de cercetare consacrat
problemelor de ansamblu ale fiabi
lității produselor.
In general, trebuie făcut mai mult
pentru conștientizarea ideii că „fia
bilitatea este rentabilă", că investi
țiile raționale in asigurarea fiabili
tății, întotdeauna, pe termen lung
sint profitabile. Oare s-a subliniat
suficient că pe ansamblul economiei
naționale o creștere efectivă a fia
bilității cu 10—20 la sută la o serie
de produse, ca mijloace de transport,
mașini-unelte, mașini agricole sau
utilaje de construcții ar determina
economii anuale de citeva sute de
mii de tone de metal, că o creștere
similară a fiabilității anvelopelor ar
determina o economie anuală de
zeci de mii de tone de cauciuc sau
că o creștere in aceleași proporții a
fiabilității echipamentului electroenergetic ar permite producerea su
plimentară a citorva milioane de
kWh anual ?
De regulă, fiabilitatea este discu
tată și analizată atunci cind se con
sideră că ea lipsește. Această concepție trebuie total eliminată. Avem
nevoie de o strategie dinamică, mo
dernă și de înaltă eficiență in do
meniul calității și fiabilității, care
să asigure o înaltă competitivitate
produselor românești. In acest con
text, nivelul de fiabilitate al produ
selor noastre trebuie să fie nu numai obiectul unei mindrii profesionale, ci și al unei profunde mindrii
patriotice.

Dr. inq. Ulrich WIENER
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Actualitatea muncii și creației
în dramaturgia contemporană

MISIUNEA EDUCATIVĂ A INSTITUȚIEI CULTURALE
Este, în general, cunoscută forța
de impact pe care filmul o poate
avea asupra unor largi categorii de
oameni, îndeosebi asupra tineretu
lui. în condițiile producției noastre
de filme, problema pe care ne-o
punem noi, cei care contribuim la
difuzarea operelor cinematografice,
este îmbunătățirea, perfecționarea
formelor de utilizare a filmului in
educarea oamenilor. în ultimele
două decenii, producția de filme, cel
puțin cantitativ, a cunoscut creșteri
apreciabile. Așadar, dispunem de un
fond satisfăcător. Ce facem ca sub
stanța umană, valorile încorporate
în filmele noastre să ajungă la des
tinație : in sufletul și in conștiința
oamenilor ?
Marele nostru poet M. Eminescu
spunea că „Înălțimea artistică a unui
popor nu se măsoară numai după
artiști, ci după cunoscătorii și pro
tectorii artei". Iată un principiu de
activitate foarte actual. într-adevăr,
nu-i suficient să avem ce oferi pu
blicului, dar trebuie să și știm cum
să oferim, cum să-l ajutăm să ajungă la cunoașterea și împărtășirea
mesajului artistic, etic și filozofic
al operelor difuzate. Sintem, de
aceea, viu preocupați de înnoirea și
diversificarea metodelor și modalită
ților noastre de muncă menite să
contribuie, o dată cu amplificarea
difuzării filmului, la receptarea me
sajului lui de substanță — prin dez
voltarea gustului, prin formarea
unor criterii juste de receptare și
evaluare — prin formarea gustului
estetic și a judecății de valoare.
Considerăm, de aceea, că în primul
rind noi inșine trebuie să fim mai
bine pregătiți a recepționa valorile
filmului, conținutul . său dg idei,
particularitățile artistice care-1 pot
impune în ochii oamenilor. în al
doilea rînd, noi trebuie să știm
bine cui ne adresăm : să-i cunoaș
tem pe viitorii spectatori, să desci
frăm gusturile și dorințele lor. Iată
de ce am inițiat ciclul de „socio
logia culturii". Un prim obiectiv :
ridicarea nivelului profesional al
activiștilor
noștri,
îmbunătățirea
muncii lor de difuzare a filmului, a
capacității lor de contactare și înrîurire a publicului spectator —
majoritar fiind, după cum se știe,
tineretul. Or, formele de atragere a
acestuia, căile de educare patrioticrevoluționară prin film se impun a
fi mai convingătoare, lucru posibil
numai prin stimularea curiozității, a
dorinței de a cunoaște — pe care
arta o facilitează rostind adevăruri
în care se cer incluse în egală pro
porție și interferență eticul și es
teticul. Dezvăluirea celor două va
lențe esențiale, impactul lor cu toa
te aspectele culturii alcătuiesc co
loana vertebrală a tematicii selec
ționate în cadrul ciclului de „so
ciologia culturii", concretizat prin
întilniri lunare cu conducerea celor
12 întreprinderi cinematografice' din
raza Oficiului Cluj, la care sint in
vitate să participe personalități ale
vieții culturale din țară. Aceste intîlniri sint prilejuri bine venite ale

informării la zi asupra unor teme
cum ar fi : „Tendințe și curente ale
cinematografiei actuale" sau „Moda
lități de atragere a publicului spec
tator și de educare estetică prin
intermediul reclamei", „Relația producător-realizator-distribuitor" etc.,
teme la care au fost și vor fi in
vitați exegeți ai filmului, producă
tori și realizatori de prestigiu. întîlnirile acestea constituie, tot
odată, forumuri ale dezbaterilor, fi
nalizate prin perceperea superioară
a creației, precum și a mijloacelor
celor mai atractive de difuzare.
Consider că, în general, trebuie să
manifestăm mai multă mobilitate în
planificarea
filmelor în rețeaua
noastră, sesizind mai prompt ce
filme atrag, ce trebuie făcut pentru
ca un film ignorat, dar valoros, să-și
ciștige spectatorii și, mai ales, cum
trebuie să înțelegem și să acționăm
atunci cînd succesul „cade" pe cîte

Opinii despre activitatea
de difuzare a filmului
un biet film de duzină, cu o pro
blematică minoră etc. Situațiile că
rora trebuie să le facem față sint
numeroase, insolite, de o mare va
rietate. în general, desigur, prin
cipalul criteriu rămîne, și m ceea
ce privește activitatea de difuzare,
criteriul valoric in formarea gustu
lui marelui public. Dar mai Cu sea
mă esențiale în activitatea de edu
cație pe care o exercităm cu aju
torul filmului sint deschiderile asupra perspectivei istorice, politice
și. în consecință, a atitudinii revo
luționare calitativ înnoitoare ope
rate de analiza fenomenului istoric,
a realității contemporane, a dezvol
tării societății socialiste reflectate in
film. De aceea grupăm tematic
unele filme, propunînd cicluri : „Evocări cinematografice ale marilor
momente din trecutul
poporului
nostru", „Transfigurarea istoriei in
film" — tematică ce se subscrie unui
simpozion în întîmpinarea a 70 de
ani de la Marea Unire din 1918 și
aniversării
revoluției din 1848 —
ciclu desfășurat luna aceasta la
Alba Iulia, cu concursul unor oa
meni de specialitate. Asemenea ma
nifestări au intrat deja în tradiția
Oficiului teritorial de difuzare a
filmelor Cluj. O întilnire similară
a avut loc în noiembrie 1987, orga
nizată la întreprinderea cinemato
grafică a județului Bihor in întîmpinarea Conferinței
Naționale a
partidului. însoțită, asemeni tuturor
acțiunilor precedente, de spectacole
cu filme adecvate temei, de con
cursuri dezbateri, medalioane, reci
taluri, cu participarea tineretului.
Aceste întilniri se dovedesc de un
real cîștig formativ și informativ,
potențindu-se
caracterul
afectiv,
ideatic necesar cultivării idealurilor
contemporane, marilor sentimente

Inițiativa
și

cea

patriotice sau a modelării unei ati
tudini civice în acord cu codul eticii
și echității socialiste.
Dar, desigur, garanția reușitei lor
trebuie să fie în primul rind calita
tea filmului, substanța lui de idei,
forța lui de sugestie, filmul-mesager
al vieții, al actualității și, nu în
ultimul rind, filmul care să ne re
prezinte in universalitate, făcînd
portretul felului nostru de a fi. Fil
mul este în primul rînd artă și nu
un ilustrator de precepte. Poveste
fiind, filmul are darul de a pendula
intre real și fictiv, subiectiv și obiec
tiv, emoționează și prin afect,
sugerează opțiuni. Iată un șir de
truisme, dar îmi ingădui să le invoc
fiindcă uneori conținutul lor pare
ignorat de producția cinematogra
fică. Cu tot efortul rețelei de difu
zare, cu toată priceperea și pregă
tirea. mobilizarea reprezentanților ei
— toate strădaniile la un loc nu vor
putea face dintr-un film lipsit de
autentic impact cu realitățile con
temporane, cu frămîntările oameni
lor, sau dintr-un film stîngaci, in
congruent, un film care să convingă.
Condițiile create în țara noastră in
ultimele decenii au înlesnit tinere
tului și, în genere, tuturor oameni
lor o instrucție polivalentă, de cali
tate,. formînd cadre cu o pregătire
demnă de competitivitatea nivelului
științelor de azi. Lor, acestor oameni
tineri și adulți. din mediul rural sau
urban, nu li se mai pot prezenta
falsuri, creații neînchegate. Cele mai
nobile mesaje, fără un scenariu viu,
actual sau fără izbinda performan
țelor tehnice pe care le solicităy a
șaptea artă, vor avea efectul con
trar celui scontat, iar arta difuzării
se transformă intr-o trudă cu vagi
rezultate. Așadar, contactul cu pu
blicul spectator, educația prin film
trebuie să conducă la modelarea oa
menilor prin intermediul valorii, al
calității produselor prezentate. Ci
nematografia noastră dispune de
asemenea valori, numărul lor este
relativ mare, dar, de ce să nu o
spunem, nu întotdeauna tot ceea ce
trebuie să difuzăm noi, ca dispeceri
și educatori, întrunește condițiile
calității și autenticității. Sintem
uneori puși In situația de a face
„reclamă" și de a consacra „vitri
ne" unor palide pelicule cinemato
grafice alcătuite stîngaci sau nere
levante pentru bogăția, dinamismul,
prefacerile revoluționare din socie
tate, din viața oamenilor. Mai ales,
cind privim filmele din unghiul ca
lității. al forței de convingere a
imaginii constatăm slăbiciuni : cele
mai multe sesizate de public și tra
tate ca atare. Iată de ce ridicarea
calității acțiunilor noastre de difu
zare, sporirea calificării profesio
nale de care ne preocupăm perma
nent vin in intimpinarea largii
răspîndiri în rîndul oamenilor muncii
a creațiilor contemporane valoroase,
cu reală eficiență educativă.

izvorîtă

Dumitru ONACA
directorul Oficiului de difuzare
o filmelor - Cluj

din

stimulată

Imagine de pe Calea „13 Septem
brie" din Capitală
Foto : S. Cristian

tv
20,00 Telejurnal •
21,00 Partidul,
Ceaușescu,
România.
Emisiune literar-muzical-coregrafică (color)
21,25 Muncind cu gîndul la binele ță
rii — documentar (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 23 iunie, ora 20 — 26 iunie,
ora 20. în țară: Vremea va li în ge
neral frumoasă, iar cerul variabil, cu
înnorări accentuate în
cursul dupăamiezelor, cînd, pe alocuri. îndeosebi în
zona de deal și de munte, vor cădea
averse de ploaie însoțite de descărcări
electrice. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperatura aerului va con
tinua să crească. Minimele vor fi cu
prinse, în general, între 10 și 20 de
grade, iar maximele între 22 șl 32 gra
de. izolat mai ridicate lă sfîrșitul inter
valului în regiunile sudice.

conștiință

din

afară

H. C. : Unele au fost deja numite :
lipsa de răspundere, incapacitatea de
a gindi la așa ceva. Mai intervine
și așa-zisa mentalitate a „hei-rup“ului. Nu de puține ori am auzit :
„Văruiți, vopsiți, faceți curat că ne
paște un control". Prin repetare, în
capul unora- se înșurubează ideea
muncii de campanie, iar ceea ce ar
trebui făcut zilnic te trezești că se
face doar cu prilejul unor zile fes
tive sau sub „amenințarea" iminen
ței unor controale din afară.
Ion I’ălăngean : Legat de acest as
pect intervine și o anumită birocra
ție și chiar formalism. Nu o dată am
văzut șefi care se jenează să le spu
nă in față ce trebuie făcut celor din
subordine și atunci trimit... note te
lefonice : „Pînă la data de cutare
era la început. Țăranii de piuă mai
3 000 tone de fier care trebuie trimis
Ing. Valentin Anastasiu : Cred că
să se... etc.“. Formal el este acoperit,
iert se angajaseră la, pe atunci,
la retopit. în chimie metalul se co
cineva n-a înțeles bine. Noi recupe
„iată, eu am dat dispoziție, dar...".
viitorul combinat. Ca să deșurubeze,
rodează ușor, ruginește, instalațiile
răm permanent ceea ce este de re
De ce se întîmplă așa ? Din in
de exemplu, o piuliță, o loveau cu
sint predispuse la degradare. Nu-i
cuperat. nu numai după ce sintem
dulgența unor șefi care evită dis
o
bucată
de
metal.
De
ce
faci
așa
?
exclus
ca
autorul
scrisorii,
nefiind
cuțiile directe cu omul. Asta im
atenționați. Este sarcina noastră de
întrebam. N-am scule, mi se răs
de-al casei, să se fi întrebat exact
serviciu. Și pentru asta avem pro
plică deplasarea, luarea de con
pundea. și pină la magazie e de
cind toți ceilalți zoreau in altă par
grame pe care le respectăm cu stric
tact, cunoașterea oamenilor, ceea ce
parte, M-am străduit și, in șase luni,
te : «Cum de-și permit ăștia să lase
tețe. Dovadă ? Cantitățile de mate
firește că nu-i totdeauna comod...
înseamnă aceas
riale de care vor
ta și fuga de răs
beați — cele de
pundere directă,
mai sus, n.n. —
un
mod perfid
au fost valorifi
1N ATENȚIA opiniei publice
de a poza in
cate în ianuarie
„băiat bun"...
și februarie, deci
l oUrCloOxtl A ORGANISMELOR democrației socialiste
Rep : Nu în
înainte, nu dună
țeleg...
control.
înainte
și de sesizarea aI.P. : Unii șefi
sint
permanent
junsă la ziar.
fiecăruia i-am făcut rost de o trusă
să zacă atita fier ? Iată cum a ru
preocupați și dominați de imaginea
Cifrele „la zi" sint mult mai mari.
ginit,
și
cit
e
de
mult...»
E
drept
că
cu
scule.
Dar
tot
cu
te-miri-ce
depe
care
și-o
fac
oamenii
despre ei.
Rep : înseamnă că „obiectul" dis
nu totdeauna avem astfel de „co
șurubau sau înșurubau. I-am între
de parcă ar fi zilnic in... campanie
cuției noastre dispare, da ?
electorală. Motiv pentru care și exi
mandamente majore". Nu-i exclus
bat de ce nu vin la mine să-și ia
V.A. : Da și nu. Da, dacă ne men
gența lor este una deviată, „dele
ca atunci cind, poate, omul a văzut
fiecare trusa pe care eu i-o întoc
ținem strict la elementele semnalate
misem. Știți ce ziceau 7 -De ce
gată". Nu-i spun in față omului :
mal mult fier strîns și neexpediat
în scrisoare. Nu. dacă discutăm la
să-mi iau eu răspunderea trusei ?»
„Trebuie asta și asta !“, ci trimit o
să nu fi avut vagoane. Se mai înnivel de principiu.
Și nu numai,
timplă.
Oricum,
subliniez,
acum
sin

