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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
vineri, 17 martie, a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței a fost dezbătut RAPORTUL
PRIVIND ANALIZA PE BAZĂ DE BILANȚ A RE
ZULTATELOR OBȚINUTE PE ANSAMBLUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE, FORMAREA Șl UTILIZAREA
RESURSELOR FINANCIARE IN ANUL 1988.

In raport se subliniază că, anul trecut, oame
nii muncii, puternic mobilizați de hotăririle Con
gresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, au obținut noi și importante realizări
in dezvoltarea economico-socială a țării, in spo
rirea producției industriale și agricole, a venitu
lui national, a bogăției generale a patriei. Este
relevat faptul că, in 1988, forțele de producție
au cunoscut o continuă creștere, s-a accentuat
procesul de dezvoltare intensivă și modernizare
a tuturor ramurilor economiei naționale. Succese
deosebite au fost înregistrate, de asemenea, in
domeniile cercetării științifice, invățămintului și
culturii, care și-au adus o contribuție de seamă
la progresul multilateral al patriei. Totodată, s-au
asigurat stabilitatea preturilor, o circulație bă
nească sănătoasă, consolidarea valutei naționa
le, echilibrul bugetar și financiar. Ca rezultat al
întregii activități economice desfășurate in 1988,
avuția națională acumulată s-a ridicat la 5177,5
miliarde lei, cu 4,4 la sută mai mare decit in
1987, din care fondurile fixe reprezintă 3 367,7
miliarde lei.
Creșterea forței economice a țării și a venitului
național a creat resursele necesare pentru ridi
carea, in continuare, a nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor.
Realizările din 1988 au constituit o temelie
trainică pentru trecerea cu succes la înfăptuirea
obiectivelor prevăzute pentru cel de-al patrulea
an al actualului cincinal.
Pe baza datelor cuprinse in raport, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a apreciat că, deși pe ansamblu s-au obținut
realizări importante, ele nu sint in conformitate cu
prevederile planului cincinal - creșterea produ
sului social și a venitului național fiind incâ mică
in raport cu posibilitățile de care dispune econo
mia naționala — și a cerut să se acționeze cu
fermitate pentru obținerea, in acest an, a unor
rezultate superioare in toate domeniile, pentru
îmbunătățirea radicală a activității economicofinanciare.
Pornind de la activitatea nesatisfăcătoare des
fășurată anul trecut in domeniul financiar-bancar,
Comitetul Politic Executiv a criticat aspru orga
nele financiare și bancare și a apreciat ca neco
respunzătoare activitatea viceprim-ministrului care
coordonează acest sector, a ministrului finanțelor
și a guvernatorului Băncii Naționale și a pre
ședintelui Băncii pentru Agricultură și Industrie
Alimentară, ce se fac vinovați de grave încălcări
ale prevederilor legale in ce privește acordarea
de credite, lichidarea pierderilor din activitatea
unor unități economice și de neindeplinirea atri
buțiilor și răspunderilor ce le reveneau in buna
organizare și desfășurare a activității economico
*
financiare, in asigurarea rentabilității și eficien
ței tuturor intreprinderilor. Pe baza propunerilor
făcute de mai mulți membri ai Comitetului Poli
tic Executiv, in cadrul ședinței s-a hotărit elibe
rarea din funcții a tovarășilor Neculai Ibănescu,
viceprim-ministru al guvernului, Cheorghe Paraschiv, ministrul finanțelor, Florea Dumitrescu,
guvernatorul Băncii Naționale, și Nicolae Eremia,
președintele Băncii pentru Agricultură și Industrie
Alimentară.
In legătură cu raportul privind analiza pe bază
de bilanț, secretarul general al partidului a men
ționat rezultatele obținute și a cerut ca acesta
să fie completat in așa fel incit să prezinte in
detaliu situația existentă in domeniul economicofinanciar, pentru a da posibilitatea să se tragă
concluziile corespunzătoare și să se adopte mă
surile necesare in vederea imbunâtățirii radica
le a intregii activități. S-a cerut să se acționeze
cu toată hotărirea pentru aplicarea fermă a pre

vederilor legii, a autoconducerii, autogestiunii și
autofinanțării, a prevederilor mecanismului economico-financiar, pentru lichidarea produselor
nerentabile, a oricăror forme de risipă și proastă
gospodărire a fondurilor materiale și bănești
încredințate intreprinderilor. Trebuie să facem in
așa fel - a subliniat secretarul general al parti
dului - incit, in cel mai scurt timp, să asigurăm
ca, în acest an, toate produsele și toate unită
țile să devină rentabile.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut organelor
financiar-bancare să aplice ferm legea care
prevede ca, in cazul in care mai apar întreprin
deri nerentabile, acestea să fie puse sub supra
veghere. Nu putem - a spus secretarul general
al partidului - să acoperim stările negative din
unele unități pe seama realizărilor generale ale
economiei noastre naționale !
Arătind că munca celor ce lucrează în dome
niul financiar-bancar presupune competență, dis
ciplină și o inaltă responsabilitate față de modul
cum este gospodărită avuția națională, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut organelor financiarbancare să acționeze cu răspundere sporită in
respectarea riguroasă a legilor. In legătură cu
aceasta s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii
controlului financiar, a organizării și precizării
mai bune a atribuțiilor și răspunderilor Curții
Superioare de Control Financiar, precum și ale
Consiliului Central de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, care trebuie să ac
ționeze cu mult mai înaltă fermitate și eficiență
in asigurarea respectării riguroase a prevederilor
legii și a normativelor economico-financiare.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca progra
mul de măsuri privind activitatea economico-financiară să fie îmbunătățit pe baza propuneri
lor și indicațiilor secretarului general al parti
dului și pus in dezbaterea Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și Consiliului Național al Agriculturii, urmind să fie supus spre aprobare
plenarei Comitetului Central al partidului.
Avînd in vedere creditele nerambursate foarte
mari ale unor cooperative agricole de producție,
pe baza propunerilor secretarului general al
partidului, Comitetul Politic Executiv a aprobat
anularea tuturor creditelor cooperativelor agri
cole de producție contractate pină in anul 1981.
in același timp, s-a stabilit ca, pentru unele co
operative cu situații financiare mai grele, să fie
anulate creditele contractate inclusiv pină in anul
1985, iar pentru altele o reeșalonare corespun
zătoare a restituirii tuturor creditelor contractate
pină in anul 1985. In acest fel, cooperativele agri
cole de producție vor beneficia de o reducere a
creditelor de circa 80 miliarde lei. Totoda
tă, s-a cerut să se întocmească un pro
gram special de dezvoltare a tuturor cooperati
velor agricole de producție, astfel incit, in cel
mai scurt timp, ele să-și desfășoare activitatea
cu rezultate economico-financiare cit mai bune.
Avind in vedere că circa 15 la sută din co
mune nu dispun de mori și brutării proprii, lo
cuitorii acestora trebuind să se deplaseze in alte
localități pentru a beneficia de aceste servicii,
in cadrul ședinței, pe baza propunerilor
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-a stabilit ca in cursul
acestui an in toate comunele să se treacă Io
construirea și punerea in funcțiune de mori și
brutării, astfel incit, in anul 1990, să nu mai
existe comună fără moară și brutărie.
Comitetul Politic Executiv a examinat și apro
bat RAPORTUL CU PRIVIRE LA FONDUL' DE
PARTICIPARE A OAMENILOR MUNCII LA REA
LIZAREA PRODUCȚIEI, A BENEFICIILOR Șl LA
ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR PENTRU ANUL 1988.

Conform datelor prezentate, acest fond, de
terminat nemijlocit de nivelul indeplinirii sarci
nilor de plan, a indicatorilor economico-financiari, a sporit, anul trecut, in unitățile econo
mice de stat față de cel din anul 1987.
In cadrul ședinței s-a subliniat că, pe lingă
retribuții, oamenii muncii primesc, ca urmare a
rezultatelor economice obținute in anul 1988,
sume însemnate reprezentind participarea la be

neficii, premii și alte stimulente. Pe această bază,
în acest an, unitățile economice — de stat și
cooperatiste — vor primi, sub formă de partici
pare la beneficii sau alte premii, circa 8,1 mi
liarde lei.
De asemenea, pentru părțile sociale depuse la
fondul de dezvoltare, oamenii muncii vor primi
circa 1,1 miliarde lei.
in total, pe calea participării la beneficii și a
participării cu părți sociale la fondul de dezvol
tare, oamenii muncii vor primi, in afara retribu
ției, pentru anul 1988, circa 9,2 miliarde lei.
Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor,
centralelor industriale, unităților economice, pre
cum și organizațiilor de partid, sindicale să ac
ționeze, în continuare, pentru sporirea contribu
ției oamenilor muncii la fondul de dezvoltare a
intreprinderilor, pentru creșterea producției și
productivității muncii, ridicarea calității produse
lor și reducerea consumurilor de materii prime,
materiale, combustibil și energie, pentru sporirea
continuă a rentabilității și a eficienței economice,
a beneficiilor fiecărei unități economice — calea
sigură a sporirii veniturilor fiecărui om al muncii,
o ridicării nivelului general de bunăstare și civi
lizație al intregului popor.
Comitetul Politic Executiv a analizat și stabilit
MĂSURI CU PRIVIRE LA REALIZAREA PLANULUI
PE TRIMESTRUL II 1989.

Aceste măsuri au in vedere o eșalonare judi
cioasă a sarcinilor pe fiecare lună, corespunzător
prevederilor planului pe perioada respectivă.
O atenție deosebită este acordată realizării
planului la export, punindu-se accentul pe inten
sificarea contractării producției, vămuirea de ur
gență a stocurilor existente, soluționarea la timp
a tuturor problemelor legate de executarea și
livrarea ritmică a intregului fond de marfă, in
structura, nivelul calitativ și la termenele pre
văzute.
Măsurile stabilite au, totodată, in vedere uti
lizarea deplină a tuturor capacităților, încadrarea
strictă in normele de consum aprobate și re
ducerea lor, in continuare, prin diminuarea con
sumurilor de materii prime, combustibil și ener
gie, respectarea normativelor economico-finan
ciare și ridicarea, pe această bază, a eficien
ței intregii activități economic
*.
_
In ocelași timp, s-a cerujj să se acționeze cu
toată fermitatea pentru realizarea programelor
privind perfecționarea organizării muncii și mo
dernizarea proceselor de producție, sporirea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor - obiective de prim ordin
ale intregii activități economice.
S-a cerut guvernului, ministerelor, centralelor
industriale, tuturor unităților economice, organe
lor și organizațiilor de partid să acționeze, in
spiritul măsurilor stabilite, pentru organizarea și
desfășurarea
corespunzătoare
a activității
productive,
pentru
recuperarea
oricăror
rămineri in urmă și îndeplinirea in cele mai bune
condiții a planului pe trimestrul al ll-lea și pe
întregul an.
Comitetul Politic Executiv a hotărit CONVO

Ordine si disciplină, muncă bine organizata
pentru sporirea producției de cărbune!
în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lucru ne probleme
economice de la C.C. al P.C.R.. tovarășul NICOLAE CEĂ4IȘESCU a
insistat in mod deosebit asupra măsurilor si acțiunilor ce trebuie în
treprinse în scopul realizării in cele mai bune condiții a planului pe luna
martie, pe primul trimestru si pe întregul an 1989. în aaest context,
secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a; se lua mă
suri mai hotărîte pentru înfăptuirea întocmai a programelor privind dez
voltarea bazei energetice si de materii prime. în industria extractivă, ca
de altfel în oricare alt domeniu, realizarea prevederilor de plan la. pro
ducția fizică, în condițiile unei eficiente mereu sporite, trebuie să con
stituie singura unitate de măsură a întregii activități.
Fără îndoială, este pozitiv faptul că. pe ansamblul Industriei carbo
nifere. după două luni si jumătate din acest an. nivelul producției a
crescut fată de aceeași perioadă din anul trecut. Totuși, ritmurile la ex
tracție nu se situează în toate unitățile la nivelul planului si al bazei
tehnice din dotare. Există încă unități unde, practic, cu aceeași dotare,
dar prin organizarea mai bună a muncii, prin întărirea ordinii si disci
plinei. se poate realiza o producție de cărbune aproape dublă. Nu este o
afirmație făcută întîmplător. la modul general, ci un adevăr demonstrat
de rezultatele obținute de două mari unități gorjene — întreprinderile
miniere Lupoaia si Jilt — din cadrul Combinatului minier Motru. unde
nivelul producțiilor a crescut constant în ultimele luni, dar nu la fel în
ambele întreprinderi si nu la nivelul posibilităților, al condițiilor create
pentru a da tării tot mai mult cărbune. Explicațiile ? Să lăsăm faptele
să vorbească.
Este firesc ca. într-un mare com
binat minier, precum cel de la Mo
tru. a cărui activitate se întinde pe
zeci si zeci de kilometri, condițiile de
zăcămînt să difere de la o zonă la
alta, de la o întreprindere la alta.
Si. fără îndoială, nici cele două mari
unități miniere de la Lupoaia si Jilt
nu fac excepție de la această regulă.
Iată de ce precizăm de la bun
început că există diferente de zăcămint între cele două unități. Nu mari,
dar există.
La tel de firesc ar fi însă ca prin
structura organizatorică, prin dotarea
tehnică de care dispun — în mare
parte aproape identice — prin pre
gătirea temeinică a forței de muncă,
diferentele determinate de condițiile
naturale să fie atenuate, dacă nu
chiar anulate, iar rezultatele obținu
te în producție să fie asemănătoare,
pe deplin comparabile. în fond,
aceasta si este rațiunea pentru care
ambele unități au fost dotate cu un
mare număr de excavatoare cu ro
tor. adevărate uzine pe senile, pentru
construcția cărora s-au investit sute
si sute de milioane de lei si care,
deci, trebuie folosite cu eficientă ,cît
mai înaltă.
Așa ar trebui si așa ăr fi normal,
numai că tocmai preocupările ma
nifestate pentru folosirea cu indici
superiori a excavatoarelor cu rotor
și. în general, a tuturor utilajelor
diferă cel mai mult in cele două uni
tăți, mult mai mult decît condițiile
naturale. Consecințele ? Evident. în
primul rînd. diferența de producție,
de cărbune extras, transportat și li
vrat zilnic uzinelor electrice. Iar da
aici, greutăți în aprovizionarea cu
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CAREA PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI IN ZIUA DE 12 APRILIE A.C. Plenara

va avea pe ordinea de zi problemele activității
economice și ale activității de partid. In cadrul
plenarei urmează, de asemenea, să fie discutate
măsufile de pregătire a Congresului al XlV-iea ol
Partidului Comunist Român.
Secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat convingerea că
oamenii muncii, intregul popor, acționind cu
inaltă răspundere, într-un spirit de ordine și dis
ciplină, vor face totul pentru înfăptuirea exem
plară a planului pe semestrul I, pe acest an și pe
intregul cincinal, a tuturor planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială a țârii,
temelia trainică și sigură a creșterii bunăstării
materiale și spirituale a intregii noastre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