Cu
timpul,
majoritatea
și-au
însușit
notă al cărui subtext este clar :
pentru că, de ce să n-o recunoaș
„Știți, eu sint băiat cumsecade, vă
tem in grafic.
mentalitatea de muncitor industrial,
tem, răspunsuri la de ce-urile for
înțeleg, dar alții țin morțiș să fa
dar au mai rămas încă și dintre cei
V.A. Și cu geamurile sparte sinteț.I
mulate de dv. căutăm șl noi. Nu-s
cărora nu le pasă. Și e o falsă ome
ceți..." Tot pentru a evita discuțiile
în grafic ? Și cu lipsa de ordine, de
puține cazurile cînd. în combinat,
directe, „față-n față", unii șefi tra
nie să-i lăsăm să strice,' indife
curățenie ?
intr-un loc sau altul, se acționează
sează sarcini exclusiv în ședințe...
rent
ce.
I.R. : înseamnă că ați fost în in
abia după ce cineva din conducerea
Concluzia mea este că nu poți fi
V.A.
:
Ar
trebui
ca
pe
fiecare
să-l
stalație azi-noapte. Pentru că ieri
noastră sau din afară face observa
doară inima de ceea ce se petrece
conducător de oameni decit dacă știi
dimineața abia le-am pus. Unii oa
țiile de rigoare.
rău în jurul lui. Dacă ar fi așa n-ar
ce face fiecare. Or, asta implică o
meni, din lene, geamurile fiind cam
Ing. Dumitru Păuna : Confirm.
relație directă și permanentă.
trebui să fie tras la răspundere din
sus. in loc să se urce pe ceva și să
Discuția este utilă. Am lucrat mulți
afara lui ; îndemnul, fiind în el, ar
Rep. : Mai sint și alte cauze care
le deschidă pentru a aerisi locul, pun
ani in combinat. Am fost aici de la
porni din el...
conduc la „intervenții exterioare" ?
mina pe vreun obiect și-l aruncă in
început. De aici am fost promovat
Rep,
:
Constat
că
toți
sintem
de
fereastră...
la municipiu. Și nu de puține ori
I. R. : Lipsa de informare. Un șef,
acord : adevăratul gospodar nu tre
a trebuit să intervin pentru a se
Gheorghe Popa : Lucrează in com
oricît de bun, nu poate „bate cu pa
buie
împins
de
la
spate
ca
să
facă
rezolva situații care, de regulă, n-ar
binat foarte mulți oameni, și nu in
sul", zilnic, toate locurile de muncă.
ceea ce trebuie. Și mai constat ceva :
trebui să necesite intervenții din afiecare am trezit spiritul de răspun
Pentru a iniția măsurile care se im
din cele spuse pină acum rezultă că,
fară. Uneori chiar mă supăr pe foștii
dere. s-o recunoaștem. Ce . vede cel
pun ar trebui să fie pus la curent
in cele mai multe cazuri, doar... sub
tovarăși de muncă : „De ce — le
din afară vede și cel dinăuntru, dar
cu tot\ce se întîmplă în perimetrul
alternii s-ar face vinovați cînd se
spun — să vin eu sau altul să-ți
dacă n-aî-e spirit de răspundere de
de care'răspunde. Este sarcina cola
înregistrează
vreo
deficiență
oare

spună «fă cutare ori cutare» cind
geaba se uită. Pentru că una-i să te
boratorilor să-l informeze. în marea
care...
asta-i obligația ta T“
uiți, eu totul altceva este să și vezi.
majoritate a cazurilor așa se și înD.P. : Este ceea ce voiam să re
Unii se obișnuiesc in anumite situa
timplă. Mai sint însă și dintre cei
Rep. : Chiar, de,ce? întii aș vrea
marc și eu : cind un șef se plinge
ții
pînă
într-atit
încît
„uită"
cum
ar
care vor să se „remarce" altfel. în
să lămurim insă un lucru.
Omul
de oamenii din subordine înseamnă
trebui
să
fie
:
loc
de
muncă
ordonat,
loc să-mi spună mie, dau un telefon
care ne-a scris, atunci cînd a fâcă
el
însuși
nu
este
la
înălțime.
Aș
curat. Obișnuința naște nepăsare, ala directorul general, la comitetul de
cut-o, a vtaut ceva, s-a bazat pe
zice chiar că fiecare șef își are oa
normalul începe să pară normal, ne
partid ori se apucă să scrie la ziare,
ceva. Pe ce **
menii
pe
care-i
merită.
O
bună
or

firescul pare firesc, lipsa de logică
prin alte părți... Sesizate, respecti
ganizare, o dirijare științifică a pro
Ing. Ion Roman : Sesizarea vizea
pare logică. Depinde și de șef. De
vele organe se pun în mișcare. Și
ducției implică un stil de conducere
ză sectorul meu. S-a spus că avem
regulă, așa cum arată biroul șefului
iată alt motiv pentru care, uneori,
nou,
modern.
In
Expunerea
tovară

programe și pentru recuperarea ma
așa arată și instalația. Dar dacă șe
pentru a se face ordine intr-un loc
șului
Nicolae
Ceaușescu
de
la
sfirterialelor refolosibile. Pentru înde
ful nu-i exemplu... Nu-i cazul dv.,
trebuie
să se intervină „de sus",
șitul
lunii
aprilie
s-a
subliniat
clar
:
plinirea lor echipe speciale acțio
știu. Dar dv. sinteți totuși vinovat.
„din afară".
faptul că avem organe colective de
nează zilnic. Sint insă și cazuri —
Organizația de partid este și ea vi
Din motive de spațiu tipografic ne
conducere nu trebuie să conducă la
cum a fost cel de la clorura de alu
novată. Sintem tari la teorie. Știm
oprim aici. Concluzia care se des
anihilarea
răspunderii individuale.
miniu — cind pentru repunerea cit
că sintem proprietari, producători și
prinde din dezbaterea de la Borzești
mai grabnică în funcțiune a instala
Horia Chelariu : într-adevăr. de
beneficiari. Ce fel de proprietar este
este că perfecționarea permanentă,
ției aflate in revizie am fost nevoiți
multe ori, șefii se ascund in spatele
cel care dă cu piatra-n -geam in loc
afirmarea cu rezultate cit mai bune
să folosim toți oamenii — deci și pe
„deciziilor colective". Sint situații
să-1 deschidă ? Prin absurd, dacă o
a principiului autoconducerii și autocei însărcinați cu recuperările — ex
cind chiar șefii de instalații trebuie
dată, la el acasă, face așa ceva este
gospodăririi — indiferent de secto
clusiv in acest,scop. Altfel ar fi su
impulsionați să fie buni gospodari.
nevoit să plătească. Pentru 8 ore
rul de activitate — fac necesară im
ferit importante sectoare ale econo
Or, dacă șeful nu zice, colectivul
instalația este casa lui. Dacă-i proplicarea atentă, permanentă și con
miei naționale. Am rezolvat proble
se... sfiește și el. Pentru asta sintem
duoe
pagube,
de
ce
să
nu
plătească
știentă a tuturor și a fiecăruia in
ma, toate forțele acolo le-am con
și noi vinovați, cei din conducerea
parte. în primul rînd a acelora că
și aici ? De ce insă trebuie să vă
centrat, dar programele de care
combinatului.
rora societatea le-a încredințat
spun eu asta ?
vorbeam au fost perturbate. Avem
Rep. : De ce ? Care sint „chingi
sarcini în acest sens.
D.P. : Cu răspunderea omul se oxeci și zeci de instalații. Anual, in
le" care nu permit desfășurarea nor
urma reviziei, „scoatem" cel puțin
bișnuiește greu. îmi amintesc cum
mală a activității gospodărești ?
Mircea BUNE?.

La redacție am primit o scrisoare. Autorul ei ne
semnala că la Combinatul petrochimic Borzești există
multe tone de metal „uitat" prin diferite locuri și
nenumărate motoare electrice scoase din uz care, dez
membrate și sortate, ar putea furniza importante can
tități de materiale refolosibile. Sesizarea am trimis-o
spre rezolvare Comitetului municipal Gheorghe Gheorghiu-Dej al P.C.R. Acesta a desemnat un colectiv
alcătuit din membri ai Consiliului municipal de con
trol muncitoresc al activității economice și sociale.
S-a constatat’ că cele sesizate sint adevărate. S-au luat
și măsuri corespunzătoare. Ca urmare — ni s-a răs
puns — au putut fi recuperate și valorificate 12.5 tone
cupru, 11 tone fontă. 0,42 tone aluminiu, 7,2 tone tablă
silicioasă, 75 tqne oțel, 1.15 tone oțel de rulmenți.
Veți spune — și așa este — că s-a procedat corect.

r

Intr-adevăr, dar... de ce abia după o sesizare ? De ce
trebuie semnalate „mai sus" niște treburi care puteau
fi rezolvate „jos" din proprie inițiativă ? De ce se
așteaptă „impulsul din afară" pentru rezolvarea unor
probleme care, altminteri, constituie sarcini curente
de serviciu ?
La astfel de... de ce-uri i-am rugat să ne răspundă
pe tovarășii : ing. Dumitru Păuna, secretar al comi
tetului municipal de partid, ing. Valentin Anastasiu,
directorul general al Combinatului petrochimic Bor
zești, Gheorghe Popa, secretarul comitetului de partid,
ing. Horia Chelariu, directorul uzinei mecano-energetice și de automatizare, ing. Ion Roman, șeful secției
mecanice de la uzinele chimice, și economist Ion Pălăngean, șeful serviciului „personal-învățămint-retribuire". Și iată ce ne-au răspuns :

Nu trebuie să apelăm la vreo
statistică, după cum nu trebuie să
așteptăm neapărat bilanțul anului
teatral pentru a observa că piesa
românească, cu deosebire cea de ac
tualitate si mai ales cea nouă (aparținind unor autori contemporani
cu. noi azi), constituie o prezență
încă nesatisfăcătoare pe afișe. Este
adevărat că repertoriile se echili
brează întrucîtva prin programarea
unor spectacole din stagiunea tre
cută și chiar din cele precedente.
Dar este tot atît de adevărat câ
sint teatre de prestigiu din Capi
tală și. de asemenea, teatre de pres
tigiu din țară care, de cam multă
vreme, nu numai că n-au sprijinit
un debutant ori n-au propus nici
o premieră absolută, dar nici n-au
mai invitat publicul la vreo pre
mieră românească notabilă inspira
tă de evenimente, realități, stări
contemporane. Nu o dată
(căci,
iată, se joacă „Puterea și adevă
rul" la Craiova. „Mobilă și durere"
la Timișoara. Craiova și Galați.
„Sfîntu Mitică -Blajinu" la Comedie.
..Stress" și „Nu sint turnul Eiffel"
la I.A.T.C. etc.), spectacolele recen
te ne redescoperă (în unele cazuri,
admirabil) texte mai vechi de mai
bine de un deceniu. Atenția acor
dată unor scrieri mai de mult
lansate sau tipărite, in unele ca
zuri unui tezaur pe care timpul nu
face decit să-1 confirme ca atare
este firească și necesară. Cu atit
mai mult cu cit unele din lucrările
deceniilor șapte si opt se dovedesc
actuale, datorită substanței lor uma
ne. profunzimii analitice, viabilității
artistice. Ceea ce vrem să sub
liniem însă este faptul că lucrările
consacrate actualității, inspirate din
realizările poporului nostru în ulti
mele decenii, nu sînt încă, din punct
de vedere cantitativ și calitativ, pe
măsura așteptărilor, a necesităților
educative resimțite de societatea ac
tuală. de publicul larg de astăzi.
Atare situație s-a reflectat inerent
— ca o carență, dar în primul rînd
ca o necesitate ce trebuie satisfă
cută — și în recentele manifestări
teatrale de la Oradea. Pitești. Ga
lați. Ea se regăsește, iarăși, firesc
și este bine că preocupă și că e
semnalată cu justețe, în cadrul dez
baterilor teatrale, al întîlnirilor din
tre slujitorii scenei și public : fapt
ce depune mărturie atit asupra lu
cidității aprecierii critice, cit și asupra faptului că piesa de actuali
tate este resimțită ca o cerință a
tuturor factorilor ce definesc actul
teatral :
spectatori. intenpreți și
creatori și. de asemenea, autori
dramatici.
Cel dinții gind se îndreaptă, fi
rește. către oferta dramaturgilor.
Ce arată simpla sinteză a subiecte
lor cu care ne-am intilnit in ulti
mul timp ? Desigur, ne referim la
piese ce iși situează acțiunea in zi
lele noastre. Am semnalat cu alte
prilejuri importanta pe care a că
pătat-o în piesele din ultimii ani
investigarea universului familiei, a
metamorfozelor conștiinței individua
le. a tumultului vieții sufletești. O
„deschidere"
binevenită ! Lipsesc,
sint insuficiente, in schimb, tentati
vele dramaturgice de situare a eroi
lor radiografiati în ansamblul con
dițiilor lor de existentă, de apro
fundare a schimbărilor ce s-au pro
dus in structura socială, cu muta
țiile de mentalitate, cu modificările
de orizont antrenate, cu- tensiunile
adaptării la noi medii, la noi rit
muri. la noi exigente in muncă.
„Așa cum reiese din tezele pentru
plenara C.C. al P.C.R.. arăta prof,
dr. doc. Ion Toboșarii, în cadrul
unei dezbateri organizate de In
stitutul de artă teatrală și ci
nematografică din București,
in
colaborare cu Institutul de is
toria artei. Uniunea scriitorilor și
teatrele bucureștene — creația cultu
rală. artistică este necesar să se im
plice mai activ în educarea oameni
lor. prin opere card să incorporeze
pregnant, cu relevanță artistică, va
lorile umanismului socialist, ale con
cepției partidului nostru despre lume