COMUNIȘTII
promotori ai acțiunii de modernizare a producției
mente. Chiar și ale celui care a lan
sat întrebarea-invitație de la începu
tul acestor rînduri. Dar, mai ales,
pledează adevărul că modernizarea
producției reprezintă pentru econo
mia noastră
rezolvarea multor
ecuații ale progresului și eficienței.
„Nu există — repet — problemă mai
importantă pentru economia româ
nească in momentul de față decit
aceasta 1 —
sublinia
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la recen
ta Consfătuire de lucru pe probleme
economice de la C.C. al P.C.R. Șl
trebuie să ne concentrăm toată preo
cuparea, pentru că aceasta rezolvă
și problemele de calitate, de nivel
tehnic, de cheltuieli materiale și con
sumuri energetice, de productivitate
a muncii, deci ale progresului in
general in toate domeniile economiei
noastre".
Modernizarea producției reprezin
tă deci obiectivul fundamental al
intregii strategii de dezvoltare calitativ-intensivă a economiei noastre.
Atitudinea organizațiilor de partid, a
comuniștilor față de îndeplinirea
acestui obiectiv primordial este
definită cu toată claritatea de secre
tarul general al partidului, care cere
„să acționăm cu spirit revoluționar,
cu îndrăzneală pentru cunoașterea
continuă a tot ceea ce este nou". Iar
în lupta pentru aplicarea acestui
nau „comuniștii trebuie să se afle
permanent în primele rînduri in
toate domeniile de activitate".
N-am fi comuniști, n-am respecta
adevărul dacă n-am tine seama de
faptul că între forțele de care
dispunem — numărul mare de spe
cialiști din producție și din cerce
tare — și rezultatele obținute în

lignit a termocentralelor, cu implica
ții care se prelungesc, practic, prin
nerealizarea planului la producția de
energie electrică. în toate sectoarele
economiei.
în graiul sec. dar exact al cifrelor,
aeeste diferente de preocupări apar
cit se poate de expresiv. Astfel. în
timp ce la întreprinderea minieră
Lupoaia. pe total unitate, se înregis
trează. în perioada care a trecut din
acest an. un indice extensiv mediu
de folosire a excavatoarelor de 70,7
la sută și un indice intensiv de 880
metri cubi și tone pe oră, La în
treprinderea minieră Jilt indicele
extensiv este doar de 43.1 la sută, iar
cel intensiv de 55.3.1 metri cubi și
tone pe oră. Cum se explică aceas
tă situație ?
înainte de a pătrunde în fondul
analizei, iată cîteva secvențe semni
ficative pentru stilul de muncă al
conducerilor celor două unități, mo
dul cum coordonează organele de
conducere colectivă activitatea spe
cialiștilor, a întregului personal mun
citor din cariere, spiritul gospodă
resc manifestat fată de baza tehnicomaterială din dotare. La Lupoaia,

In bazinul minier al Gorjului

Realizare deosebită o minerilor maramureșeni
în subteranele munților Maramu
reșului, in perimetrul întreprinde
rii miniere Baia Borșa, a' avut loc
un eveniment deosebit : străpunge
rea galeriei-tunel cu o lungime de
8,8 km, care face legătura dintre
Complexul industrial Baia Borșa și
iazul de decantare Novăț. Astfel,
aici au lucrat topografii din Cen
trala minereurilor și Institutul de
cercetări, proiectări, inginerie teh
nologică pentru minereuri neferoa
se din Baia Mare, precum și mine
rii de la întreprinderea beneficiară,
de la întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Mara
mureș și brigada complexă Vișeu

domeniul modernizării nu se poate
așeza întotdeauna nici semnul echi
librului, nici setpnul eficienței aștep
tate și necesare. Pe bună dreptate,
secretarul general al partidului
aprecia că avem forțe uriașe, capa
bile, pentru a reuși să rezolvăm,
într-un timp scurt, problemele legate
de promovarea progresului tehnic și
științific, de modernizarea întregii
economii. Ceea ce înseamnă că mai
mult decît pînă acum activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid
cu această importantă categorie de
comuniști — specialiștii —, care are
în prezent o pondere însemnată în
economia noastră, se cere gindită
într-un spirit nou — al cultivării
îndrăznelii pentru cunoașterea și aglicarea progresului tehnic, pentru
combaterea cu! toată fermitatea a
tot ceea ce este vechi și perimat.
Sub impulsul ideilor înnoitoare ale
Tezelor din aprilie, ale Expunerii din
noiembrie, organizațiile de partid au
adoptat și adoptă forme tot mai coo
perante, mai active de potențare a
capacității creatoare a comuniștilorspecialiști. Atît discuțiile individuale,
cît și rapoartele pe care aceștia le
prezintă în calitate de comuniști au
devenit, în multe locuri, adevărate
momente de evaluare critică și auto
critică a activității lor în domeniul
progresului tehnic,
de promovare
permanentă a unei stări de autodepășire. de angajare a capacității lor
în mod efectiv în cadrul parametri
lor impuși de cuceririle revoluției
tehnico-știlnțiffce. Așa se și explică
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de Sus. Precizăm că din cei 8 800
metri, cît are galeria-tunel, 6 650 m
au fost făcuti de minerii întreprin
derii din Borșa, iar restul de către
minerii-geologi. Este cea mai lun
gă magistrală subterană din ca
drul Centralei minereurilor Baia
Mare. Amănunte ne oferă ingine
rul Nicolae Suciu, directorul între
prinderii miniere Baia Borșa :
— Străpungerea galeriei-tunel face
parte dintr-un complex de lucrări
din cadrul unui obiectiv important
din această zonă : iazul de decan
tare pentru ape reziduale. Prin
aceasta, ș-a deschis o cale subte

rană spre noua zonă minieră No
văț. Prin galerie se va transporta
prin conducte sterilul rezultat prin
flotații și tot pe aici va fi recircuitată apa limpede. Prin străpunge
rea tunelului s-au făcut și cerce
tări geologice ale masivului Toroioaga, iar în viitor pe această cale
se vor efectua transportul mine
reului din noul perimetru minier
spre uzina de preparare, precum și
transportul de materiale și perso
nal. Prin darea în folosință a aces
tei galerii-tunel, drumul se va
scurta la jumătate, eliminîndu-se
transportul auto. (Gheorghe Pârja).
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„Dacă sîntem sinceri cu noi — și
nu putem să nu fim — ar trebui să
ne punem întrebarea : care este
aportul concret, nominal, al fiecăruia
din cei 5 000 de ingineri-comuniști,
citi își desfășoară activitatea în ju
dețul nostru, la înfăptuirea progra
melor de organizare științifică și mo
dernizare a proceselor de producție ?
Prin date globale, am putea da un
răspuns. Pentru că, în mod obiectiv,
în fiecare unitate efectele progra
melor de modernizare se resimt
lntr-o măsură mai mare sau mai
mică. Dar modernizarea este și tre
buie să fie o operă de profundă
gîndire tehnică și economică. Un
rezultat „la zi" al aplicării cuceriri
lor revoluției tehnico-știintifice. Și
nu poate fi realizată la acești pa
rametri decît prin aportul hotărîtor
al tuturor cadrelor cu înaltă pre
gătire tehnică și economică".
O asemenea întrebare-invitație, la
un dialog comunist pe o temă atît
de importantă, a fost adresată într-una din recentele plenare ale
comitetelor județene cu activul de
partid consacrate dezbaterii Expu
nerii din noiembrie, anul trecut, a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al partidului.
Ea a stîrnit evident ecou.
Poate că spațiul respectivei ple
nare nu permitea abordarea com
plexă a modului în care pot orga
nizațiile de partid să dinamizeze
participarea comuniștilor-specialiști
la înfăptuirea programelor de mo
dernizare. Cert este faptul că pentru
abordarea cît mai profundă a aces, tel participări pledează multe argu-

Fața în fața rezultatele ob
ținute de două mari unități
din
industria carbonife
ră : întreprinderile miniere
Lupoaia și Jilț

unde s-a constituit un colectiv de
muncă bine închegat, care si-a însu
șit rigorile disciplinei de producție,
ale activității complexe desfășurate
în sectorul minier, ne-am putut con
vinge chiar și numai printr-un son
dai fulger că fiecare om știe exact
ce are de făcut, ne întreaga durată
a schimbului. Cuvîntul de ordine al
tuturor oamenilor muncii este res
pectarea disciplinei tehnologice, ca
primă condiție pentru realizarea sar
cinilor de plan, a tuturor indicatori
lor acestuia.
în aceeași zl în care ne-am de
plasat la Lupoaia am fost si la Jilt.
Buldozere dezmembrate, cu șenilele
căzute, îngropate pînă la motor
în nămol, baricadau intrarea în
unitate ; bene ruginite de auto
basculante, subansamble diverse
erau întinse pe o mare suprafață
de teren, totuși la vedere și pe
lîngă care probabil că membrii
consiliului oamenilor muncii din
întreprindere au trecut de zeci
și zeci de ori.
Mulți specialiști din Întreprindere
ne-au vorbit despre greutățile întîmpinate în asigurarea forței de muncă.
De aceea, am fost oarecum surprinși
să vedem curtea unității plină de oa
meni la o oră cînd activitatea se afla
în plină desfășurare. Explicația pre
zentei lor aici? Ni se spune că au
fost chemați pentru un curs de ca
lificare. Un lucru bun. evident I Este
chiar necesar ca în întreprindere să
fie organizate temeinic asemenea
cursuri. Iată însă că orele au tre
cut — ceasuri bune de lucru sau de
învățătură — si mult așteptatul curs
nu a mai început. O jumătate de zl
— și cîte alte asemenea jumătăți de
zile nu trec aici, la Jilt, la fel — în
care zeci de mineri, lăcătuși, elec
tricieni. mecanici de întreținere, excavatoristi au stat degeaba, formîndu-și probabil pe deasupra si o ima
gine falsă despre ce înseamnă un
curs de pregătire profesională.
A devenit limpede astăzi că pro
blemele producției, tot mai comple
xe. nu pot fi stăpînite și soluționate
prompt decît în măsura în care se
cunoaște exact fiecare amănunt de
pe întregul flux tehnologic. Ia orice
oră din zi și din noapte. Tocmai de
aceea, la Lupoaia a fost creat un sis
tem organizatoric care permite nu
numai cunoașterea exactă de către
fiecare specialist a pulsului activită
ții. ci asigură și intervenția opera
tivă. cu toate mijloacele necesare,
atunci cînd este cazul. De altfel,
chiar rezultatele obținute vorbesc de

Tinerii țării la școala muncii pentru țară
...Era prin anii ’60. La oțelăria
„Siemens Martin" din Combinatul
siderurgic Reșița, tinerii care lu
crau la cuptorul nr. 1 au avut ini
țiativa de a alcătui o brigadă de
tineret menită să devină „Școală
a producției, a educației comunis
te". Au ales șef al brigăzii pe cel
mai priceput și destoinic topitor
dintre ei, s-au așezat pe muncă,
și succesele, depășirile de plan și
evidențierile n-au contenit lună
după lună, an după an. Acei tineri
au depășit vîrsta utecistă. alții
le-au luat locul în brigadă, dar
brigada tineretului a fost mereu în
frunte, unde este și azi — cînd
produce oteluri inalt aliate si spe
ciale, destinate îndeplinirii progra
melor prioritare ale economiei na
ționale. Urmînd destinul firesc al
oricărui tînăr harnic în muncă și
dornic de învățătură din România
anilor socialismului — cu deosebire
din perioada deschizătoare a ma
rilor orizonturi de după Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist
Român —. inițiatorii brigăzii uteciste de la Reșița au crescut, au dobîndit calificări superioare, au fost
promovați. Ion Văduva, șeful lor
initial, spre exemplu, este astăzi
primul-secretar al
Comitetului
municipal de partid Reșița. Care,
bineînțeles. își face timp și trece
— dacă nu zilnic, de cîteva ori pe
săptămînă — pe la brigada tine
retului, unde i-au rămas sufletul
și amintirea unui răsunător, record
de producție.
Faptul, deloc singular In socie
tatea noastră nouă, ni s-a părut
cît se poate de concludent pentru
drumul deschis și străbătut de ti
neretul țării, care niciodată, ca în
societatea socialistă, nu a avut în
față atîtea perspective și posibîli-

<___________ .

tăți concrete de formare, afirmare
și împlinire pe toate planurile
personalității. Faptul ni s-a părut,
totodată, cît se poate de Dotrivit ca
preambul la articolul de fată —
consacrat modului in care tineretul
țării se pregătește prin muncă
pentru muncă, dar și modului în
care organizațiile de partid se
ocupă, potrivit misiunii lor firești,
de îndrumarea si conducerea acti
vității tinerilor, a organizațiilor lor
uteciste.

Strategie politică de
largă perspectivă. Incă de la
Înalta tribună a Congresului al
IX-lea al partidului, în anul 1965,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta că formarea tinerei generații
de constructori ai socialismului și
comunismului constituie una din
preocupările centrale, o îndatorire
de onoare a întregului partid
și chema tineretul țării să răspun
dă condițiilor deosebite de dezvol
tare multilaterală printr-o munci
perseverentă și lărgire a orizontu
lui de cunoștințe, prin participarea
activă, alături de intregul popor,
la opera de construcție socialista.
Realitatea muncii cotidiene — din
fabrici, din școli și facultăți, de
pe ogoare, de la orașe și sate —
a demonstrat în acești ani, și de
monstrează în continuare, cu pu
terea de convingere a faptelor, că
tinerii țării sint prezenți activ în
linia întîi a muncii, activitatea lor
în producție și la învățătură prefigurind imaginea stenică a unor
generații însuflețite de idealurile
de progres și dezvoltare socială,
de patosul revoluționar al muncii
pentru țară.
Grija pe care societatea noastră.

poporul întreg o manifestă con
stant și sistematic pentru ca tinerii
să beneficieze de condițiile nece
sare instruirii multilaterale, des
fășurării muncii și exprimării des
chise pune în evidență ideea cen
trală că omul nou se formează
încă din anii tineri. Toți factorii
educaționali. îndrumați de partid,
acționează pentru materializarea
în
practică
a
acestei
idei
călăuzitoare.