șl viață, despre construcția noii
noastre societăți. Din acest punct de
vedere, dramaturgia rămine datoa
re : sub raportul exponentialitătii și
congruentei ei cu tot ce înseamnă
atitudine, patos revoluționar în rea
litatea contemporană. Referindu-mă
la exigenta actualității sporite, aș
insista asupra dimensiunii axiologi
ce. a actualității mentalităților re
velate și consacrate, a idealurilor
slujite".
Vorbim de nevoia de identificare
a omului din sală cu pasiunile
și aspirațiile personajelor de pe
scenă. Atare corespondență nu tre
buie privită, desigur, îngust. Si
gur că o regăsire pe linia valorilor
promovate este esențială. Si totuși,
punind problema mai direct, nu este
nefiresc ca eroi proveniți din clasa
muncitoare, cu nivelul lor profesio
nal și tehnic ori de cultură gene
rală (care le și poartă pașii
spre reprezentația teatrală), proieetantii. constructorii marilor plat
forme economice să apară atît de
rar in piese cane vorbesc despre
demnitatea omului in societatea
socialistă, pledează pentru triumful
adevărului.
noului.
creativității ?
Satul românesc. la rmdul lui.

EXIGENTE ALE
REPERTORIULUI
TEATRAL
asa cum arată el azi. așa cum
se structurează el azi. cu noile
relații ce îl caracterizează, cu efor
turile de schimbare a mentalităților
presupuse de înfăptuirea noii revo
luții agrare, este foarte palid pre
zent in creația actuală. în ciuda
problematicii elevate, a multor dra
me și comedii, intelectualitatea, cer
cetătorii din laboratoarele noului,
arhitectii marilor obiective econo
mice. urbanistice, dascălii care se
confruntă cu .energia și idealu
rile unor noi generații, dar si cu
misiunea modelării ei etc. nu au
inspirat prea multi eroi memorabili
— protagoniștii unor piese mai
vechi ale lui Horia Lovinescu, Paul
Everac. D. R. Popescu. Theodor Mănescu rămînînd. în acest sens, „pă
sări rare".
Tineretul este un public la care
teatrul de azi găsește o largă au
dientă.
într-adevăr.
vom vedea
multi tineri la montări Shakespeare.
Cehov. Pirandello, la „Cartea lui
Ioviță",
„Dalbul
pribeag".
Dar,
după „Acești îngeri triști" sau „Nu
sint turnul Eiffel", cite piese cu
tineri, despre tineri, al’lăm pe afișe ?
O remarcă pe care nu o fac doar
beneficiarii' directa, ci și cercetători
ai teatrului. Iată opinia cunoscutu
lui om de teatru prof. dr. docent
Ion Zamflrescu : „Pe scenele teatre
lor apar prea rar bogăția, elanul,
sentimentul
răspunderii, generozi
tatea tinereții. Teatrul fără tinere
țe. fără participarea si implicarea
tineretului nu-și îndeplinește mi
siunea. Nu știu dacă putem conside
ra că dramaturgia noastră s-a apro
piat cum se cuvine (in sensul cu
prinderii evantaiului de aspeote. pro
bleme. întrebări ridicate de exjsțență) de modul de viată, de concepția
de viată a celor care astăzi se află
pe băncile școlii, în biblioteci si la
boratoare ori in primii ani de mun
că. Activitatea politică.
ideologică,
dar cu atît mai mult cea artistică
trebuie să meargă azi la esențe. Pen
tru a asigura pacea, pentru a con
strui o lume nouă este nevoie de
oameni conștienți. crescuți in cultul
marilor valori. Este nevoie pentru
aceasta și de aportul teatrului, care
te pune in contact cu prezenta uma
nă, cu vocea umană, care solicită
aprecierea ta. răspunsul tău (si nu al
computerului), care te invață să
simți profund, să ai aspirații înalte,
susținînd sensul umanist al vieții".
Realitatea contemporană, activita
tea constructivă pun in fata creato

rului subiecte definitorii pentru
spiritul epocii, pentru specificul edi
ficării socialismului in România,
pentru eroismul poporului in acest
proces revoluționar. Numai
pe
această bază se poate vorbi de pro
gresul artei noastre in toate dome
niile.
„O anumită revigorare a scrisului
nostru dramatic din ultimele decenii
— observa criticul și dramaturgul
George Genoiu — se poate expli
ca în primul rînd prin faptul că pie
sa de teatru a încercat să-și conec
teze ideile și mesajul la evenimentul
politic, la realitatea revoluționară, la
formele concrete ale luptei dintre
nou și vechi. Această direcție tre
buie continuată cu fermitate pentru
îmbogățirea peisajului nostru teatral.
De altfel, strinsa legătură cu mun
ca și viata poporului stă la baza noi
lor opere din arta românească, acele
creații ce poartă in ele metalul no
bil, inoxidabil al celor mai caracte
ristice aspirații si împliniri naționa
le. Aceasta este una din cele mai
importante tendințe cristalizate în
tradiție, o tradiție care se cere con
tinuată și dezvoltată azi, printr-un
efort nou către o amplă deschidere,
spre prospectarea problematicii so
ciale contemporane, a proceselor de
venirii și perfecționării sociale, poli
tice, morale, definitorii pentru acest
moment
istoric.
Indiferentismul,
neutralismul sint străine artei ade
vărate. Creația nu se poate naște si
nu poate trăi in vid ideologic ; ea
este puternic marcată de tendințele
si opiniile oamenilor, de curentele
de gîndire ale epocii. De aceea, avem
nevoie de o creație militantă. de
opere în care să răsune puternic
idealurile, opțiunile si Împlinirile
poporului nostru, asa cum sublinia
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu".
Investigarea realităților Înconjură
toare si angajarea de a sprijini prin
teatru, in mod direct, mai mobiliza
tor, marile idealuri ale contempora
neității, ca si inhoirea conținutului
de idei și a mijloacelor de exprima
re ce ii sint asociate se cer puse in
permanență in legătură cu exigente
le valorice, estetice. Marile teme ale
contemporaneității nu pot avea im
pact adine, nu pot inriuri profund de
cit transfigurate. încorporate in opere
de maltă valoare artistică, opere con
vingătoare. tn acest sens. Ion Besoiu.
directorul Teatrului „Bulandra", spu
nea: „Circulind mult prin țară, cu pri
lejul diferitelor turnee, mi-am dat
seama că există încă, in unele locuri,
tendința promovării unor piese como
de, care nu ridică probleme, tendin
ță alimentată de o anumită rezervă
a unor oameni insuficient pregătita
față de aducerea pe scenă a unor
puternice conflicte ale vieții. Am
constatat. în unele locuri si o reticen
tă fată de comedia satirică. Pe de
altă parte, sînt dramaturgi ale căror
texte nu sint nici măcar citite în
teatrele cărora li s-au adresat. Ce să
mai vorbim de faptul că se ignoră
practic, adesea, acea necesară mun
că și colaborare cu autorul „lingă
scenă", „pe scenă", care a fost dintotdeauna condiția lansării unei noi
piese bune. Este de datoria noastră
să manifestăm fată de autori mai
multă atenție, solicitând și stimulind
creații. ambițiomnd . desăvirșirea lor,
asa incit teatrul românesc să existe
Ia cele mai ,înalte tensiuni spirituale,
atingind cele mai mari cote valorice".
Opinii, atitudini, constatări nu
o dată critice... Toate vădind preocu
parea oamenilor de teatru de a spori
contribuția acestei arte de largă
audientă publică la educarea oame
nilor. prin surprinderea mai acută a
problematicii actualității, prin valo
rificarea in opere reprezentative a
suflului dinamic, caracteristic actua
lei etape a construcției socialismului
din patria noastră.

Natalia STANCU

,

In cabinetul de fizică al liceului industrial cu profil minier din Rovinari, județul Gorj
Foto : E. Dichiseanu

teatre
• Teatrul Național.
(14 71 71,
Sala
mare): Revelion la baia de
aburi
(Teatrul de stat Pitești) — 18; sala
Amfiteatru: Drumul singurătății
—
18; sala Atelier: Viena, capitala artefor" — prezintă Victor Simio-n —17,30.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, sala Studio): Recital vocalinstrumental: Daniela Predescu
—
soprană; Dorin Predescu —
flaut;
Doina Micu,
Lăcrămioara Nae
—
pian — 17,30.
• Ateneul Român: Concert simfonic.
Dirijor: Mircea Cristescu — artist emerit; solist: Valentin Gheorghiu —
artist emerit, în program: Ion Du
mitrescu și Mendelssohn Bartholdy.
Orchestra simfonică a Filarmonicii
„George Enescu" — 19.
• Opera Română (13 18 57): Chopiniana, Bolero, Simfonia clasică — 18.
• Teatrul de Operetă
(13 63 48):
Oklahoma — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra14
(11 95 44, sala Grădina Icoanei): A tre
ia țeapă — 18.

O Teatrul Mic (14 70 81) : Mult zgo
mot pentru nimic (premieră. Teatrul
municipal din Ploiești) — 18,30.
• Teatrul Foarte
Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19.
O Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Studio): Dansul morții — 18.30.
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 19.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, Grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Română“ (13 13 00); Cîntă, ciocirlie — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55, :
Mary Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Aventuri cu Scufița roșie
— 15; sala Cosmonauților (11 12 04):
Cartea cu jucării — 15.
• Circul București (10 41 95): Stelele
circului din Moscova — 19.

cinema
• Să-ți vorbesc despre mine: SCALA
(11 03 72) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;

17: 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
• tn fiecare zi mi-e dor de tine :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15;
17: 19, AURORA (35 04 66) -- 9; 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20, GRADINA AU
RORA — 21.
• Iacob: DOINA (16 35 38) — 17; 19,15.
• Flăcări pe comori: LIRA (317171)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 15; 17: 19.
• Temerarii de Ia scara doi: FLO
REASCA (33 29 7b — 9; 11; 13.
Q
Duminică în familie: ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Niște băieți grozavi: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
$ Rezerva la
start:
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17: 19.
• Pădurea: SALA MICA A PALATU
LUI (15 73 72) — 17,15; 19,30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17.
• O noapte furtunoasă:
MIORIȚA
(14 27 14 — 19.
>
Garda
drapelului:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:20.
• Nu e ușor cu bărbații:
DACIA
(50 35 94)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19,
GRADINA MODERN (85 77 12) — 20,30.
O Atacul decisiv: DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
@ Incoruptibilul de Ia etajul XIX :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
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Tovarășului ACHILLE OCCHETTO

Cronica zilei

Secretar general al Partidului Comunist Italian
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră in
funcția de secretar general al Partidului Comunist Italian. Vă urez, totodată,
deplin succes in îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere care v-a fost
încredințată, pentru transpunerea în viată a obiectivelor partidului consacrate
realizării unor profunde înnoiri în societatea italiană, în concordanță cu
interesele fundamentale ale maselor populare, intensificării acțiunii forțelor
progresiste, democratice în lupta pentru independență, pace, colaborare și
progres.
îmi exprim convingerea că relațiile de strinsă prietenie, colaborare și soli
daritate dintre partidele noastre vor continua să se dezvolte în spiritul stimei
și respectului reciproc, în interesul popoarelor român și italian, al cauzei secu
rității, dezarmării și cooperării în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

La București au început miercuri
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale româno-siriene de cooperare economi
că și tehnico-științifică.
Cele două delegații, conduse de
Gheorghe
Oprea, prim viceprimministru al guvernului, și Salim
Yassin, viceprim-miniștru
pentru
problemele economice ale Republicii
Arabe Siriene, analizează în spiritul
înțelegerilor convenite la nivel înalt
modul cum au fost înfăptuite hotăririle precedentei sesiuni, stadiul ac
tual al relațiilor economice bilate
rale, noi acțiuni și măsuri menite
să contribuie la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă
pe cinci luni care au trecut din acest an de alte colective fruntașe de
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi,
unități agricole, precum fi din domeniul circulației mărfurilor și al
prestărilor de servicii.
Pe baza rezultatelor obținute si a punctajului stabilit în raport cu
realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfirșitul lunii mai pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII

ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea Electroeentrale Galați, cu 670,8 puncte.
Locul II : întreprinderea Electrocentrale Brăila, cu 665,1 puncte.
Locul III : întreprinderea Electrocentrale Arad, cu 607,1 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Mina Deva, județul
Hunedoara, cu 1 156,2 puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Hunedoara, cu 751,9 puncte.
Locul III : Mina Baia Sprie, ju
dețul Maramureș, cu 696,7 puncte.
ÎN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Melinești, județul Dolj, cu 619.8 puncte.
Locul II : Schela de foraj Tg.
Ocna, județul Bacău, cu 527,3
puncte.
Locul III : Schela de foraj Scăeni, județul
Prahova, cu 370
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE
ȘI MAȘINI AGRICOLE.
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME,
RULMENȚI SI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etansare Rimnicu Sărat, județul Buzău, cu 562,7
puncte.
Locul II : întreprinderea meca
nică Băilești, județul Dolj, cu 505,4
puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică de Piese de schimb Oradea,
județul Bihor, cu 308.3 puncte.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DF MAȘINI
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecaniră pentru agricultură Roșiori de
Vede, județul Teleorman — Minis
terul Agriculturii, eu 855,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de piese'
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — Minis
terul Industriei Chimice și Petro
chimice, cu 823.9 puncte.
Locul III : întreprinderea „Energorepnrații" București — Ministe
rul Energiei Electrice, cu 792,2
puncte.
ÎN DOMENIUL
CHIMIEI ANORGANICE —
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 842,7 puncte.
Locul TT : Combinatul chimic
Rimnicu Vilcea. cu 802.8 puncte.
Locul III : întreprinderea chi
mică Dudești — București, cu 607,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE FIRE ȘI FIRRF SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
si fibre pollamidice Roman, ju
dețul Neamț, cu 639,9 puncte.
Locul IT : întreprinderea filatura
de fire melana Botoșani, cu 472,4
puncte.
Locul III : Combinatul de fire
sintetice Vaslui, cu 212,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA
METALELOR NEFEROASE RARE
Locul I : întreprinderea de alu
mină Slatina, județul Olt, cu 674,5
puncte.
Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București, cu
443.2 puncte.
Locul III : întreprinderea de a-

lumină Oradea, județul Bihor, cu
386,6 puncte.
ÎN DOMENIUL PRODUSELOR
REFRACTARE
Locul I : întreprinderea „Răsă
ritul" Brașov, cu 287,1 puncte.
IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Rădăuți, ju
dețul Suceava, cu 768,7 puncte.
Locul II : Combinatul de pre
lucrare a lemnului -Suceava cu
664,2 puncte.
Locul III : întreprinderea de

Panoul fruntașilor
pe cinci luni ale anului
produse lemn-mobilă București, cu
539,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA
TEXTILA — LÎNA
Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 875,6 puncte.
Locul II : întreprinderea de sto
fe „Dorobanțul" Ploiești, județul
Prahova, cu 788,2 puncte.
Locul III : întreprinderea „Mun
ca textilă" București, cu 680,5
puncte.
ÎN INDUSTRIA
CONFECȚIILOR
Locul I : Fabrica de confecții
Scornicești, județul Olt, cu 936,3
puncte.
Locul II : întreprinderea „Steaua
roșie" Sibiu, cu 654,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de
confecții „Mondiala" Satu Mare, cu
634,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA
ULEIULUI, ZAHĂRULUI
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Buzău, cu 1015,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr
Sascut, județul Bacău, cu 770,7
puncte.
Locul III : întreprinderea de
produse zaharoase Brașov, cu 746
puncte.
ÎN INDUSTRIA
POLIGRAFICA
Locul I : Combinatul poligrafic
„Casa Scinteii" București, cu 724,8
puncte.
Locul II : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi", cu 683,7
puncte.
Locul III : întreprinderea poli
grafică „Crișana" Oradea, județul
Bihor, cu 625,4 puncte.
ÎNTREPRINDERI
AGRICOLE DE STAT
CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locui I : întreprinderea agricolă
de stat Liebling, județul Timiș, cu
952,3 puncte.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Teremia Mare, județul Ti
miș, cu 867,3 puncte.
Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Recaș, județul Timiș,
cu 657 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT
PENTRU AGRICULTURA
Locul I :
întreprinderea
de

STEAUA București - din nou campioană la fotbal
Campionatul diviziei A de fotbal
Încheiat ieri a fost, poate, printre
cele mai pasionante din istoria
fotbalului nostru. Practic, lupta pen
tru titlu, dar mai cu seamă cea
pentru evitarea retrogradării, a du
rat pină la fluierul final al ultimei
etape. Titlul de campioană a reve
nit — cum se întrezărea și pe de
plin meritat — apreciatei formații
bucureștene Steaua, in al cărei
strălucit palmares (nu se poate uita
ușor I) domină acel superb succes de
acum doi ani cind a ciștigat „Cupa
campionilor europeni" și apoi „Supercupa Europei".
Fotbaliștii de la Steaua au ciști
gat campionatul 1987—88 cu un
total de 64 puncte și — nota bene 1
— fără a pierde vreun meci din cele
34 cite au avut de disputat. Cu 30
de victorii și patru
rezultate de
egalitate, cu un golaveraj demn de
invidiat (114—18), campionii fotba
lului nostru au dominat competiția,
împreună cu Dinamo (clasată final
mente pe locul secund, la un punct
diferență) au lăsat la mare distanță
grupul celorlalte divizionare A. Peste
20 de puncte față de imediat urmă
toarele — Victoria și Oțelul Galați
(care, și ele, au mers „cap Ia cap"
în lupta pentru cel de-al treilea loc
pe podiumul campionatului).
Tot în „ultimul ceas" au fost cu
noscute echipele ce vor activa în
sezonul viitor in divizia B. Dacă
soarta formației C.S.M. Suceava era,
să zicem așa, pecetluită încă de acum
citeva etape, celelalte două retro
gradate au fost stabilite de abia ieri.
Acestea sînt Petrolul Ploiești și
Politehnica Timișoara — ambele în
vinse (ploieștenii in deplasare, iar
timișorenii acasă).
Iată rezultatele inregistrate in ul
tima etapă : Dinamo — F.C. Olt
6—0 (3—0) ; Victoria
București —
F.C. Argeș Pitești 2—2 (1—1) ;
Rapid — Corvinul Hunedoara 2—1
(1—0); Universitatea Craiova —
F.C.M. Brașov 4—1 (2—0); C.S.M. Su

ceava — Petrolul Ploiești 3—0 (1—0);
Universitatea Cluj-Napoca — Oțelul
2-1 (2-0); A.S.A. Tg. Mureș — Fla
căra Moreni 2—2 (1—1); S.C. Bacău
— Sportul studențesc 1—1 (1—0); Po
litehnica — Steaua 0—2 (0—1).
Clasamentul final arată astfel : 1 —
Steaua (64 puncte) ; 2 — Dinamo (63
puncte) ; 3 — Victoria București (40
puncte) ; 4 — Oțelul Galați
(39
puncte) ; 5 — Universitatea Craiova
(36 puncte) ; 6 — Flacăra Moreni (33
puncte) ; 7 — Corvinul Hunedoara
(30 puncte) ; 8 — F. C. Olt (30 punc
te) ; 9 — F.C.M. Brașov (29 puncte) ;
10 — F. C. Argeș Pitești (29 punc
te) : 11 — Universitatea Cluj-Napoca (29 puncte) ; 12 — A.S.A. Tg.
Mureș (29 puncte) ; 13 — S. C. Bacău
(29 puncte) ; 14 — Rapid (29 puncte);
15 — Sportul studențesc (28 puncte) ;
16 — Politehnica Timișoara (26 punc
te) ; 17 — Petrolul Ploiești (26 punc
te) ; 18 — C.S.M. Suceava (23
puncte).

I. DUM1TRIU

„EURO ’88”
In finală : Olanda - U.R.S.S.
Sîmbătă, la MUnchen, va avea loc
finala campionatului european de
fotbal. După ce marți, la Hamburg,
echipa Olandei și-a asigurat califica
rea în finală întrecînd, cum se știe,
cu 2—1 reprezentativa R. F. Germa
nia. aseară, la Stuttgart, pe o vre
me ploioasă și teren moale, s-a dis
putat cea de-a doua
semifinală :
U.R.S.S. — Italia. Victoria a revenit
cu 2—0 selecționatei Uniunii Sovie
tice, după ce la pauză scorul a fost
0—0. Autorii golurilor Letovcenko
(min. 60) și Protasov (min. 62).
Așadar. în finala „Euro ’88" : Olanda — U.R.S.S.

transport specializat pentru agri
cultură Vilcea, cu 973,4 puncte.
Locul II :
întreprinderea
de
transport specializat pentru agri
cultură Călărași, cu 940 puncte.
Locul III :
întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Buzău, cu 887,9 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Galați, cu 279,7
puncte.
Locul II : Depoul Sibiu, cu 210,3
puncte.
Locul III : Depoul Craiova, cu
191,5 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO —
ALTE MINISTERE
Locul I :
întreprinderea
de
transport și utilaje pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj —
Ministerul Minelor, cu 811,6 puncte.
Locul II :
întreprinderea
de
transporturi auto București — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de
Mașini, cu 784,4 puncte.
Locul III :
întreprinderea de
transporturi auto produse petro
liere „PECO" București — Ministe
rul Industriei Chimice și Petrochi
mice, cu 686,1 puncte.
ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția de postă a mu
nicipiului
București. cu
298,3
puncte.
Locul II : Direcția' județeană de
poștă și telecomunicații Sibiu, cu
252,3 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Bihor, cu
246,9 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri
alimentare
București, cu 305,5
puncte.
Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri
textile-încălțăminte Galați, cu 276
puncte.
Locul III :
întreprinderea co
merțului
cu
ridicata
pentru
mărfuri metalo-chimice Timișoara,
cu 227,4 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul Național de Tu
rism „Carpați" Brașov, cu 409,1
puncte.
Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș,
cu 405,5 puncte.
Locul III : întreprinderea eco
nomică de odihnă Predeal, județul
Brașov, cu 403,9 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană
de
aprovizionare
tehnico-materială
Giurgiu, cu 729.3 puncte.
Locul II : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Buzău, cu 659,3 puncte.
Locul III : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Satu Mare, cu 602,6 puncte.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE ‘
ȘI PRESTAȚII ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru
administrarea clădirilor București,
cu 1 057,4 puncte.
Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Colentina București,
cu
812,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Foișor București, cu 783,9
puncte.

SPORTIVI ROMANI
ÎN ÎNTRECERI
INTERNAȚIONALE
• Proba de pistol cu aer compri
mat, din cadrul concursului interna
țional de tir de la Sofia, a fost cîștigată de sportivul român Sorin
Babii, cu 684 puncte, urmat de bulga
rul Kiriakov (679 puncte) și italianul
Spilotro (677 puncte). iii proba fe
minină de armă liberă calibru redus,
3 poziții, pe locul intii s-a clasat
Vesela Leceva (Bulgaria), cu 678
puncte, iar in proba masculină de
armă liberă calibru redus, poziția
culcat, a terminat învingător iu
goslavul Goran Maximovici, cu 699
puncte.
• în runda a 11-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la
Piotrkov Tribunalski jucătoarele ro
mânce au obținut victorii : Gabriela
Olărașu-Stanciu a învins-o pe fosta
lideră, poloneza Kaczorowska, iar
Elisabeta Polihroniade a ciștigat la
Heintze (R.D.G.). Alte rezultate :
Zaițeva (U.R.S.S.) — Kazmarek (Po
lonia) 1—0 ; Lelciuk (U.R.S.S.) — Savova (Bulgaria) remiză ; Wiese (Po
lonia) — Lechner (Polonia) remiză,
în clasament conduce Zaițeva, cu
7,5 puncte, urmată de Kaczorowska
— 7 puncte.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 22 IUNIE 1988
EXTRAGEREA I : 35 36 4 14 3 32.
EXTRAGEREA a Il-a : 13 24 40 26
11 9.
FOND DE CÎȘTIGURI : 526 188
LEI.

LA

româno-siriene In domenii de inte
res comun, la creșterea și diversi
ficarea schimburilor reciproce de
mărfuri.
*
în perioada 20—22 iunie, ministrul
afacerilor externe al Republicii Isla
mice Iran, Aii Akbar Velayati, a efectuat o vizită în țara noastră.
în cadrul convorbirilor care au
avut loc între loan Totu, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Aii Akbar Vela
yati s-au analizat stadiul actual al
relațiilor dintre România și Iran,
căile și modalitățile de dezvoltare
in continuare a colaborării econo
mice, tehnico-științifice, precum și
în alte domenii. De asemenea, s-a
efectuat un schimb de vederi in le
gătură cu principalele probleme ale
vieții internaționale.
Oaspetele a fost primit de Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, și a avut o întîlnire cu
Victor Ciobanu. ministrul sănătății.
în timpul șederii în țara noastră,
ministrul iranian a vizitat obiective
social-culturale și edilitare din
Capitală.

+

La Ambasada Republicii Populare
Democrate Coreene de la București
a avut loc, miercuri, o conferință de
presă, în cadrul căreia ambasadorul
Zo Iăng Guk a vorbit despre pro
punerile și inițiativele R.P.D. Core
ene cu privire la reunificarea țării
fără nici un amestec din afară. Tot
odată, vorbitorul a dat expresie sen
timentelor de gratitudine pentru spri
jinul activ și solidaritatea manifes
tate de România socialistă, de parti
dul și poporul nostru față de cauza
dreaptă a poporului coreean de în
făptuire a aspirațiilor sale legitime
de reunificare pașnică și indepen
dentă a patriei.
(Agerpres)

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul
loan Ungur se numește în funcția
de ministru al comerțului exterior
și cooperării economice interna
ționale.

CĂLĂRAȘI : Un nou
complex feroviar
Constructorii Antreprizei căi. co
municații Călărași au terminat lu
crările de execuție la noul și mo
dernul complex C.F.R. Călărași-Sud.
Poarta feroviară a municipiului
este acum de nerecunoscut. Pe lo
cul unde se afla modesta stație
C.F.R. și „gheretele" din jurul ei
apare acum o frumoasă piață cu pe
luze de flori. încadrate de alei. Se
înalță, impunătoare si moderne,
construcțiile complexului. Cel mai
important edificiu este blocul ope
rator care adăpostește complicatele
instalații de dirijare centralizată,
electrodinamică. a întregii circula
ții. primul etaj fiind ocupat in în
tregime de masa automată de ma
nevre. atit pentru trenurile de că
lători. cit și pentru cele de marfă.
La rîndul său, stația de călători
este prevăzută cu peroane cu co
pertină și cu accesul la liniile 2 și
3 printr-un tunel subteran. Noua
stație C.F.R. dispune de spațioase
săli de așteptare, camera „Mama
și copilul", spatii pentru bagaje de
mină, punct farmaceutic, de difu
zare a presei si altele. La toate acestea să adăugăm faptul că noul
mers al trenurilor prevede trenuri
accelerate directe Călărași — Bucu
rești pe linii total electrificate,
ceea ce înseamnă o călătorie con
fortabilă și intr-un timp mai scurt.
(Mihail Dumitrescu).

BRAȘOV : Cursuri
de perfecționare
profesională
în municipiul Brașov a început
să funcționeze un centru de per
fecționare a pregătirii profesionale
a cadrelor de conducere și specia
liștilor din qadrul întreprinderilor
ce aparțin centralelor industriale
de tractoare, autocamioane și ma
șini agricole, de rulmenți și orga
ne de asamblare. Cursurile vor fi
urmate de directori adiuncți. ingineri-șefi, contabili-șefi, ca și de șe
fii de secții, ateliere și servicii din
unitățile respective. (Nicolae Mocanu).

COSTEȘTI : Manifestări
politico-educative
în organizarea consiliului local
de educație politică și cultură so
cialistă, in orașul Costești, din ju
dețul Argeș, s-au desfășurat ma
nifestări politico-educative și cultural-artistice sub genericul „Cos
tești — pe coordonatele dezvoltării
economico-sociale".
Au avut loc
simpozioane și dezbateri. întilniri
cu scriitori, spectacole artistice, o
gală de filme, o expoziție de artă
plastică, întilniri cu fiii orașului,
precum și deschiderea celei de-a
15-a ediții a concursului interjudețean de muzică populară „Nar
cisa de aur". (Gheorghe Cîrstea).

MOINEȘTI : Sporește
zestrea edilitară
Moinești — orașul petroliștilor de
pe Valea Tazlăului — își sporește
zestrea edilitară de la un an la
altul. Pe harta orașului au apărut
noile ansambluri de locuințe „Zo
rilor", „Libertății", „Ion Creangă",
în cel mai nou ansamblu — „Cas
cada" — au fost predate zilele aces
tea „la cheie" alte locuințe confor
tabile pentru petroliști și con
structori. în prezent, numărul apartamentelor din noile blocuri a
ajuns la aproape 4 000. La Moi
nești ființează 8 școli și două li
cee care pregătesc cadre pentru in
dustria petrolieră și pentru cele
lalte ramuri industriale ale ora
șului, creșe, grădinițe, un spital
cu 545 paturi, așezăminte de cul
tură și artă. A fost extinsă re
țeaua comercială, s-au înființat nu
meroase unități de industrie mică și
prestatoare
de
servicii pentru
populație, au fost amenajate noi
parcuri și locuri de joacă pentru
copii. De la începutul acestui an.
prin contribuția cetățenilor au fost
efectuate lucrări edilitar-gosoodărești în valoare de circa 7 milioane
lei. După cum ne spunea tovară
șul Emil Leru, primarul orașului,
in anii actualului cincinal vor fi
construite noi obiective socialculturale și edilitar-gospodărești.
blocuri de locuințe, unități comer
ciale, vor fi modernizate străzi și
vor fi extinse rețelele de apă. cana
lizare și. termoficare. (Gheorghe
Baltă).

I.A.S. Redea, județul Olt,
a încheiat recoltatul orzului
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, i-a fost adresată
de către conducerea întreprinderii
agricole de stat Redea, județul Olt,
o telegramă în care comuniștii, toți
oamenii muncii din această unitate
raportează încheierea secerișului or
zului de pe întreaga suprafață cul
tivată, obținînd o producție medie
la hectar de 8 375 kg, superioară
celei planificate, livrînd, astfel, la
fondul de stat importante cantități
suplimentare.
în telegramă sint exprimate vii
mulțumiri pentru recenta vizită de
lucru efectuată în această unitate
agricolă de conducătorul partidului
și statului, pentru indicațiile și orientările date, pentru sprijinul per
manent și grija statornică pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu le acordă dezvoltării agriculturii, pre
cum și angajamentul colectivului de
oameni ai muncii de Ia I.A.S. Re
dea de a acționa pentru a transpune
în viață istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, obiectivele
noii revoluții agrare.

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI
Alteței Sale Regale JEAN
Mitrele duce al Luxemburgului

LUXEMBURG
Sărbătorirea Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului lml oferă
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de
fericire personală, de progres, prosperitate șl pace pentru poporul lu
xemburghez prieten.

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Marele Ducat al Luxemburgului,
care sărbătorește la 23 iunie ziua
sa națională, este unul din cele mai
mici și mai pitorești state ale Eu
ropei. Granițele sale, care-1 despart
de Belgia, Franța și R. F. Germa
nia, includ o suprafață de 2 586
kmp, împărțită în două regiuni dis
tincte — Osling, în nord, acoperită
în parte de păduri și străbătută de
meandrele cursurilor de apă. și
Gutland, în sud, mai dens popu
lată, ca urmare a dezvoltării ei
economice. Aproape jumătate din
cei 357 600 locuitori sint concentrați
în cele II orașe ale țării. „Orașulmuzeu", cum este denumit adesea
Luxemburgul, datorită
comorilor
sale arhitecturale, este, în același
timp, principalul centru economic
al țării. Vestit odinioară pentru

producția și calitatea oțelurilor fa
bricate, Luxemburgul dispune in
prezent de ramuri industriale noi,
moderne, rezultat al eforturilor de
diversificare a economiei.
între Republica Socialistă Româ
nia și Marele Ducat al Luxembur
gului s-au stabilit relații de pri
etenie și colaborare, bazate pe sti
mă și respect reciproc. Contribuții
de cea mai mare însemnătate la
adîncirea conlucrării româno-luxemburgheze au adus întîlnirile șl
convorbirile la nivel înalt dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
șeful statului Luxemburg,
docu
mentele încheiate cu aceste prile
juri favorizînd cooperarea fruc
tuoasă dintre popoarele noastre, In
interesul reciproc, al .cauzei păcii,
securității și colaborării in Europa
și în lume.

EFICIENTA ACTIVITATII POLITICE $1 ORGANIZATORICE
(Urmare din pag. I)
rîtor revine organelor și organiza
țiilor de partid.
Comuniștii, partidul, cadrele sale
principale — arăta secretarul general
al partidului — trebuie să se afle în
primele rinduri, in cele mai grele
și complexe probleme. Ei nu tre
buie să înlocuiască organele de
stat și organismele democratice, ci
să asigure buna funcționare a aces
tora, avind întreaga răspundere in
fata partidului și poporului.
în
activitatea lor, comuniștii, activul
și cadrele de partid trebuie să în
tărească continuu legăturile cu ma
sele de oameni ai muncii, cu în
tregul popor. în același timp,
așa
qpm
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este necesar să
se asigure pretutindeni, la toate
eșaloanele, perfecționarea perma
nentă a formelor organizatorice, a
stilului și metodelor de muncă, să
se dezvolte continuu
democrația
internă de partid, critica și auto
critica revoluționară.
Este vorba de o activitate com
plexă — organizatorică, politicoeducativă — care să influențeze
direct și puternic creșterea spiri
tului de răspundere in munca de
zi cu zi a comuniștilor, a cadrelor
de conducere, ridicarea calității și
a competenței actelor de decizie,
pornind de la locurile de muncă și
pină la nivelul întreprinderii, cen
tralei și a] ministerului. în acest
sens, organizațiile de partid au în
datorirea de a’urmări îndeaproape
aplicarea
și generalizarea acelor
metode înaintate de lucru a căror
eficiență este validată de practică
și de a combate, în același timp,
orice tendință de a se lua angaja
mente formale, de a se recurge la
justificări
in locul unor acțiuni
concrete, eficiente.
Practica a dovedit că in înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor economice, a programelor de dez
voltare
economico-socială a pa
triei, un rol de incontestabilă va
loare revine muncii pălitico-educative desfășurate în forme varia
te, la nivelul tuturor organizațiilor

de partid, în toate colectivele de
oameni ai muncii. în această pri
vință trebuie subliniat din nou. cu
pregnanță faptul că măsura întregii
activități politico-educative desfă
șurate de organele și organizațiile
de partid este dată de ecoul pe
care acțiunile intreprinse Ie au in
conștiința comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii, de rezultatele
concrete obținute in activitatea economică. Se cuvine în acest con
text relevată ideea. exprimată de
secretarul general al partidului, cu
privire Ia faptul că s-a ajuns la o
anumită rămînere în urmă a mun
cii politico-educative, la slăbirea
spiritului de disciplină și răs
pundere.
„Am înaintat mult
in
domeniul
dezvoltării
for
țelor
de
producție.
al
dez
voltării generale — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu —, dar nu în
aceeași măsură am asigurat ridi
carea nivelului politico-ideologic,
al conștiinței revoluționare." Iată
de ce revine ca o sarcină priori
tară a tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid mobilizarea
exemplară a tuturor resurselor educaționale ale societății pen
tru ca activitatea politico-ideologică, de formare a conștiin
ței revoluționare să devină — așa
cum sublinia secretarul general al
partidului — o adevărată forță mo
trice a înaintării întregului nostru
popor pe calea socialismului și co
munismului.
De bună seamă, în acest context
o atenție deosebită, se cuvine acor
dată creșterii caracterului concret
și combativ al muneii politicoeducative. De la adunările de
partid la dezbaterile din învătămîntul politico-ideologic, de la ar
ticolul de presă la acțiunile orga
nizate in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", toate
formele și modalitățile sub care
se desfășoară activitatea politicoeducativă trebuie să fie cit mal
bine conturate, să-și propună obiective precise, să urmărească
clarificarea unor probleme de mun
că și viață care li preocupă pe

oameni, să stimuleze permanent
potențialul lor de muncă, de crea
ție, de angajare. întreaga mun
că
politică
de masă,
toate
mijloacele acesteia este necesar
să fie astfel orientate incit
să contribuie In
mod
direct
la explicarea și înțelegerea în
profunzime a sarcinilor și obiec
tivelor din fiecare domeniu șl
din fiecare etapă, la cunoașterea șl
depășirea oricăror dificultăți și
neajunsuri, pe scurt, la ridicarea
nivelului de pregătire politică și
ideologică a comuniștilor, ca factor
al exercitării rolului lor activ, di
namic în viața colectivelor din car»
fac parte.
Fie că este vorba de perfecțio
narea continuă a activității organi
zatorice sau a muncii politico-edu
cative, exigențe de mare comple
xitate stau în fața organelor și
organizațiilor de partid care trebuie
să înțeleagă limpede că adevărata
măsură a acțiunilor întreprinse in
acest domeniu o dau roadele mun
cii, contribuția concretă pe care o
aduce fiecare comunist la realiza
rea în cele mai bune condiții a
planului de dezvoltare economicosocială a patriei.
In spiritul acestor înalte cerințe,
în spiritul ideilor majore con
ținute în expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
unele
probleme ale conducerii
activității economico-sociale. ale
muncii ideologice și politico-edu
cative, precum și ale situației in
ternaționale, trebuie gîndită, in
continuare, întreaga activitate de
mare și complexă
însemnătate
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid pentru perfec
ționarea muncii organizatorice și
politico-educative, astfel incit prin
efortul susținut, prin
activitatea
plină de inițiativă și dăruire a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii să existe în permanență
certitudinea înfăptuirii neabătute a
programelor de dezvoltare multila
terală a patriei socialiste, a sarci
nilor stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională
ale partidului.