Cultul muncii se dezvol
tă mai ales in procesul
muncii. Fapte de muncă și via
tă din jurul nostru, la îndemina
zilnică a oricui, atestă de la sine
că preocupările factorilor politici
răspund — și în cazul tineretului
— cerinței exprimate de condu
cerea partidului ca pe primul plan
al activității coțidiene să se afle
educarea și dezvoltarea largă a
cultului muncii, a răspunderii și
dragostei pentru Uhcrul bine făcut.
Opiniile interlocutorilor noștri
— cadre de partid cu experiență
— se constituie în argumente con
vingătoare în acest sens.
Aurel Bîlu — secretar al Comi
tetului de partid din sectorul 1
—< București ; Se poate aprecia,
bizuindu-ne pe realitatea grăitoare,
că tineretul nostru de azi — cres
cut și educat de partid — este ca
racterizat deopotrivă prin elan
tineresc șl responsabilitate socială,
contribuind efectiv la realizarea
obiectivelor construcției socialiste,
la clădirea viitorului luminos al
țării. Fiecare la locul său de acti
vitate își Înțelege îndatoririle șl
muncește cu entuziasm, nu rareori

tinerii și organizațiile de tineret
evidențiindu-se în colectivele din
care fac parte. Așa se petrec fap
tele în sectorul nostru, spre exem
plu, la I.M.M.R. „Grivița roșie",
întreprinderea de avioane, „Auto
matica", Întreprinderea mecanică
pentru industria ușoară, la „Dacia"
și „Laromet", la Institutul agro
nomic, la A.S.E., în școli și în in
stitute de cercetare. în plus. 350
de tineri din sectorul nostru mun
cesc cu hărnicie pe șantierul na
țional „Amenajarea complexă a
rîului Argeș", alți 100 lucrează la
construirea secției Băneasa a Fa
bricii de pîine Pajura, iar alte mii
răspund direct de întreținerea și
înfrumusețarea parcului Herăstrău,
a celorlalte zece parcuri din sector.
Faptele de muncă ale celor mai
mulți dintre ei — fiindcă sint și
unii care, prin comportarea lor,
prin neparticiparea Ia muncă, se
constituie în excepții de la această
regulă — arată că școala muncii
este o inaltă școală de formare
pentru viitor.

O înaltă îndatorire mo
rală a fiecărui comunist. In
spiritul Statutului partidului, al
indicațiilor formulate
în
re
petate
rînduri
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. educarea tine
rilor este o înaltă îndatorire a
fiecărui comunist, îndrumarea și
conducerea organizațiilor U.T.C.
este o permanentă sarcină majoră
a fiecărei organizații de partid.
Pentru a-și exercita cu bune re
zultate această misiune, organiza-
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în mobilizarea lucrătorilor de pe ogoare
/

tn relatArea precedentă consacra
tă stilului do muncă al organizato
rilor de partld-președințl al consi
liilor unice agroindustriale pentru
organizarea și desfășurarea acțiuni
lor consacrate obținerii unor recolte
superioare, am consemnat opinii asu
pra preocupărilor de ansamblu, in
acest sens, ale Comitetului județean
de partid Ialomița, precum și unele
experiențe si puncte de vedere rela
tate de participantei la dezbatere.
Redăm, in continuare, alte opinii pe
marginea temei supuse dezbaterii.

Obtective clare, activitate riguros
planificată. „Consider de hotăritoare importanță cunoașterea realități
lor, a oamenilor ca premisă esen
țială în inițierea și desfășurarea
unor acțiuni concrete, menite șă asigure înfăptuirea sarcinilor ce revin
consiliilor unice agroindustriale, apreria în Cadrul dezbaterii tovarășul Gheorghe Nica, președinAndr'ășești. Și
tei© C.U.A.S.C,
eu sint, de părere că flecare organit»tar. în raport ou
. condițiile extetente in consiliul său. trebuie să
se ocupe personal de rezolvarea unor
probleme stringente. Eu, de pildă,
ml-am propus să mă ocup insistent
de mecanizatori. Se știe prea bine
c© importanță hotăritoare are me
canizatorul în obținerea unor recol
te superioare. Si cu atit mal mult
eu cit Stațiunea de mecanizare a a*
grlculturii Andrășești are o condu
cere tânără, care »e confruntă cu
unele dificultăți. Convingerea mea
însă, șl cred ca a tuturor celor de
față, este că organizatorul de partid
trebuie să albă, Înainte de toate, o
imagine limpede asupra principale
lor obiective pe care și le-a propus
biroul de coordonare, intr-o peri
oadă sau alta, șl să acționeze pen
tru înfăptuirea lor integrală și la
termenele Stabilite. în baze hotăririlor adoptate de comitetul județean
de partid, biroul de coordonare din
cadril! consiliului nostru a stabilit
obiective clare pentru acest, an. In
sectorul producției vegetale : pune
rea in vatoftre a terenului agricol
si folosirea judicioasă a întregului
fond funciar, măsuri cere vizează
încheierea organizării teritoriului și
asoiementelor in toate unitățile agricoU, pini la nivelul fermelor de
producție, cultivarea fiecărui metru
pătrat din perimetrul localităților și
centrelor gospodărești ; folosirea la
capacitatea maximă a resurselor ma
teriale și n forței umane Și meca
nic© exirtente. In vederea Înfăptui
rii integrele a sarcinilor ce revin din
programul județean de irigații, de
secări și combaterea eroziunii solu
lui, folosire.! rațională, gospodă
rească a tuturor surselor de Apă, pi
cătură cu picătură ; amplificarea ac
țiunilor de îmbunătățire a potenția
lului prodectiv al pămintului prin
extinderea lucrărilor de searificare
a solului și a aplicării de amenda-

mente și îngrășăminte naturale; ©xeeutarea, pe întreaga suprafață, de
arături de cea. mai bună calitate,
respecți nd u-se normele de adîncime
și uniformitate prevăzute în tehno
logii ; punerea in valoare a rezul
tatelor din domeniul cercetării agricole, pentru Îmbunătățirea conti
nuă a structurii soiurilor și hibri
zilor, asigurarea semințelor si ma
terialului sădi tor din categorii bio
logice superioare, âcordind o deo
sebită atenție zonării și optimiză
rii structurii culturilor. în sectorul
zootehnic : atenție deosebită îngri
jirii. furajării și păstrării sănătății
animalelor ; îmbunătățirea tehnolo
giilor de producere a furajelor in
scopul realizării a cel puțin 10 000
de unități nutritive la hectar ; îm
bunătățirea procesului de selecție și
reproducție la toate Speciile de anlmale. în sectorul de mecanizare
a agriculturii : repararea. Întreține
rea și exploatarea cu maximum de
randament a tuturor mașinilor agri
cole, pentru efectuarea do calitate
si în perioadele optime a tuturor
lucrărilor din campaniile agricole :
formarea unui număr mare de agregate complexe. în vederea exe
cutării mal multor operații la o
singură trecere a tractorului ;
reducerea consumurilor de car
buranți cu 2 la sută. Am amlntât doar o parte din obiectivele
pe care ni le-am propus și care se
regăsesc cu siguranță șl în planu
rile de măsuri ale celorlalte consi
lii unice agroindustriale din județul
nostru. Doresc să Subliniez că or
ganizatorul de partid, celelalte ca
dre de partid și de stat din consi
liul unic, în munca pe care o des
fășoară nemijlocit și zi de zi in
mijlocul lucrătorilor din agricultură,
trebuie să aibă permanent în ve
dere tocmai înfăptuirea acestor o*
biectlve. A munci cu oamenii în
seamnă a-i determina. în modul cel
mai concret posibil, să se Implice
cu toată capacitates» lot in înfăp
tuirea acestor sarcini. De aici și ne
cesitatea corelării stilului și meto
delor de muncă ale organizatorului
de partid, ale biroului de coordo
nare la complexitatea, dificultatea
și amploarea obiectivelor stabilite".

nă cu ceilalți membri ai bi
roului de coordonare, trebuie să ur
mărească întărirea capacității poiitico-organizatorice a organelor si or
ganizațiilor de partid incit ele în
sele, prin forțele lor proprii, șă re
zolve problemele cu care se con
fruntă. să asigure aplicarea fermă
a prevederilor legale. Așa s-a în
tâmplat la ferma legumicolă de la
C.A.P. Coșereni, unde, la un mo
ment dat. se manifestau serioase de
ficiente. Comuniștii organizației de
bază au fost aceia care au luat mă
suri pentru a îndrepta lucrurile pe
un făgaș normal. Meritul biroului
de coordonare, și dacă vreți și-al
meu. a constat in faptul că a aju
tat biroul organizației de bază in
pregătirea și desfășurarea adunări
lor generale, în întocmirea de ma
teriale cu referiri concrete la cei
care nu-și făceau datoria, ceea ce
a stimulat afirmarea spiritului cri
tic și autocritic al comuniștilor și
a determinat creșterea răspunderii
lor fată de sarcinile încredințate".

Experiența pozitivă, permanent
cunoscută, amplu generalizată. Una
dintre atribuțiile importante ale
consiliilor unice o reprezintă gene
ralizarea rapidă și cu bune rezultate
a experienței pozitive, a metodelor
înaintate si inițiativelor valoroase.
Organizatorii de partid se află per
manent în contact cu realitățile, au
posibilitatea si datoria să sesizeze
nemijlocit ceea ce este nou în acti
vitatea unor unități agricole și să
acționeze operativ pentru transferul
experienței pozitive. Toți participan
tei la dezbaterea noastră au venit cu
exemplificări in acest sens. Mai pre
sus insă de aceste demersuri perso
nale, birourilor de coordonare le re
vine atribuția de a asigura perma
nent, sistematic și organizat, prin
forme diverse șl eficiente, generali
zarea experienței pozitive.
*o
„Dintr
practică mereu confirma
tă. generalizarea experienței poziti
ve reprezintă cea mai eficientă in
vestiție — își exprimă opinia tova
rășul Vasile Iacob, președintele
C.U.A.S.C. Țăndărei. Ceea ce ne-a
demonstrat și un schimb de expe
riență itinerant organizat in sectoare
le zootehnice ale cooperativelor aSă apelăm mai mult I* me
gricole de producție Gheorghe Lazăr
todele muncii politice. „Aș dori
cu rezultate bune, Valea ciorii (cu
să reiau ideeâ privind datoria
producții satisfăcătoare) și Bucu (cu
organizatorului de partid de A
o situație precară). Nu doresc să in
urmări îndeplinirea integrală și la
tru in amănunte, dar această acțiune
termenele stabilite a tuturor obiec . s-a dovedit un schimb de experiență
tivelor pe care consiliul Unic Si le-a
reușit, deoarece a fost urmat de mă
propus pentru o anume perioadă —
suri luate la fața locului pentru Înlă
spune tovarășul Marin Btatu, pre
turarea deficiențelor observate. De
ședintele C.U.A.S.C. Condeești. Este,
asemenea, pe șeful secțiJiei și o parte
firește, lăudabil făptui cînd un or
din muncitorii secției dile mecanizare
ganizator și-a propus și a izbutit
de la C.A.P. Valea Ciorii i-am adus
să rezolve 0 problemă dificilă. Toți
la secția da mecanizare de la C.A.P.
trebuie să ne angajăm direct în în
Gheorghe Lazăr pentru a se convin
vingerea unor dificultăți. Dar mai
ge nemijlocit de ceea Ce înseamnă
presus de aceste acțiuni personale,
organizatorul de partid, impreubuna organizare a muncii, pregăti-

rea profesională, ordinea si disci
plina".
..Făptui că In cadrul consiliilor
unice agroindustriale menționate in
această dezbatere unitățile agricole
fruntașe se Învecinează cu unități
care obțin producții slabe demon
strează că acest bun. care-1 consti
tuie experiența înaintată este insu
ficient valorificat, că experiența po
zitivă nu este sistematic și eficient
generalizată, deși nu so poate spune
că nu s-ar organiza destule schim
buri de experiență, acțiuni de popu
larizare a metodelor și inițiativelor
înaintate. Or, sint situații care scot
în evidență că numai participarea
la acțiunile de prezentare a expe
rienței pozitive, fără un efort pro
priu de a aplica cele văzute, nu
poate echivala decit ca risipă de
timp. Este de datoria organizatori
lor de partid de a combate tendin
țele de formalism în popularizarea
metodelor de muncă înaintate, de a
urmări ca acțiunile de generalizare
a experienței pozitive să fie însoțite
de criticarea manifestărilor de festivism și birocratism, de inerție și
rutină, care uneori barează pătrun
derea noului pe planul informării
și, cu atit mai mult, pe cel al in
troducerii și extinderii soluțiilor în
drăznețe. eficiente.
La aceastâ dezbatere au fost abor
date și alte laturi ale activității
desfășurate de organizatorii de
partid, de birourile de coordonare ai
căror secretari sint. Printre acestea
au fost menționate șt organizarea
de acțiuni do întrajutorare intre
unități. Exemplele evocate, după
unele momente de ezitare, nu au
fost suficient de Concludente, ceea
ce arată că în această privință bi
rourile de coordonare rămîn incă
deficitare. Și mai scăzută este preo
cuparea in ceea ce privește înfăp
tuirea programelor speciale precum
dezvoltarea industriei mici. Unii
participante la dezbatere au invocat
faptul că în localitățile din consi
liile unice de care răspund n-ar exista condiții pentru asemenea acti
vități. o justificare infirmată de
experiența unor localități șl unități
agricole din chiar județul Ialomița.
Agricultura județului Ialomița, ca
de altfel agricultura întregii țări,
dispune de o puternică bază tehnlcomaterială, de însemnate resurse de
forță de muncă reprezentate printr-o țărănime cu o bogată tradiție
în producția agricolă șt printr-un
puternic detașament de specialiști
cu experiență. De aceea, organiza
torilor de partid-președinți ăi con
siliilor unice agroindustriale ie re
vine o deosebită răspundere in
creșterea capacității consiliilor unice
de a pune cit mai deplin îh valoare
acest potențial uman și material.

• Colectivul de la întreprinde
rea mecanică navală Galați, mo
bilizat în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea în condiții cît mai
bune a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, înscrie noi
fapte de muncă in cronica întrecerii pe această lună — ne scrie
corespondentul
nostru voluntar
Nicolae Boghian, maistru In această unitate. Este vorba de reallzarea de către secția mecanlcă
montaj mecanisme a celui mai
mare și mai puternic vinci de
ancoră și manevră cu acțiune hi
draulică. care in prezent se află
pe stand în probele de anduranță
in vederea omologării.
Din discuția cu inginerul Vasile
Ghelțz de la atelierul proiectare I,
tehnologul acestui mare și com
plex agregat naval, am reținut
faptul că noul produs reprezintă o
premieră industrială pe țară, fiind
cel mai mare vinci de ancoră și
manevră cu acțiune hidraulică,
întreaga documentație tehnică a
fost Concepută și realizată la
ICEPRONAV Galați, sub coordo
narea inginerului Ion Florescu.
La fabricarea acestui nou produs
au lucrat trei formații de ajustori
mecanici, conduse de Costache
Stan, Ion Bălăuță și Sarandea
Crăciun, care au avut în perma
nență asigurată asistența tehnică
prin maistrul Ion Radu șl ingine
rul Vasile Ghelțz, iar dintre mun
citorii care au depus eforturi sus
ținute pentru realizarea la timp
și de bună calitate a vinciului il
amintim pe Gabriel Molțer, Petrica
ZIate, Ion Iftimie, Vasile Tudose,
Petrache Dinu, Petru Istrate și
alții. Merită relevată și contribuția
brigăzii de instalatori de la secția
mecanoenergetic condusă de Cor
nel Gheorghiu, care a confecționat
și montat in timp-record instalația
hidraulică necesară efectuării pro
belor prevăzute in documentația
tehnică, lucrare la a cărei reali
zare s-au evidențiat muncitorii
Măricel Manole. Sandu $tefanache,
Tudorel ștefănache, Neculai Scrivat și Marin Gindac.
O O scrisoare, purtînd numeroase semnături, ne aduce la cunoștință că trenul personal 2084.
_ ..care
___
circulă pe distanța Petroșani —
Craiova, transportind spre locu
rile de muncă, școli și la domi
ciliu cîteva mii de oameni, tntirzie
zilnic multe zeci de minute, fiind
extrem de rare cazurile cind se
încadrează în grafic. Această si
tuație, se afirmă în scrisoare, ne
îngreunează mult viața de familie
pentru că, ajungînd cu intîrziere,
nu mai putem contribui la solu
ționarea problemelor cotidiene, iar
mulți dintre cei care urmează stu
diile la seral în Craiova pierd zil
nic prima oră și chiar și pe a
doua. Tinînd seama că marea ma
joritate a navetiștilor lucrează la
diferite unități din Flllași —
I.T.M.E.. întreprinderea do meca
nică. I.U.P.S. și alte întreprinderi
și instituții care au secții și puncte
de lucru in această localitate —
precum și la Tintăreni, Brădești
etc;, propunem să se pună în circulație o cursă muncitorească pe
distanta Tintăreni — Craiova, cu
plecare la ora 115,30. Clrcullnd pe
o distanță mai mică, aceasta se
poate încadra în grafic.
Sîntem încredințați că forurile
de resort din Departamentul căilor
ferate va analiza cu toată solici
tudinea această propunere și va
hotărî în funcție de posibilități.

Constantin VARVARA
Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"

TINERII ȚĂRII
(Urmare «in

I)

țiilg de partid, comuniștii folosesc
un evantai larg de mijloace al©
muncii educative șl politlco-otganiaatoricn. De la formei© cunos
cute, stabilite prin hotâriri de
partid și socotite ..clasice", plnft la
inițiative locale care de care mai
inspirate, mai atractive șl eficien
te. Exemple i Pot fi întâlnite nenu
mărate, pretutindeni. Iată, de
pildă, in județul Covasna se prac
tică. de eitiva ani. metoda ca fieca
re cadru de partid care in tinerețe
a îndeplinit funcții de conducere în
U.T.C. sâ răspundă direct si per
manent de îndrumarea cîte unei
organizații U.T.C. Metoda dă roa
de, comunistul respectiv dueindu-«e cu o emoție lesne de Înțeles
într-un mediu care l-a format,
care i-a fo«t atât de drag și care
îl leagă de propria tinerețe. La
Iași, că să mai dăm un exemplu,
fiecare cadru didactic membru de
partid »e ocupă personal de un
număr de studente, nominalizați
în funcție de specialitate și de
preocupările comune, răspunzînd
de pregătirea lor la Învățătură și
de formarea lor ce intelectuali de
tip nou. comunist, di exemplele
Ar mai putea continua mult. Ne
oferă și Interlocutorii noștri mai
recănți...
Traian Maghiar — secretar al
comitetului de partid de la între
prinderea minieră Lonea i în acti
vitatea de îndrumare și sprijin a
Organizațiilor U.T.C., o atenție deo
sebită ăcOtd&m mobilizării mai sus
ținute a tineretului la îndeplinirea
prevederilor de plan, creșterii con
tribuției utfecișiilor la înfăptuirea
angajamentului luat de colectivul
nostru de muncă m întrecerea so
cialistă intre toți minerii țâr». în
Acest scop, comitetul de partid a
inițiat la sectorul 4 organizarea
Unei brigăzi de tineret conduse de
Carol FuiOp, compusă din 27 de
mineri și electromecanici, care lu
crează într-un abataj frontal șl aplică mfttoda de extragere a căr
bunelui SUb tavan artificial de re
zistență- Pentru bună organizare a
muncii șl însușirea tehnologiilor
noi de lucru, comuniști! din una
dintre cele mai bune brigăzi ala
sectorului — îh fruntea căreia Se
Află cunoscutul miner-șef de bri
gadă Grigore Mindruț — au primit
ca sarcina să se ocupe in mod
direct d© această brigadă a tinere
tului. Stimulați de sarcinile concre
te încredințate, de încrederea acor
dată, prin sprijinul primit din par
tea noastră, membrii brigăzii de
tineret îndreptățesc speranțele: in
primele două luni din acest an au
extras etl 4 la sută mai mult căr
bune decit. era prevăzut, realizind
randamente superioare la producti
vitatea muncii. De aceea ne propu
nem înființarea unei noi brigăzi ia
sectorul 4.
Ană Timofte — secretar al cornîtetului de partid de la întreprinde
rea de. confecții Botoșani : Din organiZAțla U.T.C. de IA întreprinde
rea de confecții Botoșani fac parte
1 055 tineri. Majoritatea lor dove
desc 0 înaltă conștiință muncito
rească, se preocupa de continua ri
dicare â nivelului de pregătire pro
fesională, de Îndeplinirea cu simt
de răspundere a sarcinilor de plan.
Faptul că anul trecut 155 dintre ei
hu-și realizau normele de produc
ție a constituit pentru comitetul
dă partid o problema deosebită.
Fropunindu-și să găsească soluții

la această situație, biroul comitetu
lui de partid a hotărî t o suită de
măsuri concrete ih acest sens, a câ
tor eficiență a fost supravegheată
continuu. In primul rind, toți cei
450 de tineri r>ou angajați in pro
ducție aii fost cuprinși in cursurile
politehnicii muncitorești. în al doi
lea rind — în două zile pe sâptăminfi cite 2 ore, după programul
de muncă — cei 155 tineri eu pro
bleme au participat la cursuri in
tensive de perfecționare profesio
nală, unde li se explicau teoretic
și li se demonstrau practic diferite
faze tehnologice și operații la care
el intimpinnu dificultăți. Pentru ca
el să primească un sprijin și mai
concret, fiecare a fost repartizat pe
lingă comuniști cu vechime in
muncă și cu aptitudini de peda
gogi. cucerind astfel treaptă cu
treâptă îndeminarea necesară pen
tru execuția diferitelor produse.
*se
Urmftrindu
cu consecvență apli
carea acestui sistem de cultivare
a ambiției muncitorești și de per
fecționare profesională, acum utecistii 1st depășesc cu mult normele
de producție.

Necesități și posibilități
în perfecționarea îndrumă
*
jjj, cum se constată in viață, ac
tivitatea organizațiilor U.T.C, cu
tinerii — intensă, sistematică, bine
gindită șl cu eficiență educativă,
in ansamblu — are si neimpliniri.
neajunsuri care nu pot fi și nu tre
buie trecute cu Vederea. Se mani
festă, printre altele, o predilecție
spre festivism in cazul unor acțiuni
ale organizațiilor U.T.C.; la sate,
activitățile educative cu tineretul
sint răzlețe si superficiale : unii
tineri au atitudini și comportări
care lasă de dorit (la muncă, aca
să. in societate)... Apariția si exis
tența unor asemenea stări de lu
cruri ridică in primul rîhd necesi
tatea — exprimată limpede și ferm
în Tezele din aprilie — ca „Uniu
nea Tineretului Comunist să-ți in
tensifice activitatea politieo-educ»tivă in rindul tineretului Și să »dnpte o atitudine fermă față de
unele manifestări negative care își
fac loc intr-un domeniu sau Altul
In lumina acestui imperativ, orga
nizațiile U.T.C. sînt primele chema
te să-și îmbunătățească simțitor
activitatea.
în același spirit, insă, se cere Îm
bunătățită corespunzător si activi
tatea de indrumare din partea or
ganizațiilor de partid, activitate
Care prin unele locuri — nu puține,
după cum se constată — înregis
trează Bcăderi său chiar pauze c©
Se cer curmate. Tinafil, organiza
țiile U.T.C. simt nevoia unei îndru
mări mereu măi eficiente in Înde
plinirea sarcinilor și rezolvarea
problemelor lor. Desigur, Organiza
țiile de partid. Comuniștii nu se
vor substitui și nu trebuie să se
substituie organizațiilor de tineret
Dar este nevoie ca oamenii cu
mai mult experiență să le îndrume
Activitatea, să le arate cum să
muncească șl cum să-și Soluționeze
problemele. în felul acesta, munca
de îndrumate a organizațiilor de
tineret, a tinerilor va putea fi ri
dicată, în continuare, pe o treap
tă superioară
*
de calitate șl eficien
ță. Așa cum cete conducerea parti
dului, așa cum impun necesitățile
etapei actuale !

I

Noul magazin al tineretului din Ploiești

Foto : E. Dicbiseanu

In cadrul schimburilor de mărfuri
dintre sat și oraș un rol important
il are creșterea contribuției uni
tăților agricole de stat si coopera
tiste. ca și a gospodăriilor populației
la constituirea fondului de stat și a
fondului de autoaproVizionare din,
flecare unitate adminlstrativ-terltoflală. Aceasta Presupune, in primul
rind. dezvoltarea înțelegerii de către
fiecare gospodar a faptului că înche
ierea contractelor si livrarea produ
selor la fondul de stat constituie o
îndatorire civică, patriotică, un răs
puns prin fapte al producătorilor
agricoli la multiplele forme de spri
jin de care beneficiază din partea
statului.
-- în județul Vîlcea aceste acti
acti-
—
vități se desfășoară intens, fiind
mai bine organizate în comparație
cu nnli precedent! — apreciază tova
rășul Vasile Popescu, prim-vicepreședinte al consiliului popular
județean. Pentru a avea un caracter
unitar, acțiunile întreprinse St re
zultatele obținute sînt analizate săptăminal de către consiliul popular,
direcția agricolă, consiliul pentru
industria alimehtafă șl întreprinde
rile contractante. Așa se face că
contractările au fost încheiate. Sînt
Insă restante privind livrările la
principalele produse agroalimentare.
Analiza rezultntelor obtintlte duce
în același timp la concluzia că se în
registrează incă diferente de la o
localitate la alta, ceea ce Probează
că unele consilii populate comunale
nu se preocupă stăruitor de aceas
tă problemă, șt că, de asemenea,
noi n-am făcut totul ca exemplul
consiliilor populare fruntașe să nu fie
numai aplaudat, ci mal ales urmat.

ARGUMENTE CONVINGĂTOA
RE. tn mai multe localități cu
pondere In producția agricolă am
pus Întrebarea : care dintre moda
litățile folosite au forța de convin
gere. eficienta cea mal mare in
acțiunea de contractare 7 „Exemplul
personal al deputatelor consiliilor
populare" — au susținut marea ma
joritate a celor care ne-au răspuns
la Întrebare. „Susțin aceasta - ne
argumentează primarul din Horezu,
tovarășa Octavia Crăcanâ — pe te
meiul unei mai vechi experiențe.
Fiecare dintre cadrele de conducere
ale consiliului popular, toți cel 21
de deputați, atunci cînd discutăm cu

oamenii avem la noi propriile con
tracte încheiate cu statul, adică su
portul material al vorbelor". Aflăm
că exemplul concret al primăriței
se materializează in contractarea
unui porc, lapte, brinză, ouă, cartofi,
fructe. Deputatul Andrei Bogorodea
din circumscripția nr. 17. satul
Uimești, unul dintre cel mai buni
crescători de ol, a vindut statului,
anul trecut, 788 kg brinză. 300 kg
lină, 140 miei, iar în acest an a și

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

9 Recent, echipa hr. 5 de con
trol al oamenilor muncii a efec
tuat o verificare in unele unități
comerciale din orașul Hațeg. Co
respondentul nostru voluntar Nicu
Sbuchea, cronicar fidel al faptelor
demne de remarcat din această
frumoasă localitate, ne relatează
cîteva din constatările făcute cu
acest prilej.
La magazinul nr. 59 de încălțăminte, mărfurile sînt aranjate
______ cu
.
mult gust în rafturi, unitatea este
bine aprovizionată cu produsele
necesare, iar comportarea vinzătorlîor față de cumpărători este pli
nă de solicitudine. Există insă aici
o Situație neplăcută cu care se
confruntă de mult timp personalul

La fel se întâmplă și in alte co
mune : Bărbătești, Brezoiu, Prundeni sau Drăgășani. „La noi. lu
crătorii consiliului popular, depu
tății se află printre fruntașii in acest
domeniu — afirmă primarul comu
nei Olanu, Vasilică V. Ion. Am
popularizat îndatoririle ce ne revin
in adunări cetățenești pe circum
scripții. Echipele de contractare au
discutat cu oamenii obligațiile lega
le ce le revin, reușind să încheie