Ample prefaceri înnoitoare în etapa actuală de edificare
a societății socialiste multilateral dezvoltate
(Urmare din pag. I)
nești, România a izbutit să lichideze
intr-un termen istoric scurt Înapoie
rea moștenită de Ia vechea orînduire, să depășească — la sfîrșitul ani
lor ’60 — stadiul de țară slab dez
voltată și să se înscrie în cincina
lul 1971—1975 printre țările în curs
de dezvoltare. Acum aproape un
deceniu, România avea deja unele
trăsături
comune cu țările mediu
dezvoltate. Pe această bază, Con
gresul al XII-lea a stabilit trecerea
în 1985 la stadiul de țară cu dezvol
tare medie. Cu toate că in anul res
pectiv trăsăturile menționate s-au
amplificat și consolidat, realizarea
integrală a obiectivului stabilit a
fost întirziată ca urmare a caracte
rului planetar al crizei economice
mondiale ce a lovit și țara noastră
și a apariției unor contradicții în
economie.
Reafirmind hotărîrea Congresului
al XIII-lea al partidului cu privire
la Înfăptuirea trecerii României la
stadiul de țară socialistă mediu dez
voltată, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a adus o seamă de argumente de
natură să întărească certitudinea
realizării acestui obiectiv în terme
nul stabilit. între aceste argumente,
menționăm în primul rînd faptul că
la producția pe locuitor țara noastră
se află la nivelul multor țări mediu
dezvoltate, iar in citeva domenii in
dustriale importante — chiar la ni
velul unor țări cu cea mai înaltă dez
voltare. Un studiu complex elabo
rat de Institutul de Economie Socia
listă demonstrează că încă din anii
1982—1984 România a atins nivelu
rile țărilor mediu dezvoltate la ase
menea indicatori economico-sociali,
cum sint : consumul de energie pe
locuitor, valoarea adăugată în indus
trie pe locuitor, randamentul la pro
ducția de cereale pe locuitor, popu
lația neagricolă, consumul de calorii
și proteine pe locuitor, numărul me
dicilor la 10 000 locuitori, pregătirea
în licee a tineretului, speranța de
viață. La venitul național pe locui
tor, țara noastră a ajuns în 1987 Ia
35 000 lei, adică 3 700 dolari, după
cursul necomercial al dolarului, și
urmează să realizeze în 1990 circa
50 000 lei. Corespunzător programe
lor de dezvoltare economică in ac
tualul cincinal, se va realiza nivelul
țărilor mediu dezvoltate și la alți
indicatori importanți, între care :
productivitatea muncii, volumul ex
portului pe
locuitor,
înzestrarea

populației cu bunuri de folosință în
delungată ș.a.
Prioritatea acordată în permanen
ță de partidul nostru dezvoltării for
țelor de producție derivă, pe de o
parte, din însuși conținutul etapei și
stadiului de dezvoltare pe care le
străbate România în prezent, iar pe
de altă parte, din faptul că sub ra
port social țara noastră se află ală
turi de cele mai avansate state ale
lumii.
Precizarea conținutului, a rolului
și importanței actualei etape de dez
voltare economico-socială a țării
noastre a permis accentuarea carac
terului programat al acestei dezvol
tări astfel incit să fie mai bine va
lorificat potențialul tehnico-științific
de care dispune și cadrul institutio
nal democratic de conducere creat
în ultimii ani. în acest sens, planu
rile și programele de dezvoltare pe
anul în curs și pe întregul cincinal
asigură realizarea mai deplină a
unei noi calități a muncii și vieții,
a progresului mai accelerat al pa
triei, pe baza amplificării factorilor
intensivi calitativi ai reproducției.
Astăzi calitatea și competitivitatea
— ca atribute determinante ale
întregii activități economice, sub
liniate cu pregnantă în tezele
pentru plenara C.C. al P.C.R. — nu
mai sint elemente de suprastruc
tură, ci reprezintă stîlpi de rezisten
ță în structura oricărui produs al
muncii.
Anii construcției socialiste și mai
cu seamă cei de după Congresul al
IX-lea al partidului au asigurat o
puternică bază tehnico-materială, al
cărei volum a ajuns la peste 3 200
de miliarde lei fonduri fixe, reve
nind mai bine de 140 000 lei pe lo
cuitor. De o deosebită importantă și
actualitate este acum folosirea aces
tor fonduri cu maximă eficiență.
Trecerea la dezvoltarea preponde
rent intensivă a economiei naționale
reprezintă în concepția partidului
nostru un obiectiv complex și cu
prinzător. care implică transformări
importante in raporturile și corela
țiile dintre ramurile și sectoarele
economice și îndeosebi intre factorii
pe baza cărora se realizează și se
susține dinamismul economic. Esen
ța acestor transformări o reprezin
tă schimbarea tipului de creștere
economică, prin transformarea fac
torilor calitativi, de eficiență, în
principalii susținători ai creșterii
economice, care aduc o contribuție
majoră la sporirea venitului națio
nal și a produsului social.

Factorul cel mai dinamic al pro
ducției este munca vie, adică activi
tatea de cercetare-proiectare, ingi
nerie tehnologică, procesul de fa
bricație, montajul, controlul de cali
tate. Numai munca vie poate să asi
gure accelerarea vitezei de însușire
a noului, modernizarea continuă a
producției in pas cu imperativele
timpului — condiții absolut necesare
ale noii calități. De aici, importanța
primordială și fundamentală a facto
rilor : pregătire profesională, res
ponsabilitate și angajare, sublinlați in
permanență de conducerea partidu
lui.
Pentru potențarea factorilor de
terminant! ai dezvoltării economicosociale în actuala etapă a edificării
socialismului dezvoltat multilateral
un rol important il are, de aseme
nea, aplicarea fermă a mecanismu
lui economico-financiar, a principii
lor autoconducerii și autogestiunii,
precum și perfecționarea lor conti
nuă în concordanță cu cerințele pro
ducției în scopul ridicării eficienței
sale. în acest sens, de o mare im
portantă sînt măsurile luate pe baza
orientărilor date de Conferința Na
țională a partidului in direcția În
tăririi rolului și funcțiilor Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, a creșterii atribuțiilor
centralelor, întreprinderilor și con
siliilor lor de conducere, iar mai re
cent reglementările intervenite cu
privire la contractele economice,
îmbunătățirea sistemului de forma
re a prețurilor și la sporirea cointe
resării materiale pentru realizarea
producției de export și a exportuluj.
Acest ansamblu de măsuri, inclu
siv diferențierea pentru prima dată
a prețurilor la producția de consum
intern și la cea pentru export in
favoarea ultimei va stimula fără în
doială întreaga activitate economică
și mai cu seamă de export, ceea ce
în ■ condițiile complexe internaționa
le actuale, caracterizate prin feno
mene de instabilitate și dezechilibru
al sistemului monetar și financiar
mondial, cu implicații mai ales pen
tru țările în curs de dezvoltare, are
o importanță deosebită.
în acest scop și pentru depășirea
problemelor
existente.
România,
președintele său acționează neabă
tut în direcția dezvoltării colaborării
cu toate statele lumii, a intensifi
cării cooperării și specializării in
producție, a realizării unui comerț
cu adevărat liber, a unor relații eco
nomice de egalitate și echitate.

„Reducerea drastică a armamentelor nucleare
are o importanță crucială pentru pacea lumii"
,

Documente prezentate la sesiunea specialâ
a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). - La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările celei de-a treia sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. Cele trei grupuri de lucru
înființate în cadrul sesiunii au prezentat plenarei Adunării Generale ra
poartele lor, care se referă la stadiul transpunerii în viață a hotărîrilor
adoptate la precedentele sesiuni speciale, la analiza evoluțiilor actuale în
domeniul dezarmării, din punctul de vedere al elaborării de măsuri con
crete și al relației de interdependență dintre dezarmare și dezvoltare,
precum și la rolul O.N.U, în procesul dezarmării.

Documentele relevă, între altele,
că Tratatul sovieto-american privind
eliminarea rachetelor nucleare cu
rază medie și mai scurtă de acțiune
trebuie să fie urmat de un acord in
tre cele două puteri nucleare privind
reducerea cu 50 la sută a arsenale
lor lor nucleare strategice. Pină în
prezent, constată unul din rapoartele
prezentate, obiectivul final al aboli
rii totale a armelor nucleare nu a
fost atins, reducerea grabnică și
drastică a acestor arme avînd o im
portanță crucială pentru pacea și
securitatea internațională.
Documente’le elaborate de grupu
rile de lucru subliniază necesitatea
intensificării eforturilor pe plan bi
lateral și multilateral, in vederea adoptării unor măsuri practice de de
zarmare, care să conducă la stăvili
rea cursei înarmărilor, la înaintarea
spre obiectivul dezarmării generale,

grecia:

și în primul rind al dezarmării nu
cleare.
Totodată, în documente se adresea
ză un apel la intensificarea negocie
rilor privind stoparea înarmărilor in
spațiul cosmic. In context, se afir
mă că toate statele trebuie să con
tribuie în mod hotărît la stăvilirea
cursei înarmărilor in spațiul cosmic,
în interesul consolidării păcii și
securității internaționale, al promo
vării cooperării și înțelegerii intre
națiuni.
Documentele evidențiază, de ase
menea, imperativul interzicerii ex
periențelor nucleare și al eliminării
armelor chimice. Concomitent, s-a
subliniat necesitatea ca fondurile eliberate prin elaborarea și punerea
în aplicare a unor măsuri de dezar
mare să fie orientate in direcția fi
nanțării programelor de dezvoltare
economico-socială, în primul rind ale
țărilor in curs de dezvoltare.

Acțiuni de protest împotriva bazelor militare
americane

ATENA 22 (Agerpres). — Muncito
rii greci de la baza militară ameri
cană Gurnes de pe insula Creta își
continuă greva, după ce in cursul
zilei de luni au blocat intrarea în
această bază. Acțiunea — reamin
tește agenția EFE — are loc în
momentul in care la Atena se desfă
șoară cea de-a șaptea rundă a nego

cierilor eleno-amertcane cu privire
la statutul bazelor și instalațiilor mi
litare ale S.U.A. de pe teritoriul Gre
ciei. în cazul in care nu se va ajun
ge la un acord, guvernul grec a
anunțat că va denunța pină la
31 iulie acordul existent, cu șase luni
înainte de expirarea valabilității sale.

în favoarea extinderii relațiilor dintre
țările europene
VIENA 22 (Agerpres). — Alois
Mock, vicecancelar și ministru al
afacerilor externe al Austriei, a apreciat într-o declarație că relațiile
actuale Est-Vest au trecut de la faza

coexistenței pașnice la cea a unei
mai largi cooperări. El s-a pronun
țat pentru extinderea în continua
re a relațiilor dintre țările conti
nentului.

Inițiativă a mișcării pacifiste din R. F. Germania
BONN 22 (Agerpres). — Mișcarea
pentru pace din R.F. Germania va
organiza, în perioada 27 iunie — 1
iulie, o demonstrație în fața depo
zitului de muniții al S.U.A. din lo
calitatea vest-germană Fischbach

pentru a protesta împotriva prezen
tei armelor chimice pe teritoriul ță
rii și a-și exprima dorința ca toate
armele de acest tip să fie eliminate
de pe glob, informează agenția
D.P.A.

Pentru oprirea proliferării armelor
chimice
CANBERRA 22 (Agerpres). — Constatmd existența unui oarecare pro
gres în problema dezarmării prin
semnarea Tratatului privind lichi
darea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune, primul-ministru al Australiei, Robert Hawke, a
arătat, în cadrul unei conferințe de
presă prilejuite de vizita sa în

S.U.A., că țara sa intenționează să
întreprindă pe plan regional eforturi
împotriva proliferării armelor chi
mice.
Sprijinind elaborarea unei conven
ții globale privind interzicerea ar
mamentelor chimice, a arătat Robert
Hawke. Australia intenționează să le
completeze prin măsuri pe plan re
gional.

Demers vizînd interzicerea intrării
în porturile suedeze a navelor străine
cu arme atomice la bord
STOCKHOLM 22 (Agerpres). —
Navele străine trebuie să primească
permisiunea de a intra in porturile
țării numai în cazul cînd căpitanii
lor vor garanta că nu au arme
nucleare la bord, se arată într-o
rezoluție adoptată la
Congresul

Partidului de ■ Centru din Suedia,
ale cărui lucrări se desfășoară în
localitatea Boraas. Documentul re
levă că Partidul de Centru va pre
zenta o inițiativă legislativă in acest
sens în parlament, informează agenția A.D.N.

încheierea lucrărilor reuniunii internaționale
privind crearea de zone denuclearizate

berlin:

BERLIN 22 (Agerpres). — La Ber
lin s-au încheiat lucrările unei re
uniuni internaționale privind crearea
de zone denuclearizate, la care au
luat parte numeroși delegați, repre
zentanți guvernamentali, ai partide
lor politice și ai unor organizații in
ternaționale, oameni de știință și cui-,
tură din peste 100 de țări, inclusiv
din România.
In cadrul dezbaterilor s-a subli
niat necesitatea realizării de progre
se pe calea creării unei lumi fără

Procesul de pace în America Cen
trală trece prin momente dificile,
dar speranțele in reușita lui se
mențin.
Aceasta ar fi, exprimată
sintetic,
părerea care predomină
acum in rindurile observatorilor din
zonă. Cert este că evoluțiile sinuoase
din ultima vreme au t temperat
optimismul existent la un moment
dat. ajungindu-se într-o fază cînd
pașii înainte ,sint mici, iar uneori
compromiși de exacerbarea rezisten
ței forțelor reacționare, cu bine .cu
noscutul sprijin din afară...
Recenta încercare de lovitură
militară din Guatemala ilustrează,
intre altele, fragilitatea procesului
democratic din zona centroamericană. In Salvador, violenței nu i s-a
pus capăt încă — ba, dimpotrivă,
judecind după comunicatele asupra
ostilităților — deși nu au lipsit în
cercări de a relua dialogul. Ciț toate
aparențele de calm. Hondurasul este
confruntat și
el acum cu unele
izbucniri ale violenței.
Peste toate acestea vine să se
suprapună o rundă de negocieri
eșuate între guvernul nicaraguan șl
reprezentanții grupărilor antisandiniste — așa numiții „contras" — care
nu au acceptat semnarea unui acord
de încetare definitivă a focului sau
măcar
prelungirea
armistițiului
actual pînă la sfirșitul lunii iunie.
Inițiate la 21 martie in localitatea
nicaraguană de frontieră Sapoa, ne
gocierile s-au suspendat la 9 iunie,
în cea de-a patra rundă, la Managua.
Potrivit autorităților sandiniste, eșe
cul se datorează „atitudinii belicoa
se" a lui Enrique Bermudez — fost
colonel al „Gărzii Naționale" somoziste și actualmente comandantul mi
litar al efectivelor „contras", prezent
la negocieri. Cert este că ru
perea dialogului readuce în prim
plan pericolul reizbucnirii războ
iului. De altfel, guvernul nicara
guan a precizat zilele trecute că a
început pregătirile pentru eventuali
tatea că negocierile nu ar fi reluate.
Concret, șefilor „contras" li s-a
cerut să semneze un acord de înce
tare a focului bazat pe propunerea
guvernului nicaraguan, pasul urmă
tor urmînd a fi dezarmarea imediată

• Evoluția situației din Liban
• Noi demonstrații de protest
ale populației palestiniene în
teritoriile arabe ocupate de
Israel
BEIRUT 22 (Agerpres).
O pu
ternică explozie cauzată de un automobil-capcană . s-a produs miercuri
dimineața în sectorul de est al
Beirutului. Potrivit agenției Q.N.A.,
în urma exploziei, o persoană și-a
pierdut viața și alte 19 au fost ră
nite. După explozie s-a declanșat un
incendiu.
Demonstrațiile populației palesti
niene din teritoriile de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza și cioc
nirile cu forțele israeliene de repre
siune au continuat miercuri în mai
multe orașe și tabere de refugiați
palestinieni. în urma unor puternice
ciocniri care s-au produs în tabăra
de refugiați palestinieni
Shatii
din zona Gaza, cinci palestinieni au
fost răniți. Autoritățile de ocupație
au instituit interdicții de circulație.
Au mai fost înregistrate demonstra
ții împotriva ocupației la El Bireh,
Ramallah, in satul Issawiya, la Arta
și in tabăra de refugiați palestinieni
Nesseriat.
Paralel, în teritoriile ocupate se
desfășoară o grevă generală de pro
test împotriva practicilor represive
ale forțelor de ocupație.

arme nucleare. întăririi încrederii și
cooperării, reglementării conflictelor
regionale, asigurării de garanții și a
unui control eficient în legătură cu
zonele denuclearizate. Au fost dis
cutate inițiativele de creare a unor
zone fără arme nucleare în diferite
regiuni ale lumii.
Cuvîntul de închidere a fost rostit
de Erich Honecker, secretar general
al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D, Germane.