BIROCRAȚI... EFICIENTOFAGI
De la statornicul
nostru
corespondent
voluntar Ion Dugăeșescu, economist la între
prinderea „Electropu
tere" — Craiova, am
primit recent o scri
soare în care ne rela
tează, plin de amără
ciune, două cazuri de
tărăgănare a aplicării
în practică a unor ino
vații aducătoare de
mari economii de resurse materiale. Dînd
curs solicitării
_____ ’ sale.
publicăm scrisoarea.
în nenumărate ate
liere de proiectare si
de producție, oameni
cu minte iscoditoare și
conștiință
patriotică
gîndesc și găsesc solu
ții de economisire a
resurselor de materii
prime. Ei răspund ast
fel unei cerințe de
bază formulate de con
ducerea partidului, de
importanță vitală pen
tru dezvoltarea econo
miei naționale in ac
tuala etapă. Cu alte
cuvinte, noile soluții
ce vizează eficiența,
creșterea venitului na
țional sînt in avanta
jul tuturor, al întregii
țări. Este un adevăr
atit de elementar, incit
numai în mintea re
fractară la nou a birocratilor nu poate să
incapă.
Respingînd
prin indiferență noul,
birocrații prejudiciază
interesele întreprinde
rii unde se elaborează
asemenea soluții efi
ciente, cit și ale eco
nomiei. Și, din aceas
tă pricină, ei ar tre
bui să fie trași serios
la răspundere. Iată
citcva cazuri-motivafil concrete :
1. Un muncitor de la
fabrica de aparataj a
întreprinderii ..Elec
troputere". Virgil Guzun, care de mulți ani
produce rezistențe de
slăbire ctmp pentru lo
comotivele electrice de
5100 kW. a găsit, impreună cu maistrul Mirea Marin, o soluție de
reducere a consumului

de cupru cu 4 kg pe aparat. A realizat apoi
un set de 6 bucăți
(pentru o locomotivă),
care au trecut cu suc
ces toate probele de
stand. S-a întocmit un
dosar de inovație în
registrat cu nr. 8 la în
ceputul anului 1988,
primind avizul favora
bil al institutului de
profil. Dar spre a se
finaliza, respectiv apli
ca această inovație, s-a
trimis dosarul la Mi
nisterul Transporturi
lor și Telecomunicații
lor cu adresa nr. 278828/
27.05.1988, pentru avi
zare. Nu s-a primit
insă nici un răspuns,
deși reglementările le
gale în această privin
ță sint obligatorii. Ca
atare.
întreprinderea
„Electroputere" Craio
va a revenit asupra acestei probleme la data
de 14.10.1988, dar tot tă
cere. Cu adresa 278244
din 14.02.1989 s-a făcut
o nouă revenire. Biro
crația s-a dovedit a fi
insă de piatră : nici un
răspuns. De aici reiese
că pe cei in sertarele
cărora zac acest dosar
și adresele respective
nu-i interesează că
intre timp, fabrieîndu-se rezistentele după
vechea tehnologie, s-au
irosit peste 1300 kg
cupru. Și risipa con
tinuă...
2. Institutul de cer
cetări științifice și in
ginerie tehnologică —
mașini transport și
agregate
electrice
(I.C.S.I.T. — M.T.A.E.)
Craiova, cu adresa nr.
52896127.08.1988. a tri
mis tot la Ministerul
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor (Di
recția tracțiune vagoa
ne) proiectul unui ve
hicul pentru manevrat
locomotive.
vagoane
etc., care prezintă o
eficiență deosebită : la
fabricarea lui se con
sumă mult mal puține
materiale, iar în ex
ploatare se folosește
de 8—10 ori mat
puțin carburant ' decit cea mai mică lo-

acestui magazin. Este vorba de
inundațiile repetate care se produc
in magazin șt în magaziile de
mină, din cauza defecțiunilor exis
tente la unele instalații ale apar
tamentelor situate la etajul unu al
blocului respectiv. Deși această
stare de lucruri este cunoscută de
vreme îndelungată de către condu
cerea complexului comercial șl
E.G.C.L. Hațeg, pînă acum nu s-au
luat măs.urile necesare. O situație
similară există și la magazinul
nr. 57 de chimicale unde, pe lingă
o oarecare dezordine in ce priveș
te afișarea prețurilor la mărfurile
expuse spre vînzare, in magaziile
de mînă, din aceleași motive, se
scurge apa, existând pericolul degradării produselor.
Conducerea I.C.S.M. Căi ah, de
care aparțin aceste unități ale
complexului comercial din Hațeg,
și conducerea E.G.C.L. Hațeg au
obligația să acționeze mai energic,
afirmă in încheierea scrisorii co
respondentul nostru voluntar, pen
tru a pune capăt acestei stări de
lucruri păgubitoare.
• La Combinatul de prelucrarea
lemnului din Pitești au intrat în
fabricație noi produse destinate
exportului, cu parametri calitativi
și funcționali superiori, care răs
pund exigențelor beneficiarilor, ne
informează corespondentul nostru

tre cei ce ar trebui să fie exemplu
de urmat, intre care și deputății, nu
au Încheiat contracte de livrare a
unor produse la fondul de stat. Din
tre cei 10 deputați, unii aveau con
tracte de livrare la porci si la iezi ;
deputății circumscripțiilor nr. 13 si 17
nu incheiaseră insă nici un fel de con
tract de livrare a unor produse pen
tru fondul de stat Ce fel de exemplu
constituie ei pentru gospodarii co
munei ? Ce autoritate au ei să în-

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Exemplul fruntașilor să fie nu doar
aplaudat, ci mai ales urmat
în această direcție trebuie îndrumată activitatea unor consilii populare din județul
Vîlcea
predat un porc de peste o sută kg.
Forța exemplului personal apare
mai concludentă din moment ce cir
cumscripțiile unor asemenea deputați
înregistrează ?i cele mal bune re
zultate în acțiunea de contractare
și de livrare a produselor la fondul
de stat. Desigur, la Horezu și in
satele aparținătoare sînt organiza
te multe și diverse acțiuni de către
consiliul popular : analize sâptăminale ale situației, clnd se stabilesc
șl sarcinile pentru perioada urmă
toare ; pentru Intensificarea con
tractărilor și livrărilor s-au format
echipe pe sate și pe grupe de cir
cumscripții in care sint Cooptați si
producătorii fruntași, oameni cu
cele mai multe produse contracta
te. echipe care explică avantajele
contractării și livrării unor cantități
sporite de produse și însemnătatea
acestei acțiuni pentru contractantei
Înșiși, ca și pentru Intensificarea în
general a schimbului de produse in
tre sat și oraș..

contracte eu toate cele 1 277 gospo
dării existente".
POSIBILITATI NEFOLOSITE. In
tr-adevăr. multe consilii populare
au obținut rezultate bune. Dar expe
riența lor este cunoscută, este valo
rificată. mal exact sous este urma
tă ? Revenind la Ideea primului-vicepresedinte al consiliului popular,
trebuie să recunoaștem că intr-ade
văr experiența multor comune frun
tașe este cunoscută, este aoreciată și
aplaudată, dar numai atit. Nu se
face aproape nimic pentru însușirea
și generalizarea aplicării acesteia. La
Racovlța, Perișani, Ghiorolu, Frtncesti. Orleștl sau Alunu. spre
exemplu, rezultatele în activita
tea de contractare și livrare a produ
selor la fondul de stat se află tub
media pe județ. Să ne oprim la un
exemplu concret : comuna Orleștl.
Localitatea dispune de 696 ha pășuni,
dar contractările și livrările la ani
male și produse animaliere sint de
parte de posibilități. Aici, unii din-

drume si să explice oamenilor im
portanta acțiunii de contractare a
unor produse agroallmentare pen
tru fondul de stat 1
La aceasta se mai adaugă încă
ceva. Tratarea cu superficialitate a
acestei probleme, formalismul ma
nifestat de biroul executiv al con
siliului popular fată de buna orga
nizare a acțiunii de încheiere a
contractelor. Să exemplificăm. Din
discuțiile avute cu vicepreședintele
consiliului popular, Iile Jugănaru,
rezultă că toate gospodăriile. Indi
ferent de potential, de suprafață,
de fertilitatea terenului detinut, de
numărul de animale existent tu
gospodărie, au primit sarcina, „la ge
neral". să contracteze aceeași canti
tate de cartofi, ouă. carne de pasăre.
Cum s-a ajuns la această ..metodă
*
7
— Întrebăm. ..Asa a stabilit biroul
executiv al consiliului popular, incă
din decembrie anul trecut" — ni se
spune.
Bineînțeles, o asemenea
modalitate birocratică de a acționa
in această privință, ignorîndu-se

comotivă de manevră.
Prototipul demonstrea
ză această eficientă
de-a dreptul spectacu
loasă. Și vehiculul poa
te fi diversificat, pen
tru că idei sînt incă
multe. Numai că biro
crații nu se lasă con
vinși ! Cu adresa nr.
53082/26.11.1988 s-a so
licitat din nou Minis
terului Transporturilor
și Telecomunicațiilor
(de data această. Di
recției mișcare comer
cial) să-și exprime op
țiunea. Dar nu s-a pri
mit nici un răspuns
pînă acum.
Pentru ca afirmația
în ce privește cel
de-al doilea caz să nu
rămină fără acoperire,
corespondentul nostru
ne-a trimis ulterior o
altă scrisoare, intitula
tă „Minilocomotiva de
manevră — un vehicul
cu performante excep
ționale",
prezentând
principalele caracteris
tici tehnice ale aces
teia și economiile de
metal, carburant și
manoperă ce se pot
realiza prin introdu
cerea el în fabricația
de serie și In exploa
tare.
Evident, pentru a se
obține aceste avantaje
economice — arată co
respondentul nostru In
încheierea acestei scri
sori — trebuie sd se
înfrîngă rutina conser
vatoare- și inerția ma
nifestate pe toată filie
ra răspunderilor și să
se treacă neintirziat la
omologarea șl fabrica
ția de serie a ceea ce
socotesc, de asemenea,
îndreptățit a fi numi
tă, minilocomotiva „Cilibia", după numele
creatorului ei, Stelian
Cilibia, fost lăcătuș la
fabrica de locomotive
„Electroputere", acum
inginer proiectant in
colectivul
tehnologii
noi al I.C.S.I.T. —
M.T.A.E. Craiova.

voluntar Flore» Tistuleasa. Gra
dul de înnoire a producției se ri
dică la 80 ia sută. Diferite sorti
mente. — 1 sufrageria „Ellza", pro
gramul „Mezarin" (paturi supra
puse) și noi tipuri de comode —
se află in stadii avansate de exe
cuție și, în curind, vor fi expe
diate firmelor contractante.
O Același corespondent ne scrie
că, in scopul folosirii cit mal bune
a spațiilor construite și lărgirii
gamei sortimentale de produse, cu
efecte dintre cele mai favorabile
asupra eficienței economice, la în
treprinderea pentru producerea
legumelor Pitești — serele Bascoy
— a fost dată in funcțiune, la în
ceputul lunii februarie 1989, prima
stație de producere a miceliului
cu o capacitate de 200 de tone
anual. De asemenea, din ciupercărla acesteia, prevăzută să pro
ducă 330 de tone pe an, au luat
drumul pieței, zilele trecute, pri
mele 70 tone de ciuperci. Totodată,
magazinele întreprinderii comer
ciale de stat pentru legume șl
fructe Argeș sînt aprovizionate în
acest sezon și cu legume timpurii
de seră. Astfel, * de la iricefrutul
anului au fost oferite, spre vinzare. 36 tone de tomate, 20 tone de
salată verde, 5 tone de gulioare,
andive ș.a.
Rubrica realizată de

■

Neculai ROȘCA
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necesitatea dezbaterii sarcinilor în
adunări cetățenești, in sesiunea con
siliului popular, de a discuta cu
fiecare gospodar în parte nu putea
să ducă la. rezultate pe măsura po
sibilităților.
Desigur, consiliul popular jude
țean a întreprins multe acțiuni me
nite să sprijine activitatea consilii
lor populare, a producătorilor agricoli în contractarea și livrarea
produselor planificate pentru fondul
de.stat, pentru asigurarea unei mai
bune, autoaprovizionări a locuitorilor. în cursul anului trecut ș-au
vindut gospodăriilor contractante
peste 11 700 purcei, din care o parte
asigură baza materială a contractelor pentru acest an.
Există insă și alte posibilități, încă
insuficient folosite, de sprijinire a
producătorilor agricoli pentru a con
tracta și vinde statului mai multe
animale și produse agricole. Unii
producători invocă, spre exemplu,
lipsa pășunilor, ceea ce. într-un
județ cu mari suprafețe de pajiști
naturale, denotă că acțiunile de ameliorare a acestora sint insufi
ciente. că unele consilii populare și
întreprinderea de specialitate —
I.I.E.P. — nu acționează eficient
pentru creșterea producției de Iarbă.
Pe de altă parte, este absolut ne
cesar ca șl întreprinderile contrac
tante să-și respecte Integral obli
gațiile asumate; atit in ceea c© pri
vește sprijinirea producătorilor cu
furaje, cît șt în preluarea la terme
nele stabilite a animalelor, a tuturor
produselor contractate. Ceea ce. asa
cum a dovedit experiența anulut
trecut, nu s-a prea Întâmplat în
multe locuri.
Dar ceea ce considerăm că trebuie
să facă consiliul popular județean
este aceea ca experiența bună, in
contestabil existentă in numeroase
comune din județ, in ceea ce pri
vește încheierea și realizarea con
tractelor pentru fondul de stat, hu
' numai să fie aplaudată, evidențiată,
ci și asigurate preluarea ei, gene
ralizarea in toate comunele. Pen
tru că, așa cum o dovedesc faptele
(diferentele mari de la o localitate
la alta), este nevoie șă se ridic© la
un nivel superior acțiunile tuturor
consiliilor populare comunale.

C. BORDEIANU
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Bazată in primul rînd pe efortul propriu al colectivelor de oameni
ai muncii de pe șantiere, acțiunea de modernizare și de ridicare ă ni
velului tehnic și calitativ, al activității de construcții-montaj nu exclude
nici un moment, ci, dimpotrivă, impune o colaborare permanentă și rod
nică cu ceilalți factori din domeniul investițiilor. Pe de o parte, mate
rialele de construcții, iar. pe de altă parte, utilajele de execuție, unel
tele, sculele și dispozitivele folosite pe șantiere sînt asigurate de către
întreprinderi din alte sectoare ale economiei; influențînd în mod hotăritor randamentul, costurile și calitatea lucrărilor executate. Așadar, cu
ce materiale lucrează și cu ce materiale ar trebui să lucreze construc
torii Trustului-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehno
logice din București 7
iată subiectul articolului de astăzi. Prima parte
a acestui articol a apărut in „Scînteia" din 17 martie a.c.

•s

Ce solicită
constructorii
și ce livrează
furnizorii ?
/ — Desigur, în acțiunea de moder
nizare. unitatea noastră a obținut,
atît in acest an. cit și in anii < ante
riori, o serie de rezultate notabile,
ne-a spus inginerul Dan Ene. direc
torul trustului. Rezultate care nu ne
mulțumesc însă pe deplin. Prin
specificul nostru de activitate, pro
movarea unor tehnologii noi și mo
derne de lucru este legatâ de per
fecționarea materialelor existente
și de apariția pe scară largă a al
tora. cu caracteristici superioare. Or.
gama actuală de materiale izola
toare este departe de a contribui la
Îmbunătățirea în măsura dorită și
necesară a indicatorilor do eficiență.
Din acest motiv, în programul de
modernizare al constructorilor bucureșteni un loc central este acordat
introducerii și extinderii folosirii de
materiale noi. mai eficiente, intro
ducerii de mijloace de mică meca
nizare și de unelte, scule și dispo
zitive adecvate, pe seama cărora
pot fi puse la punct tehnologii de
lucru eficiente și metode de orga
nizare moderne, de mare randa
ment. Iată și un exemplu conclu
dent în această privință : la ora ac
tuală se află în faza de finalizare
o instalație, realizată prin autodotare. destinată montării prefabrica
telor pe conducte, cu o productivi
tate de-a dreptul spectaculoasă :
500—1000 metri pătrați pe zi în
funcție de diametru. Dacă avem în
vedere că, prin metodele tradiționa
le, productivitatea la această categorie de lucrări este de circa 100
metri pătrați pe zi și că trustul are, numai în acest an, de
izolat aproximativ o jumătate de
milion de metri liniari de conducte.
reiese cu claritate eficiența cu totul
deosebită a instalației. Asemenea ei,
și alte măsuri din programul de mo
dernizare converg spre promovarea
hntărită a progresului tehnic, care
urmează să asigure circa 70 la sută
din eficiența scontată.
Din păcate, solicitările construc
torilor nu găsesc întotdeauna ecoul
așteptat din partea producătorilor
de materiale. Pe multe șantiere, un
număr destul de mare de lucrări
sînt executate încă pe baza ve
chilor metode de lucru, cu con
sum ridicat de manoperă și de
timp, cu inevitabile pierderi de ma
teriale. „Sîntem, nu o dată, puși în
situația să renunțăm la unele din
măsurile de modernizare întrucît
producerea sortimentelor de mate
riale solicitate de noi și anunțate
de industrie este amînată sine die",
ne-a relatat inginerul Aurel Venat,
șef al atelierului de proiectare. Citeva exemple :
în mod curent, izolarea termică a
conductelor, aparatelor și cazanelor
este făcută cu saltele din vată mi
nerală, în condițiile unui consum
exagerat de manoperă. Mai ales că
saltelele in discuție, așa cum sînt
ele livrate de obicei, nu pot fi prac
tic folosite, decit după ce sînt aproape în întregime refăcute. De
ani de zile, trustul bucureștean în
cearcă să determine înlocuirea aces
tora prin sporirea producției de co
chilii, pîsle și plăci rigide din vată
minerală, din care pot fi confecțio
nate elemente prefabricate complexe,
pe șantiere rămînind să fie executată
doar o simplă operație de montaj
al acestor produse. Faptul că, in
acest mod, productivitatea muncii
se dublează, înlesnind, concomitent,
obținerea unor importante economii
de tablă și eliminarea completă a
plasei zincate, recomandă cu auto
ritate noile materiale, net superi
oare din punct de vedere al econo-

misirii energiei și combustibilului,
al reducerii forței de muncă și du
ratelor de execuție. Numai că uni
tățile de profil din industria mate
rialelor de construcții continuă sâ
le producă în cantități insuficiente.
De ce 7 Greu de spus. Materie pri
mă există, din ea se fabrică... sal
telele din vată minerală. „Cochi
liile și plăcile pot' fi folosite. în spe
cial. la lucrările de izolații din cen
tralele termoelectrice, ne-a precizat
inginerul Constantin Băicuș. director
tehnic al. trustului. Știți cu cît ar
crește productivitatea muncii prin

Efecte directe ale înfăptui
*
rii programului de moder
nizare în unități ale Trus
tului de lucrări speciale șl
izolații
tehnologice
din
București

utilizarea lor 7 De două pînă la
trei ori".
Un alt' exemplu. Fibrele ceramice
sînt un excelent înlocuitor al pro
duselor refractare. De altfel, proiectanții au și prevăzut în documentațiile de execuție la o serie de
obiective de investiții aflate
____ in curs
de execuție — cuptoare de piroliză
din industria petrochunică sau cup
toare din industria aluminiului —
folosirea fibrelor ceramice. Numai
că producerea în cantități corespun
zătoare a acestui material modern
este tergiversată din motive, de asemenea, neexplicabile.
în această situație se află și
alte materiale așteptate de con
structori pe șantiere — sticla ex
pandată, rompanul, tablele subțiri
protejate anticoroziv, spumele poliuretanice și altele. Unele dintre ele
au fost produse experimental și ul
terior abandonate, altele sînt oferite
în cantități reduse, aproape simbo
lice, și, în sfîrșit, a treia categorie
de materiale este prevăzută să apară
pe șantiere la termene incerte.
Or, nu trebuie pierdut din vedere
faptul că dintre numeroasele caracteristici care conferă izolațiilor
___
un rol protector complex, un mare
interes prezintă capacitatea acestora
de a limita pierderile de căldură, de
a micșora consumul de energie și
combustibili utilizate pentru crea
rea unor condiții de funcționare
normală a instalațiilor. Să mai re
flectăm, în acest context, la numărul
mare de obiective industriale aflate
în construcție — destinate să dure
ze de-a lungul cîtorva decenii — și
înzestrate cu kilometri întregi de
conducte, cu cazane și instalații,
care funcționează într-un anumit
regim termic, necesitind deci căl
dură, adică. în ultimă instanță, energie. Să adăugăm la acestea și
sutele de mii de apartamente la care
sînt necesare, de asemenea, ample
lucrări de termo și hidroizolații. Am
insistat asupra acestor elemente,
deoarece ele sugerează o sursă de
economii uriașă, aflată încă în stare
latentă și nu de ieri, de azi. ci de
ani de zile. Pentru că tot de ani de
zile diferiții producători se arată
generoși cu promisiunile, dar ex
trem de zgîrciți cu respectarea lor.
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Dogaru. director adjunct al trustu
lui. Este vorba, în mod parado
xal, de scăderea preocupărilor
unor furnizori pentru calitatea
și condițiile de livrare a ma
terialelor expediate pe șantiere,
în Ioc de îmbunătățirea permanentă
a acestora. De pildă, saltelele din
vată minerală pe care le primim în
mod curent au grosimi neuniforme
și cusături discontinue. în plus, ele
sosesc pe șantiere neambalate, deci
neprotejate, ceea ce ne pune în si
tuația ca. de cele mai multe ori, să
le refacem complet. Cu consum su
plimentar de manoperă, de timp și,
evident, cu pierderi de materiale.
Un alt neajuns cu care sînt, ade
seori, confruntați lucrătorii țrustului îl creează tabla subțire neagră,
necesară pentru protejarea unor izo
lații termice.
— Grosimile de care avem nevoie,
ne spune inginerul Paul Vevera,
șef de atelier de proiectare, sînt cu
prinse, în principal, între 0,3 și 0,5
mm. Dar furnizorii noștri din Mi
nisterul Industriei Metalurgice ne
livrează frecvent tablă cu grosimi
de 0,7, 0,8 și chiar 1 mm.
Consecințele acestor livrări neraționale 7 Pri,ma și cea mai gravă
dintre ele constă in consumarea unei
cantități aproape duble de tablă,
ceea ce echivalează cu o inadmisi
bilă risipă. Nu dispune metalurgia
de instalații capabile să producă
tablă subțire 7 Ba da. dispune, dar
faptul că acordă prioritate absolută
tonajului în îndeplinirea sarcinilor
de plan și a obligațiilor contractuale,
în detrimentul respectării sortimen
telor prevăzute prin același plan și
contracte, scoate în evidență o prac
tică vădit antieconomică.
>
Greutățile întîmpinate în activita
tea lor de specialiștii și muncitorii
Trustului de lucrări speciale și izo
lații tehnologice din București aduc,
în primul rînd, în discuție lipsa de
coordonare și de continuitate a
preocupărilor unor furnizori vizînd
înnoirea și diversificarea actualei
game de materiale oferite pe șan
tiere. în acest context, un rol
mult mai important, o eficiență mai
mare poate avea activitatea organe
lor de sinteză din domeniul con
strucțiilor, datoare să acționeze cu
energie sporită pe lîngă unitățile
furnizoare și ministerele coordona
toare ale acestora,, tocmai în scopul
promovării unor soluții constructive
și materiale noi, cu caracteristici
superioare.

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mult!
Joi dimineața. în județul Arad,
semănatul culturilor din prima ur
gentă era efectuat pe aproape 28 000
hectare. Lucrătorii ogoarelor de aici
au încheiat pină acum semănatul la
culturile de mazăre, ovăz, in pen
tru ulei, plante furajere, legumele
din urgenta întîi, au plantat intrea. ga suprafață cu carto'fi timpurii,
precum și 90 la sută din cea cu
cartofi de vară ; în timp ce sfecla
. de zahăr era semănată pe 43 la sută
din suprafața planificată.
Singurul impediment pentru men
ținerea unui ritm susținut la semă
nat îl constituie ploile din ultimele
zile, dar specialiștii urmăresc în per
manență să fie folosită fiecare oră
bună de lucru.
De temeinicia a- ——————
cestei
afirmații
m
ne-am
convins
|*
|
Ițiți
urmărind modul
l_|l |||n
de desfășurare a
UU IIIU
lucrărilor
din
campania de sennnFnil
mânat, in cele
|||1||||(||
șase cooperative
Uullll U
agricole din con"
siliul agroindustrial
Curtici.
Marți, cînd lucrul a fost reluat
la prima oră în
toate
unitățile,
semănatul fusese efectuat pe mai
mult de jumătate din cele 1 758
hectare
planificate
cu
culturi
din prima epocă. „Semănătorile au azi în față peste 600
hectare de teren ‘pregătit — ne
spune tovarășul Ion Miroiu, pre
ședintele consiliului agroindustrial.
In fiecare unitate lucrează în per
manență 5—6 combinatoare și în
două zile încheiem pregătirea tere
nului pentru toate culturile ce se
seamănă in această perioadă. în pa
ralel, am început și pregătirea patu
lui germinativ pentru porumb, cinepă și floarea-soarelui. Faptul că
sîntem mult avansați cu stadiul se
rhănatului fată de anii anteriori ne
permite să asigurăm o calitate superîoară fiecărei lucrări, să respectăm întocmai tehnologiile".
* La cooperativa agricolă din Macea,
cîmpul cunoștea o animație deosebită. Pe o parcelă se semănau ulti
mele 10 hectare cu sfeclă de zahăr,
din cele 110 hectare planificate. „Am
grăbit semănatul la această cultură
— precizează inginerul Ilie Bulboacă, președintele cooperativei — de
oarece umiditatea din sol este opti
mă, iar temperatura actuală — nici
prea ridicată, nici prea scăzută —
nu este . favorabilă răspîndirii dău
nătorilor." Pămintul se lucra grădinărește. După două treceri, perpen
diculare.. cu combinatoare'e, se se
măna, iar apoi se 'tăvălugea. Faptul
că unitatea nu și-a îndeplinit sarci
nile de plan la această cultură in
1988 i-a determinat pe specialiști și
mecanizatori să acorde mai mare
importanță fiecărei verigi tehnolo
gice. în toamnă si în lunile de iarnă

la sine despre această siguranță în
organizarea si conducerea procesului
de producție la întreprinderea mi
nieră Lupoaia. Astfel, in 1988, pre
vederile planului la producția de căr
bune au fost depășite cu 58 000 tone,
iar ia steril cu 3,5 milioane metri
cubi. In lunile ianuarie și februarie
ale acestui an au fost extrase, de
asemenea, suplimentar 40 000 tone
lignit, in timp ce depășirea la ac
tivitatea de descopertă se cifrează
la 800 000 metri cubi. Și același ritm
înalt de lucru este menținut la toate
excavatoarele și în perioada care a
trecut din luna martie.
Categoric, toate aceste realizări au
drept suport un întreg ansamblu de
măsuri organizatorice si tehnice,
adoptate în scopul menținerii utila
jelor în perfectă stare de funcțio
nare un timp cît mai îndelungat —
sursa reală si sigură a realizării pla
nului — cum sublinia inginerul Ion
Sbimaure. directorul întreprinderii
miniere Lupoaia. ..Avem un control
permanent asupra modului de între
ținere a utilajelor, asupra promptitu
dinii și calității intervențiilor — ne
apune directorul unității. Urmărim,
de asemenea, respectarea strictă a

graficului de reparații. Reușim, ast
fel. să ne încadrăm in termenele
planificate pentru reparații si să re
ducem întreruperile neplani-ficate.
Apoi, un lucru foarte important, nu
admitem sub nici un motiv abateri
de la tehnologia stabilită. Nu ne
întoarcem niciodată din drum, cind
dăm de greu, cum se mai întîmplă
uneori în alte unități. Ne preocupă
realizările fizice la producția de
lignit, dar și deschiderea tuturor
treptelor de lucru, corespunzător
proiectelor, chiar dacă zonele pe
care trebuie să le străbatem sînt mai
puțin productive la un moment dat".
Se acționează în același mod si la
întreprinderea minieră Jilț 7 Obți
nem cu greu. calculind pe loc,
după ce sint mobilizați diferiți fac
tori de răspundere din principalele
compartimente ale unității, cîteva
date care dau măsura exactă a mo
dului cum s-a muncit pină acum. în
acest an, date care ar trebui cunos
cute în fiecare moment. Și aceasta
nu numai pentru că un specialist
trebuie să fie bine informat asupra
mersului producției, dar altfel nici
nu poate să aibă o imagine clară
asupra problemelor ce trebuie solu
ționate.
De altfel, multe din nerealizările