TORONTO

Declarația economică adoptată la încheierea
reuniunii la nivel înalt a „celor șapte“
OTTAWA 22 (Agerpres). — Decla
rația economică dată publicității la
încheierea reuniunii la nivel înalt a
principalelor șapte state industriali
zate occidentale, de la Toronto, sub
liniază necesitatea unor măsuri de
ordin structural pentru depășirea
actualelor dificultăți cu care țările
respective sînt confruntate. Arătîndu-se că este important să se re
nunțe la practicile protecționiste și
la adoptarea.de măsuri unilaterale
dincolo de cadrul oferit de G.A.T.T.,
în document s-a recunoscut nece
sitatea ca statele industrializate oc
cidentale să-și deschidă mai mult
piețele pentru produsele din țările
în curs de dezvoltare — relatează agenția China Nouă. Caracterizind si
tuația economică din ultima perioa
dă în țările lor, declarația con
stată că se înregistrează un mare
dezechilibru al schimburilor ex
terne, o instabilitate a dobînzilor, o

puternică fluctuație a ratelor de
schimb monetare și o accentuare a
presiunilor inflaționiste. A fost sub
liniată necesitatea reducerii marilor
deficite externe ale S.U.A. și altor
state occidentale.
„Cei șapte“ au convenit să adop
te o strategie în problema datoriilor
externe, hotărind, intre altele, să
reeșaloneze, în anumite condiții,
creditele acumulate de țările cele
mai sărace.
Participanții au persistat în refuzul
lor de a trece la soluționarea po
litică, de o manieră globală, a aces
tei grave probleme, în document afirmîndu-se că singura abordare pe
care o acceptă este aceea selec
tivă, de la caz la caz, pe o bază
bilaterală.
S-a convenit ca viitoarea reuniu
ne la nivel înalt să aibă loc în pe
rioada 14—16 iunie 1989 la Paris.

PIAȚA COMUNA: Persistă divergențe
în problema prețurilor agricole
BONN 22 (Agerpres). — Hotărîrea
cu privire la intrarea in vigoare a
noilor prețuri la produsele agricole
in țările membre ale Pieței comune
ar putea să fie luată sâptămina aceasta, s-a anunțat la Wurzburg, la
încheierea unei reuniuni neoficiale
a miniștrilor agriculturii ai ..celor
12“. Comisia C.E.E. a fost însărcina

tă să negocieze cu guvernul grec
această problemă. întrucit delegația
acestei țări s-a opus acordului de
principiu realizat săptămîna trecută
la Luxemburg. Miniștrii au apreciat
însă că sint șanse ca acest acord să
se realizeze în această săptămînă,
deși nu au exclus posibilitatea ca di
vergențele să continue.

I

depășire a actualului „moment foar
te dificil" cu care ele sint confrun
tate pe plan economic.
De Ia începutul deceniului, în sta
tele vest-africane a survenit un
declin al venitului pe locuitor. Si
tuația lor s-a înrăutățit tot mai
mult ca urmare a politicii țărilor in
dustrializate occidentale, creșterii
considerabile a datoriei externe a
statelor ECOWAS, recesiunii econo
mice, secetei și foametei — au subli
niat participanții la reuniune.

URUGUAY.- Crește influența

coaliției de stingă „Frente Amplio"
MONTEVIDEO 22 (Agerpres). —
Potrivit rezultatelor unui sondaj de
opinie efectuat la Montevideo, coa
liția de stingă Frente Amplio (Fron
tul unit al forțelor populare) deține
un avantaj substanțial in cadrul pre
ferințelor electorale, față de celelal
te două partide care și-au disputat
pină nu de mult supremația in
Uruguay, respectiv Partidul Colora

do (de guvernămînt) și Partidul Na
țional (Blanco). Dintre persoanele
consultate in eventualitatea susține
rii unor alegeri în prezent. 39 la sută
s-au pronunțat în favoarea coaliției
Frente Amplio și doar 22 la sută pen
tru Partidul Colorado, respectiv 18 Ia
sută pentru Partidul Național, infor
mează agenția Prensa Latina.

O declarație a președintelui executiv

al Republicii
CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — Președintele executiv ăl
Republicii Panama, Manuel Solis
Palma, a anunțat
că guvernul va
asigura
toate
condițiile necesare

Panama

desfășurării alegerilor prezidențiale
din 1989 — transmite agenția Prensa
Latina. Scrutinul se va desfășura la
7 mai, anul viitor.

se va dovedi doar un accident pe
parcursul căutărilor de soluții pen
tru a se pune capăt unui război fra
tricid, care, in timp de șapte ani de
cînd durează, a curmat deja peste
50 000 de vieți, provocind, totodată,
pagube materiale imense ce amenin
ță cu ruina economia nicaraguană.
între altele, datoria externă a țării
depășește 6 miliarde de dolari, po
trivit oficialităților de la Managua,
ceea ce, la dimensiunile țării, în
seamnă foarte mult. Ajungerea la o
înțelegere este cu atît mai necesară
cu cit ea nu privește doar conflictul
din Nicaragua, ci ar crea, prin per
fectarea ei, condiții pentru relansa
rea acordului global de pace in
America Centrală.
Unii comentatori sînt de părere că
insuccesul negocierilor de la Mana
gua și în genere temporizarea acțiu
nilor vizind reconcilierea s-ar dato
ra în primul rind lipsei de interes
a liderilor „contras" de a se ajunge
Ia înțelegeri de fond din cauza atracției mari pe care o reprezintă
pentru ei asistența financiară a
S.U.A. Lucru ce pare a fi confirmat
și de graba cu care, după întrerupe
rea negocierilor din capitala nicara
guană, liderii în cauză au plecat la
Washington spre a solicita reluarea
sprijinului financiar american, avansind de acum chiar o petiție de
105 milioane dolari. în acest sens,
este semnificativ că administrația
S.U.A. a repus pe tapet problema re
luării ajutorului pentru „contras".
în calea procesului de pace per
sistă, bineînțeles, dificultăți, căci,
așa cum era de așteptat, cercurile
ostile nu s-au resemnat să asiste im
pasibile Ia evoluții pe linia înțele
gerii. în rîndul cercurilor respective
rămine, se vede, înrădăcinată men
talitatea că statele din zona Ame
rica Centrale, considerată prin tra
diție „curtea din dos" a S.U.A., tre
buie să se conformeze dispozițiilor
de la Washington. Continuă să o do
vedească și evoluțiile din Panama,
unde S.U.A. și-au sporit efectivele
militare trimise în zona Canalului,
în contextul încordării survenite la
■sfîrșitul lunii februarie în relațiile
americano-panameze, al încercărilor

repetate ale Washingtonului de a
dicta in probleme interne, al măsu
rilor arbitrare de blocadă economico-financiară, menite să paralizeze
viața politică și socială a acestei
mici țări din istmul centroamerican.
Indiferent de conținutul concret al
disputei, de reținut e că autorită
țile panameze au rezistat presiunilor
americane și declară că nu-și vor
modifica poziția nici pe viitor.
Pe de altă parte însă, in viața politico-socială panameză se face sim
țită persistența mișcării de protest
declanșate de coaliția partidelor opo
ziționiste. Sâptămina trecută coali
ția respectivă a respins o pro
punere a guvernului privind in
stituirea unui „armistițiu" pe timp
de o lună, interval în
care
ar urma să fie redeschise mijloacele
de informare în masă supuse inter
dicției — cu condiția ca în acest răs
timp ele să nu dezbată criza inter
nă —, ar înceta manifestațiile de
protest și nu ar exista deținuți po
litici. Tentativele de găsire a unei
căi spre înțelegere intre părți con
tinuă.
Faptele relatate vin să ateste ca
racterul complex și contradictoriu al
evoluțiilor din istmul centroamerican, faptul că drumul spre pace,
departe de a fi neted, seamănă mai
degrabă a cursă cu obstacole, mai
mari sau mai mici. în cercurile po
litice, ca și în rindurile opiniei pu
blice din țările zonei
este larg
Împărtășită părerea că, în asemenea
condiții, important este să prevaleze
întotdeauna voința de a depăși pie
dicile, pentru a se putea inainta,
astfel incit acest proces să devină
ireversibil.
în pofida nereușitelor înregistrate
In ultima vreme, rămîn vii speran
țele într-o soluționare cuprinzătoare
a conflictelor din zonă, in triumful
eforturilor de a se pune capăt sufe
rințelor îndurate de atîția ani de
popoarele Americii Centrale, dornice
să se consacre propășirii economice
și sociale.

Vasile OROS

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres),
— Consiliul de Securitate al O.N.U,
a adoptat O rezoluție, inițiată de un
grup de țări nealiniate, prin care
cheamă toate statele și organizațiile
internaționale să întreprindă măsuri
urgente pentru a determina regimul
minoritar rasist de la Pretoria să re
considere sentința de condamnare la
moarte pronunțată împotriva celor
șase militanți pentru drepturile
populației de culoare din Republica
Sud-Africană.
Documentul exprimă îngrijorarea
serioasă în legătură cu agravarea si
tuației din R.S.A. și înăsprirea re
presiunilor împotriva populației de
culoare majoritare, in condițiile per
petuării politicii inumane de apart
heid.
HARARE 22 (Agerpres). — Politica
de destabilizare a situației din țările
africane vecine promovată de regi
mul rasist de la Pretoria a deter
minat creșterea fără precedent a nu
mărului refugiaților in regiunea Africii australe — a declarat la Harare
un expert al Națiunilor Unite în pro
blema refugiaților. în Mozambic,
țară expusă unor repetate acte de

lupta pentru apărarea republicii șl
cuceririlor democratice ale poporu
lui a fost prezentat de secretarul
general al C.C. al partidului, pre
ședintele republicii, Najibullah.
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CONVORBIRI TURCO—IUGOSLAVE. Sosit la Ankara intr-o vi
zită oficială de trei zile, președintele Consiliului Executiv Federal al
R.S.F. Iugoslavia, Branko Mikulici,
a avut miercuri o primă rundă de
convorbiri cu primul-ministru al
Turciei, Tiirgut Ozal.

MIȘCARE REVENDICATIVA. Salariații companiei aviatice de stat
„Alitalia" au încetat, miercuri, lu
crul in cadrul unei greve de 24
de ore declanșate în semn de pro
test față de înrăutățirea condițiilor
lor de viață și muncă.

I

DIALOG. La Bonn se Va desfășura, vineri, o reuniune ministe
rială la care participă delegații din
Piața comună și Liga Arabă. întrunirea este consacrată revitalizării dialogului vest-europeano-arab.

I
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ALEGERE. în cadrul sesiunii de
la Hanoi a Adunării Naționale a
R. S. Vietnam, Do Muoi, membru
al
Biroului
Politic
al
C.C.
I' al P. C. din Vietnam, a fost ales
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.S.V. Do Muoi ii succedă în a, ceastă funcție lui Pham Hung,
decedat în luna martie.

LA KABUL a avut Ioc plenara
C.C. al Partidului Democratic al
Poporului. Raportul privind sarci
nile organizațiilor partidului in

I

MANEVRE MILITARE. Thailan
da și S.U.A. vor organiza manevre
militare comune numite codificat
„Cobra Gold ’88“ pe teritoriul
thailandez între 4 Iulie și 31 au
gust, s-a anunțat la Bankok. In
același timp va avea loc și un
exercițiu militar comun de sprijin
logistic, numit codificat „Logex-31“.

AGENȚIA T.A.S.S. transmite că
tn perioada 25 iunie — 4 iulie 1988
Uniunea Sovietică va executa lan
sări de rachete purtătoare in direc
ția unor zone ale Oceanului Paci
fic. Tn vederea asigurării securității
navigației maritime și aeriene,
guvernul U.R.S.S. solicită guvernele
altor state care folosesc rute mari
time sau aeriene în Oceanul Paci
fic să dispună organelor lor de re
sort ca navele lor să nu pătrundă
în zonele respective zilnic intre
orele 6 și 19.
REMANIERE.
Primul-ministru
elen, Andreas Papandreu, a proce
dat la o remaniere a cabinetului
său. Au fost numiți patru noi mi
niștri, precum și un număr de sub
secretari de Stat, Remanierea nu

agresiune din partea R.S.A., aproa
pe un milion de persoane au fost
nevoite să-și părăsească locurile na
tale pentru a-și salva viața. Pe în
treg continentul există in prezent
peste patru milioane de refugiați.
Problema refugiaților africani și
modalitățile de ajutorare a acestora
vor fi examinate in cadrul unei reu
niuni ce va avea loc în statul africarț
Malawi. Problematica refugiaților pe
continentul african va fi abordată,
de asemenea, în cadrul unei confe
rințe internaționale convocată în
luna august la Oslo sub auspiciile
Organizației Națiunilor Unite.