„Scînteii

tiva Galoșpetreu. Președinta, ingi
nera Elena Malița, ne reține atenți
cu faptul că sămînța de sfeclă a ms
fost trecută incă o dată prin vîntură
torul mecanic. Avantaje ? îndepăr
tează sfărîmăturile care au rămas d
la șlefuirea seminței, diminuînd, tot
odată, și posibilitatea înfundării ori
ficiilor discurilor de la semănătoart
Cu grabă, dar și cu răspundere pen
tru calitatea lucrărilor se acționa ț
în consiliile agroindustriale Sălart
Sînmartin șl Salonta. O bună part
din unitățile situate în aceste zon
deosebit de favorabile acestei cultui
au realizat anul trecut producții mo
dește, mult sub posibilități. Un exem
piu : dacă la Sîntandrei s-au obține
aproape 47 ton
sfeclă la hectai
la Borș, Toboli
și Giriș produc
ția
înregistrat
n-a depășit 2
tone și nici chia
13 tone la Giriș
de Criș.
Cum se acțic
nează acum pen
tru a ridica î
aceste
unită(
producțiile la ni
velul celor plă
nificate 7 „Ne-ar
convins că pro
ducțiile mici sînt -oglinda» răs
punderii dovedite în muncă d
unii specialiști, explică Ioan Chi
vâri, președintele consiliului a
groindustrial Sînmartin. Am analiza
în detaliu cauzele recoltei nesatisfă
cătoare din anul trecut, stabilind u
program special pentru această cui
tură". La Giriș, bunăoară, în campani
trecută amplasarea sfeclei de zahă
s-a făcut mai mult la voia întîmplă
rii, iar programul de fertilizare c
îngrășăminte organice a rămas doa
pe hirtie. Acum, pe 80 la sută di
suprafață s-a administrat gunoi d
grajd, diferența fertilizîndu-se c
sare potasică. Totodată, de pe acur
au fosA luate măsuri care să garan
teze întreținerea exemplară a cultu
rii, irigarea din amenajările locale
unei suprafețe cît mai mari, Nu est
nicidecum un caz singular, în bun
parte, asemenea acțiuni se regăses
și la Toboliu, Borș, la Biharia s
Gepiu.
Faptul că, pînă joi seara, din cel
7 009 hectare destinate sfeclei d
zahăr s-au însămințat doar 25 la șut
impune intensificarea ritmului d
lucru, folosirea judicioasă a forțelo
mecanice. întrajutorarea între unită'
și concentrarea mijloacelor pe supra
fețele ce întrunesc condiții optime d
semănat.

Diferențiat,
in funcție de
starea terenului

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii

Pasiunea, dublată de profesionalitate,

Imagine de la centrul de calcul al Combinatului chimic din Rimnicu Vîlcea

Foto : E. Dichiscanu

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
(Urmare din pag. I)

Jristan MIHUTA
corespondentul

O dată cu restrîngerea intensității
și ariei ploilor, însămînțările au fost
reluate. începînd de joi după-amiază,
in majoritatea consiliilor agroindus
triale din Cimpia Crișurilor. Pe baza
măsurilor stabilite de comandamen
tul județean pentru agricultură, con
siliile de conducere din unitățile agricole au organizat temeinic munca,
astfel incit fiecare mecanizator să cu
noască concret sarcinile ce îi revin,
inclusiv volumul lucrărilor ce trebuie
efectuat pe ore șl zile. Starea terenu
lui impune însă realizarea unor lu
crări diferențiate de la o unitate la
alta, chiar de la o solă la alta. De
aceea, cuvîntul de ordine este con
centrarea și regruparea rapidă a for
țelor în punctele
de maximă soli-’
citare, fapt în
lesnit de organi
zarea exemplară
a muncii pe for
mații complexe
de mecanizatori,
dotate cu agre
gate complexe și
semănători
re
glate pe culturi.
în raidul între
prins am urmă-‘
rit mai ales mo
dul în care de
curge semănatul
sfeclei de zahăr. Efortul intens,
grija deosebită pentru respectarea
normelor agrotehnice sînt evidente în
toate unitățile aparținătoare consiliu
lui agroindustrial Valea lui Mihai. La
Tarcea. Galoșpetreu. Curtuișeni, Va
lea lui Mihai, aceeași preocupare stă
ruitoare pentru asigurarea unui pat
germinativ ireproșabil. La prima tre
cere se utilizează doar cultivatorul în
agregat cu grapa cu colți, iar la fi
nisare,, obligatoriu combinatorul echi
pat cu grape elieoidale și tăvălugi
inelari. O remarcă : se trece cu agre
gatul fie perpendicular, fie pe dia
gonala parcelei. Totodată, pentru a
evita pierderea urmelor pe rînd la
prașila oarbă și a asigura uniformi
tatea ca adîncime la semănat, tăvălu
gii sînt folosiți înainte de așezarea
seminței sub brazdă. „Anul trecut,
am recoltat de pe fiecare dintre cele
180 hectare, în medie, 40 tone sfeclă
de zahăr, acum ne-am angajat la pes
te. 50 tone, pregătind condiții optime.
Am încorporat aproape 300 kg sub
stanță activă .la hectar. Pe jumătate
din.suprafață am aplicat amendamen
te calcaroase și cite 50 tone îngrășă
minte organice la hectar", ne spunea
inginerul-șef al cooperativei agricole
de producție din Tarcea, Lenkey Lu
dovic. Aceleași preocupări, dublate și
de o grijă sporită pențru calitatea se
minței, constatăm și la coopera-

Cristian ANTONESCU

Pe primul plan
atenție maximă
calității
— Problema rrfaterialelor de izola
ții mai imbracă și un alt aspect. ,intervine in discuție tovarășul Emil

au fost fertilizate organic 80 din
cele 110 hectare. Sămința asigurată
este in totalitate monogermă, densi
tatea la semănat este de peste
300 000 glomerule. iar terenul este
dislocat doar la adîncimea de încor
porare a seminței în sol. Pe o tarla
învecinată, peste 60 de oameni lu
crau la plantatul cartofilor. întrea
ga suprafață de 50 hectare a fost
^angajată în acord global și cei 225
membri cooperatori vor răspunde
de cultură, de la plantare și pină
la recoltare. La aceeași unitate, în
sectorul legumicol se executau repicatul tomatelor timpurii și plantatul
verzei. Angajamentul luat de coope
ratorii de aici de a se întrece în
acest an cu cei
de la cooperativa
agricolă „Lumea
nouă" din Curtici,
unitate fruntașă,
învecinată cu co
operativa agrico
lă de producție
Macea, îi mobi
lizează pe toți,
iar pînă se vor
cunoaște rezulțațele să consemnăm
buna
desfășurare a lu
crărilor specifice
acestei campanii.
Care este replica cooperatorilor
de la „Lumea nouă" 7 Aproape toa
te cele 330 hectare cu culturi din
prima epocă sînt pregătite, iar . se
mănatul a trecut de 80 la sută.
Miercuri, aici, sfecla de zahăr se se
măna pe ultimele hectare. După ex
periența anului trecut, cînd unitatea
a obținut peste 68 000 kg sfeclă de
zahăr la hectar. întreaga suprafață,
ă fost. fertilizată organic, cu cite 70
tone gunoi la hectar. Totodată, s-a
asigurat sămînță monogermă. cu o
germinație de 90 la sută, s-a acordat
tpată atenția bunei pregătiri a te
renului, respectării densităților sta
bilite. „De acum, spune tovarășul
Dimitrie Mușcă, președintele unită
ții, ne gindim mai mult la culturile
din epoca a doua. Pregătim terenul
cu șase combinatoare, majoritatea
lucrează acum pe suprafețele pe
care vom cultiva porumb și cînepă.
Buna pregătire a campaniei asigură
un ritm susținut la toate lucrările,
chiar dacă ploi'e ne mai întrerup
din cind în cînd."
Spiritul de competiție, componen
tă. a spiritului revoluționar, poate
fi întîlnit însă și în rindul coopera
torilor de la Sînmartin. Dorobanți
sau Șofronea. Prin buna organizare,
prin . folosirea: eficientă, a mașinilor
și a timpului de lucru, prin hăr
nicie se pun bazele • unor producții
care să fie mai bune Ca in anii
anteriori.

(__ ■
înregistrate sînt puse acum pe seama
neglijării in anii trecuti a activității
de descopertă. de pregătire și des
chidere a unor noi fronturi de lucru,
precum și pe seama nerespectării
tehnologiilor de extracție. Evident, o
altă perspectivă, exactă, cuprinzătoa
re asupra tuturor problemelor pro
ducției ar fi condus la alte rezultate
decît cele de pînă acum. Altul ar fi
fost astăzi nivelul de pregătire al oa
menilor dacă se acorda încă de la
deschiderea carierelor. în august
1977 — 12 ani nu-i puțin timp ! —
atenția cuvenită acestei probleme ce
creează acum mari neaiunsuri în
desfășurarea activității. ..Deoarece
liniile de benzi transportoare trec
chiar pe lingă blocurile de locuințe,
multi dintre supraveghetori — ne
spune maistrul Ion Nebunu— stau
acasă sau pot fi văzuti prin altă
parte. cînd ei trebuie să asigure bu-

nul mers al liniilor tehnologice de
transport. Apoi, după ce că nu sint
supravegheate corespunzător, utilaje
le nici nu sînt intretinute cum tre
buie. Avem utilaje moderne, de mare
randament, care se conduc prin
butoane. Eie. utilajele, trebuie să lu
creze. dar atita vreme cit în locul
lor muncesc oamenii. înseamnă că
nu muncim bine".
Da, o verificare atentă a nivelului
uleiului, care ia numai cîteva minute,
poate părea un amănunt, dar el este
de maximă importanță. La Lupoaia,
acest adevăr esțe bine cunoscut și se
acționează in consecință. De aceea,
numărul orelor de întrerupere nepla
nificate. pe două luni din acest an,
este relativ mic. de 1 794. în timp ce
la Jilt în aceeași perioadă. întreru
perile accidentale se cifrează la
5 232 de ore.

Desigur, așa cum ni s-a spus mereu aici, oamenii hotărăsc soarta
producției și randamentele eu care lucrează utilajele. Un singur lucru
se pare însă că s-a uitat la Jilț, și de către comitetul de partid, și
de către consiliul oamenilor muncii, și anume, să se analizeze mai
atent cum muncesc oamenii. Experiența necesară se află la doi pași,
la Lupoaia.
La alte aspecte privind activitatea celor două unități ne vom referi
într-un număr viitor al ziarului.

Cooperatorii din comuna Jilava
80; la sută este cultivată numai cu
sînt recunoscuți pentru hărnicia lor,
lucernă pentru masă-verde și pentru
pentru rezultatele deosebite obți
fia. suprafața fiind in întregime iri
nute in agricultură. în biroul pre
gată. Producția de masă-verde la lu
ședintelui Vasile Voicu stau mărtu
cernă a fost anul trecut nu prea
rie două brevete de „Erou ăl -Noii
mare, de numai 30 de tone la hec
Revoluții Agrare", înalte distincții
tar, Cu toate acestea noi am reu
obținute în anul 1986 pentru. pro
șit, sa ne asigurăm un stoc de 1100
ducția de 8 210 kg la hectar la griu
tone fin pentru perioada de stabuși 3 770 kg floarea-soarelui la hec
lație. Avem în cadrul fermei' o bri
tar, producții-record în . întreaga
gadă care se ocupă de producția fu
istorie a cooperativei. în anul tre
rajeră,, dar cînd strîngem nutrețu
cut, producțiile au fost mai'bune:
rile este o adevărată campanie a
8 450 kg Ia griu și 22 700 kg la po
întregii unități. La fel cum în pe
rumb știuleți. Zootehnia nu putea fi
rioada ■ de vîrf în legumicultura ori
mai prejos^ bupă ce în 1987 s-a rea
la culesul de toamnă sînt prezenți și'
lizat' o producție de lapte de 4 900
zootehniștii; Fapt este că la această,
litri, anul trecut producția a fost
dată avem în stocul de furaje peste
de 5 014 litri pe fiecare din cele 320
400 tone de ,fîn de lucernă, 660 tone,
de vaci furajate. O producție foarte
bună, care vorbește de la sine de
modul cum este aici tratată zooteh- ’
nia, ca un sector aducător de mari
Din experiența crescători
venituri. Este evident pentru ori
cine că o vacă a cărei producție
lor de animale de la coo
depășește 5 000 de litri de lapte
perativa
agricolă de pro
răsplătește din plin preocupările
deosebite ale conducerii unității și
ducție
Jilava,
sectorul
conducerii fermei, ale tuturor celor
care lucrează în sectorul zootehnic,
agricol Ilfov
în .primul rînd, un număr mare de
bovine (1 370 capete) concentrează
atenția tuturor pentru asigurarea
hranei corespunzătoare, ca Volum și
de grosiere și 1150 tone de sucu
ca valoare nutritivă. La baza pro
lente, la care se adaugă borhotul,
ducțiilor mari de lapte din ultimul
sfecla furajeră și tărițele. Există o
timp au stat de fapt preocuparea
evidență strictă a consumului, a ceea
conducerii cooperativei pentru rasa
ce se scoate din baza furajeră, toc
animalelor și pentru asigurarea hramai pentru a evita risipa, pentru a
nei corespunzătoare. Vacile, în ma
gospodări cu chibzuință hrana ani
rea lor majoritate, sînt din rasa
malelor. Nu ne este indiferent cit
„Brună de Maramureș", rasă cu un
cheltuim pentru furajare. La noi
potențial biologic valoros. Grajdurile
toate animalele sînt lotizate și fu
moderne asigură adăposturi foarte
rajate după potențialul lor produc
bune, iar instalațiile de eliminare a
tiv, dîndu-le pe cele mai bune in
dejecțiilor funcționează fără cusur,
grija celor mai buni îngrijitori".
în timp ce alimentarea cu apă este
Gîndirea economică înseamnă aici,
dată in răspunderea unui om care nu
in primul rînd, grija deosebită pen
are altceva de făcut decît să su
tru producerea furajelor cu costuri
pravegheze tot timpul ca apa să nu
cit mai mici, pentru prepararea și
lipsească sub nici un motiv din adă
administrarea acestor nutrețuri după
pători.
reguli cu adevărat științifice. Pre
La intrarea în fiecare grajd există
ședintele cooperativei ne spune că
programul zilnic afișat, program ca
anul trecut litrul de lapte a costat
cuprinde, în ordine, fiecare operație
2,60 lei și a fhst vîndut cu 3,40, cu
de executat. în același program stă
prima de producție încasată. Pe an
scrisă rația zilnică de hrană, com
samblu, sectorul nostru zootehnic a
pusă din fîn de lucernă, borhot de
realizat anul trecut un beneficiu de
bere, tărițe, coceni tocați și sara
aproape 800 000 lei, dar oamenii sînt
murați. siloz și sfeclă, cele mai mul
convinși că posibilitățile sînt mult
te pregătite în bucătăria furajeră. O
mai mari. Ei sînt hotăriți să obțină
hrană abundentă, a cărei valoare nu
anul acesta nu numai mai multe
tritivă ajunge zilnic la 13,5 unități
furaje, ci: și mai bune, și mai ief
nutritive pe animal adult.
tine. Efectivul de vaci cu lapte
„La noi in unitate, ne spune șeful
urmează să fie mărit la peste
fermei, inginerul Dumitru Petre, s-a
500 capete. Totodată, se va or
statornicit o regulă, și anume ca
ganiza o pajiște cultivată în atoată lumea să se preocupe de
ptopierea fermei, unde va pă
stringerea furajelor. Avem o bază
șuna tineretul, astfel ca pentru afurajeră în ogor propriu din care
ceastă categorie de animale nu se va