PRETORIA 22 (Agerpres). — în
tr-o declarație dată publicității la
Pretoria, comandamentul forțelor ar
mate ale R.S.A. a recunoscut că un
grup de comando sud-african a pă
truns la începutul acestei săptămini
pe teritoriul Botswanei, unde a des
chis focul asupra unei patrule a po
liției, afirmînd că acțiunea a avut
loc „în scopuri de recunoaștere".
După cum s-a anunțat, președin
tele Botswanei, Quett Masire, a de
nunțat. pătrunderea pe teritoriul țării
a grupului de comando sud-african.

a afectat principalele
ministeriale.

portofolii

STATISTICI PETROLIERE. Po
trivit unui raport dat publicității
Ia Caracas, totalul rezervelor con
firmate de petrol din America de
Sud sint de 67,422 milioane de barili. Pe primul loc se situează Ve
nezuela. care deține 86,1 la sută
din totalul acestor rezerve, respec
tiv 58,083 milioane barili.
TEST NUCLEAR. Miercuri di
mineața, pe poligonul din Nevada,
Statele Unite au realizat detona
rea subterană simultană a două
dispozitive nucleare cu puterea
totală de 150 kilotone. Purtătorul
de cuvlnt al Ministerului Energiei
a anunțat că „exploziile au fost
legate de armamente". Ultima detonare simultană a două dispozi
tive nucleare a fost realizată în
anul 1982.
POZIȚIE. Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului
al R.D.P. Yemen, Haidar Abou
Bakr Al-Attas, a salutat recentul
acord încheiat intre țara sa și
R.A. Yemen privind facilitarea circulației cetățenilor yemeniți peste
frontiera comună. El a a’dăugat că
eforturile pentru unificarea R.D.P.
Yemen și R.A. Yemen vor continua
pînă cînd va fi realizată unitatea
completă.
SOLICITARE. Ecuadorul a cerut
celei de-a Vl-a reuniuni a Conterinței de Cooperare Economică a
Pacificului (C.C.E.P.) intrarea în
această organizație, s-a anunțat
oficial Ia Quito. In bazinul Paci
ficului se apreciază că se află 31 la
sută din petrolul și cărbunele exis?
tente in lume, 67 la sută din re
zervele de uraniu, 43 la sută, din
cele de fier, 20 la sută din cele de
aur și 55 la sută din cele de pes
cuit.

Evoluția complexului
orbital sovietic
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La
Încheierea celor șase luni de evo
luție pe o orbită circumterestră, după
o activitate încordată legată de
schimbarea poziției navei de trans
port „Progress" și. de sprijini
rea cosmonauților sosiți la bor
dul complexului. „Mir" cu ajutorul
navei cosmice „Soiuz TM-5“, Vla
dimir Titov și Musa Manarov au
dispus de o perioadă de timp re
zervată odihnei.
Miercuri au început pregătirile
cosmonauților pentru ieșirea în spa
țiul liber. Această ieșire are ca scop
înlocuirea unei piese exterioare a
telescopului cu una mai perfecțio
nată.

Acordul de pace—între obstacole și speranțe Exploatarea muncii copiilor

și reîncorporarea efectivelor antisandiniste in viața politică nicara
guană, concomitent cu „perfecționa
rea democrației" in țară. Oferta
includea eliberarea din închisoare a
unui prim lot de 200 foști membri ai
gărzii somoziste de tristă faimă, pe
care Bermudez a slujit-o timp de 31
de ani. Acea „gardă", de fapt un
corp militar represiv, a fost creată
în anii ’30 de către Statele Unite,
care interveniseră atunci in Nicara
gua pentru a anihila forțele de
gherilă conduse de Augusto Cesar
Sandino. La mulți ani după moartea
cunoscutului erou național nicara
guan, un grup insurgent — Frontul
Sandinist de Eliberare — i-a preluat
numele ca simbol al luptei de elibe
rare, reușind in cele din urmă, in
1979, să răstoarne dictatura somozistă.
Sigur că nu le vine prea ușor
sandiniștilor să negocieze cu foș
tii lor dușmani de moarte, dar
poate că o virtute esențială a
Acordului de pace în America Cen
trală, in pofida pașilor mici înregis
trați pină acum, constă tocmai în
aceea că a reușit să-i adune in jurul
mesei tratativelor pe cei ce juraseră
să nu negocieze niciodată.
In esență, remarcă observatorii
politici, eșecul negocierilor s-ar da
tora faptului că, in timp ce guvernul
nicaraguan a insistat asupra necesi
tății semnării unui acord de încetare
a ostilităților, ca bază pentru orice
alte reglementări, interlocutorii susți
neau că prioritatea trebuie acordată
măsurilor de democratizare în Ni
caragua și garanțiilor privind irever
sibilitatea lor. urmind ca acordul de
încetare a ostilităților să fie semnat
după aceea.
In pofida neînțelegerilor, ambele
părți au ținut, totuși, să lase între
deschisă poarta spre o nouă intilnire,
fie și fără un termen fixat, după cum
au acceptat să rămînă în vigoare
Comisia
de verificare și control
asupra reconcilierii naționale. Altfel
spus, deși nereușita ultimei runde de
negocieri îngustează șansele de pace
apărute acum aproape trei luni prin
semnarea înțelegerii de la Sapoa,
rămine speranța că ultima întilnire

îngrijorare în legătură cu înăsprirea
represiunilor rasiste din R.S.A.

ÎNTÎLNIRI LA BEIJING. în ca
drul vizitei pe care o întreprinde
la Beijing. Mengistu Haile Mariam,
președintele Republicii Populare
Democrate Etiopia, secretar general
al C.C. al Partidului Muncitoresc
din Etiopia, a avut convorbiri cu
Zhao Ziyang, secretar general al
C.C. al P.C. Chinez, și cu Deng
Xiaoping.
președintele
Comisiei
Militare Centrale a R. P. Chineze.
Agenția China Nouă precizează că
au fost examinate probleme ale
construcției economice și sociale
din cele două țări.

I
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Apel la lărgirea colaborării economice interafricane
LOME 22 (Agerpres). — Miniștrii
economiei din cele 16 țări membre
ale Comunității Economice a State
lor Vest-Africane (ECOWAS) s-au
pronunțat pentru eliminarea bariere
lor comerciale din regiune și dezvol
tarea cooperării in domeniul ener
giei, transporturilor și industriei. In
încheierea lucrărilor reuniunii mi
nisteriale a ECOWAS. desfășurată
la Lome, participanții au subliniat că
extinderea cooperării între țările
membre constituie o cale posibilă de

În Consiliul de Securitate

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

I

----- (PZZV ACTUALITATEA POLITICĂ)

america centrală

ORIENTUL MIJLOCIU

in Anglia
BONN 22 (Agerpes). — Sub titlul
„Sclavie modernă sau exploatarea
copiilor în Anglia", ziarul vest-german „Deutsche Volkszeiturig Tat"
relevă că munca minorilor in Marea
Britanie constituie un factor econo
mic real. După calculele ziarului, în
Marea Britanie, aproximativ 1,8—1,9
milioane copii intre 10 și 16 ani mun
cesc. Copiii și adolescenții muncesc
pentru a spori veniturile familiei,
in special in cazurile cind tatăl sau
mama sint șomeri, declară Allan
Whithaker. președintele
Asociației
obștești de combatere a folosirii
muncii minorilor.

„Efectul de seră"
și perturbațiile climatice
Opinii ale cercetătorilor
americani
WASHINGTON 22 (Agerpres)- —
O mare parte a teritoriului S.U.A.
este cuprins de un val de căldură.
In 17 state, mercurul termometrelor
a ajuns la aproximativ 40 grade
Celsius.
Cercetătorii americani opinează că
acest val de căldură este rezultanta
„efectului de seră", prezis de savanți
din cauza creșterii conținutului de
bioxid de carbon din atmosferă. Se
amintește că asemenea valuri de
căldură S-au mai înregistrat in
S.U.A., in acest deceniu, de patru
ori. Efectul de seră, susțin savanții,
se explică prin arderea masivă de
combustibil organic și prin tăierea
excesivă a pădurilor. El constă in
formarea unei veritabile „plăpumi"
de bioxid de carbon care înconjoară
Terra.
Oamenii de știință americani apre
ciază că nu poate fi pus la îndoială
faptul că temperatura medie anuală
a atmosferei va crește și acest lucru
este confirmat și de modelele mate
matice.

„Strigătul libertății"
O veste emoționantă : la capătul
unui calvar care a durat nu mai
puțin de 25 de ani, petrecuți in în
chisorile regimului de dictatură mi
litară din Paraguay, fostul căpitan
Napoleon Ortigoza. considerat „cel
mai vechi deținut politic din Ame
rica Latină", a reușit să-și redobindească libertatea. Condamnat ini
țial la moarte, sub o falsă acuzație
(singura lui vină fiind aceea de a
se fi opus guvernării lui Stroesner,
considerat la riadul său „cel mai
vechi dictator militar din America
Latină"), pedeapsa i-a fost comu
tată, in ultimul moment, in închi
soare pe viață ; condițiile de deten
ție — izolarea cea mai strictă — ur
măreau zdrobirea sa fizică și mo
rală, dar intențiile au dat greș ;
acum trei luni a izbutit să evade
ze și să se refugieze la ambasada
Columbiei, in fața protestelor opi
niei publice latino-americane, auto
ritățile de la Asuncion văzindu-se,
în cele din urmă, nevoite să-i per
mită să părăsească țara. Primele
sale declarații ca om liber au fost
de aspră condamnare a samavolni
ciilor la care este, supus poporul
Paraguayan.
...Dacă cel mai vechi deținut po
litic din America Latină și-a putut
recăpăta libertatea, cel mai vechi
deținut din Africa de Sud se află
încă în temnițele regimului de la
Pretoria. Victimă, ca și Ortigoza. a
unei înscenări judiciare și condam
nat, de asemenea, la închisoare pe
viață, liderul Congresului Național
African, Nelson Mandela. îndură,
tot de 25 de ani. rigorile detențiunii
în cea mai strictă izolare. Aidoma
fostului căpitan, el refuză
orice
compromis, respingînd cu dispreț
oferta autorităților de a fi pus în
libertate cu condiția de a îndemna
populația africană majoritară să re
nunțe la lupta pentru egalitatea in
drepturi cu minoritatea albă.
La 18 iulie, Mandela va împlini
70 de ani și evenimentul acționează
ca un catalizator pentru extinderea
mișcării mondiale în sprijinul eli
berării sale. „Eliberați-l pe Mande
la" — a fost lozinca sub care s-a
desfășurat, timp de 10 ore, uriașul
concert de pe stadionul londonez
Wembley, toate cele 72 000 de locuri
fiind ocupate pină la refuz. Printre
cei ce și-au dat cifncursul : celebra
cintăreață de culoare Miriam Makeba, actrița Aii Mac Graw, eroina
din „Love Story", actorul și cintărețul Harry Belafonte. Momentul
cel mai impresionant l-a constituit
mesajul pe care Mandela a izbutit
să-l trimită dincolo de zidurile
temniței. Cea mai mare parte a ce
lor ce ău dat ascultare cuvintelor
sale nici nu se născuseră cînd

Mandela a fost închis. Ce dovadă
mai bună că strigătul libertății nu
poate fi înăbușit '!
„Strigătul libertății" este chiar
titlul filmului regizorului britanic
Richard Attenborough, care, la
festivalul cinematografic din Berli
nul occidental, a obținut un succes
extraordinar. Este povestea — ade
vărată — a prieteniei dintre un zia
rist alb și studentul negru Steve
Biko, ucis cu sălbăticie in celula
unde se efla inchis, forțele de
represiune incercind să-i camufle
ze apoi moartea în sinucide
re ; intr-un act de profundă solida
ritate umană, ziaristul alb denunță
insă in fața întregii lumi o aseme
nea crimă odioasă, chiar dacă pen
tru el aceasta inseamnă să ia calea
exilului.
Minute in șir au aplaudat in pi
cioare spectatorii la un alt festivul
cinematografic, cel de la Cannes,
filmul unui alt regizor britanic,
Chris Menges, „O lume aparte",
care a- și primit premiul special al
juriului. Tot o poveste reală, de
data aceasta, apartheidul văzut cu
ochii unei fetițe albe, ai cărei pă
rinți, ziariști și ei ca prietenul lui
Biko, sint. supuși unei crunte re
presiuni pentru
activitatea
lor
antirasială. Fetița intre timp a cres
cut și este chiar scenarista filmu
lui : mama sa a fost asasinată. în
1982 de către un comando terorist
trimis de Pretoria, in Zambia, unde
se afla in exil, iar tatăl său este
astăzi singurul alb aflat in con
ducerea Congresului Național Afri
can. .
Desigur, nu este o simplă coinci
dență că aproape simultan două
opere cinematografice remarcabile
și-au propus ca temă denunțarea
monstruoaselor practici ale rasis
mului. Mai mult, însăși viața lui
Mandela urmează a constitui su
biectul unui film. Viața militantu
lui care, pentru a relua cuvintele
ziarului
„Guardian",
reprezintă
simbolul „șansei tragic pierdute" ca
Africa de Sud să devină dintr-un
stat al discriminărilor rasiale o țară
a conviețuirii in bună înțelegere
intre albi și negri. Poate că și coș
marul trăit de Ortigoza va fi trans
pus sub forma unei povestiri cine
matografice.
Cu imensa sa putere de influen
țare, filmul, arta in general pot fi
și se dovedesc a fi o armă reduta
bilă in slujba unei cauze nobile :
aceea ca libertatea și egalitatea in
tre oameni să nu mai fie nicioda
tă, indiferent de meridiane, o „șan
să pierdută".
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