mai transporta la iesle masa-verde
așa cum s-a făcut pînă în prezen;
Adevărul este că in ferma zooteh
' nică de aici lucrează oameni foart
bine pregătiți profesional, ale căro
pricepere și rezultate sînt din pli
răsplătite. Mulți dintre ei cîșt'.gă î
mod constant peste 3 000 lei pe luni
Cooperativa a construit pentru oa
menii din zootehnie un bloc de lo
cuințo in care au fost stabilizat
familii întregi, ale căror griji co
tidiene au intrat de mult în preocu
pările conduceri; cooperativei și al
comune;.
...Am fost și a doua zi în unitati
la primele ore. Președintele era ple
cat din localitate, cu treburi urgen e
dar in schimb, era la programul d
dimineață primarul comunei Jilav;
tovarășa Ileana Vișu. O femeie ener
gică, aflată la conducerea comune
în cea de-a treia legislatură. Aflăr
că este prezentă aproape zilnic 1
programul din zootehnie. O cUnos
foarte bine oamenii, îi cunoaște ș
dinsa la fel de brie. „Pentru astfe
de oameni, cu o înaltă conștiință
datoriei, merită să te zbați — n
spune primărița. Avem grijă să re
zolvăm toate nevoile lor și aie fami
liilor lor. împreună cu președintei
cooperativei am stabilit ca o zi s
fie el prezent in zootehnie la pro
gramul de grajd și o zi eu, făcind ci
schimbul, dar de multă vreme aceas
tă ințelegere nu mai este respectați
Ne întilnim zilnic, la primele ore al
dimineții, pe linia grajdului. Trebu
ie să spun că președintele pune to
sufletul pentru dezvoltarea aceste
sector și are un merit deosebit pen
tru rezultatele obținute, îl preocup
rasa animalelor, hrana, starea lor d
sănătate. II preocupă insă și mai mul
oamenii care muncesc cu ani
malele. Și firește că atunci cind re
zultatele sînt bune, și satisfacții!
sint imense. Anul acesta ne-am pro
pus să realizăm o producție care s;
depășească ceea ce am obținut anu
trecut. Avem posibilități încă mari
pentru că, în afara animalelor cu ui
potențial mare biologic, avem și oa
meni foarte buni, adevărați meseriaș
de valoare".
Faptul esențial pe care vrem săsubliniem în mod deosebit este că
la cooperativa agricolă din Jilava
oamenii au muncit bine și au rea
lizat producții mari de lapte, dar c;
nu sînt pe deplin mulțumiți cu cee;
ce au făcut, Ei știu că au rezervi
încă nefolosite pentru ca producții
de lapte să depășească 5 500 litri pi
fiecare vacă.
vacă, O spun cu sinceritate;
oamenilor care își respectă mun«
pe care o fac.
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CABINETELE DE PARTID
ferm angajate in procesul perfecționării
activității politico-educative
Tezele cu privire la locul și rolul activității ideolo
gice și politico-educative, exigențele formulate de
secretarul general al Partidului Comunist Român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea la forumul
democratic din luna noiembrie 1988 ridică noi cerințe,
superioare, in fața activității cabinetelor județene
pentru activitatea ideologică și politico-educativă —
adevărate centre de perfecționare și modernizare a
muncii politico-educative, de dezbatere și clarificare
a diferitelor probleme ridicate de dezvoltarea economico-socială.
In condițiile in care crește considerabil ponderea
factorilor subiectivi in procesul dezvoltării, asemenea
premise ale acțiunii sociale cum sint nivelul pregăti
rii profesionale și al răspunderii, consecventa spiritu
lui revoluționar capătă o importanță deosebită
pentru progresul de ansamblu al societății. Dez
voltarea conștiinței socialiste reprezintă în acest ca
dru una din direcțiile esențiale ale activității partidu
lui, ale exercitării rolului său conducător în societate,
iar'formarea omului nou. cu o conștiință revoluționară,
se constituie ca o componentă majoră a operei de
edificare a societății socialiste.
Prin conținutul său și prin semnificația largă pe
care o are în contextul actual al perfecționării întregii
activități economico-sociale. munca politico-educativă
este chemată să se raporteze nemijlocit la Întreaga di
versitate a raporturilor sociale ale omului societății
noastre, la problematica atit de complexă a vieții și
muncii sale. Dacă ambianța tehnieă în care lucrează
muncitorul de azi s-a schimbat radical în ultimii
20—30 de ani — solicitînd un grad tot mai ridicat de
profesionalitate, de cultură generală și, nu mai puțin,
o gîndire economică nouă —. tot astfel exigentele fată
de conținutul și calitatea activității politico-educative
au crescut și ele în acest răstimp. Experiența din
ultimii ani a probat că factori cum sint volumul și
calitatea informației prezentate, conținutul mesajului
educativ influențează in mod direct eficiența muncii
ideologice și politico-educative. Atit prin conținutul,
cit și prin finalitatea sa, activitatea politico-educativă

CALITATEA
•
ȘI OPERATIVITATEA
MESAJULUI EDUCATIV
Grigore Marian, directorul Cabi
netului județean Cluj pentru activi
tatea ideologică șl politico-educa
tivă :
Activitatea cabinetelor județene
de partid este integrată în ac
tivitatea de înfăptuire a Progra
mului ideologic al partidului, pen
tru studierea, dezbaterea și însuși
rea temeinică a tezelor și orientă
rilor formulate în Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la fo
rumul democratic din noiembrie
1988.
Preocupările organelor și organi
zațiilor de partid, ale tuturor fac
torilor educaționali pentru îmbu
nătățirea și perfecționarea forme
lor și metodelor de organizare și
desfășurare a activităților politicoideologice și educative urmăresc
să asigure studierea și însușirea aprofundată de către membrii de
partid, de către toți oamenii mun
cii din județul nostru a politicii
interne și externe a partidului și
statului, a bogatului tezaur de idei
teoretice și învățăminte practice
cuprinse în documentele de partid.
Experiența ne-a confirmat că
realizarea cu succes a acestor dezi
derate este posibilă numai în con
dițiile asigurării unui cadru orga
nizatoric și metodologic adecvat. îh
același timp, desfășurarea unei ac
tivități politico-ideologice și educa
tive eficiente este de neconceput
fără existența unui sistem de in
formare și documentare, organizat
pe baze științifice, cu o funcționa
litate cit mai mare, care să răspun
dă in cel mai înalt grad cerințelor
activității educativ-formntive des
fășurate in cadrul diferitelor cate
gorii de oameni.
în județul Cluj, sistemul de in
formare și documentare, creat atit
la nivelul cabinetului județean, al
celor municipale și orășenești, cit și
în cadrul cabinetelor de științe so
ciale din școli și facultăți și punc
telor de informare și documentare
din întreprinderi. Instituții și comu
ne, a fost și este mereu perfecționat
și îmbogățit, in raport nemijlocit cu
noile cerințe cărora trebuie să le
răspundă activitatea politico-educa
tivă. Dacă la inceput aaest sistem a
fost mai mult expozițional, pe par
cursul anilor, datorită experienței
dobindite, a unor studii întreprinse
in legătură cu funcționalitatea sis
temului de informare și documen
tare politico-ideologică, au avut
loc schimbări importante în con
cepția eu privire la organizarea,
dotarea și funcționalitatea lui. în
prezent, în județul Cluj există 3
cabinete pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă : unul ju
dețean și două municipale ; 3 cabi
nete orășenești, care își desfășoară
activitatea pe baze obștești ; 288
cabinete de științe sociale in învățămintul de stat și 683 puncte de
documentare politico-ideologică în
întreprinderi, instituții șt la sate.
La cabinetul județean este orga
nizat și funcționează un sistem de
informare și documentare în mă
sură să ofere celor interesați, si în
primul rind cadrelor de partid, ale
organizațiilor de masă și obștești,
propagandiștilor din sistemul învățămîntului politico-ideologic, mun
cii organizatorice, ideologice și po
litico-educative, materiale in mă
sură să asigure cunoașterea apro
fundată a concepției și orientărilor
partidului nostru, a direcțiilor de
acțiune pentru înfăptuirea progra
melor prioritare ale etapei actuale.
în ultimii ani a fost creat un
sistem permanent de legături pe
linia informării și
documentării
intre cabinetele pentru activitatea
ideologică și politico-educativă și
Biblioteca centrală universitară,
biblioteca ludeteană. centrul de
științe sociale, cabinetele de știin
țe sociale din instituțiile de invățămint superior. Muzeul de istorie,
institutele de cercetări, centrul te
ritorial de calcul și altele. Cu aju
torul acestor instituții am reușit să
întreprindem numeroase studii, să
elaborăm materiale cu caracter po
litico-ideologic in sprijinul muncii
de propagandă și educative.

Constantin Enescu, directorul Ca
binetului județean Galați pentru ac
tivitatea ideologică șl politicoeducativă :
Ritmul rapid al evenimentelor
economico-sociale și politice, al
Înnoirilor in viața partidului au
adus pe nrim-nlan rolul informației
șt al comunicării in ambele sen

este tot mai strlns legată de problematica viețit eco
nomice și sociale, de activitatea consacrată înfăptuirii
programelot de dezvoltare ale etapei actuale. Contri
buția Ia soluționarea problemelor dezvoltării, mobili
zarea energiei colectivelor de oameni in îndeplinirea
sarcinilor de plan reprezintă criteriul esențial de eva
luare și apreciere a muncii politico-educative, a ro
lului său în înfăptuirea obiectivelor actuale. Așa cum
sublinia în repetate rînduri secretarul general al parti
dului, nu poate fi vorba de o bună activitate în do
meniul propagandei atunci cind în activitatea pro
ductivă persistă neajunsuri, se înregistrează rămineri
în urmă în realizarea sarcinilor de plan. Este, fără în
doială, o cerință de care trebuie să se țină per
manent seama in acțiunile de sporire a eficienței, a
forței de mobilizare a acțiunilor politico-educative.
în munca ideologică și politico-educativă s-a acu
mulat pînă acum 6 experiență bogată, s-au afirmat
forme și mijloace de acțiune noi, cu o eficiență spo
rită. Pe de altă parte însă, aici este și locul unde se
manifestă nu o dată rămîneri în urmă față de dina
mismul vieții sociale, formalism In organizarea acțiu
nilor, uniformitate și monotonie, pe alocuri chiar
o insuficientă ancorare a muncii politice în pro
blemele și preocupările reale ale colectivelor. De ase
menea, sint situații in care apar tendințe de subapre
ciere a muncii politice de către unele cadre, a rolului
acesteia in dezvoltarea conștiinței socialiste, în instau
rarea unui climat de răspundere la fiecare loc de
muncă.
Diversitatea experienței, a realizărilor și a preocu
părilor cadrelor care lucrează la cabinetele județene
de partid a fost evidențiată recent la o consfătulredezbatere organizată la Galați cu directorii acestor
instituții pentru activitatea ideologică și politico-edu
cativă.
Redacția noastră a solicitat unora dintre narticinantii
la consfătuire să prezinte preocupările actuale ale or
ganelor și organizațiilor de partid din județele res
pective pentru îmbogățirea și ridicarea continuă a ca
lității muncii politice, pentru sporirea eficienței și
forței sale de mobilizare.

suri, dinspre organismele democra
tice de conducere spre colectivele
de muncă și de la acestea înapoi
spre factorii de conducere. Se știe
că informațiile dețin un rol impor
tant în procesul de conducere, cu
atit mai mult in domeniul politicoideologic, in care există o comple
xitate de fenomene, tendințe, eu
efecte în sfere tot mai largi.
în acest sens, experiența practică
a Drobat în mod concludent că sis
temul de pregătire politico-ideologică din unitățile economico-sociale
poete cunoaște perfecționări în
sensul creșterii performantelor sale.
Ne referim in primul rind la ca
pacitatea de înțelegere a tezelor,
orientărilor și sarcinilor cuprinse în
documentele de partid, precum si
la acțiuni eficiente de transpunere
a acestor teze in faDte de muncă,
în contribuții la dezvoltarea pro
prietății socialiste, la sporirea avu
ției naționale.
îndeplinirea aeestor cerințe a
impus instituirea unui sistem de
culegere, transmitere. înmagazinare
și prelucrare a informațiilor ne
cesare conducerii operative a sis
temului de pregătire politico-ideo
logică. Experiența a arătat astfel
că. in măsura în care răspundem
eu promptitudine semnalelor pro
venind de la organizațiile de partid
din cadrul cursurilor de pregătire
politico-ideologică. creste corespun
zător si posibilitatea de a elimina
factorii nedoriți — aminări de acti
vități. calitate îndoielnică a dezba
terilor ș.a.
Acestea sint. intre altele, temeiu
rile pentru care s-a instituit, în
domeniul în care avem responsabi
lități. o comunicare continuă,
fluentă, nu numai la încheierea ci
clurilor de activitate. La nivelul
cabinetului județean am elaborat
în acest scop o fisă de participare
a propagandiștilor comitetului ju
dețean de partid Ia cursurile învățămîntului ideologic și propaganda
prin conferințe. în aceiași cadru, fișa
de evidență a activităților politicoideologice din întregul sistem în care
acționăm — completată lunar de
propagandiști — cuprinde : stadiul
desfășurării învățămintului politicoideologic, structura acțiunilor de
propagandă prin conferințe , între
bări adresate de oamenii muncii ,
opinii.

PRIORITATE PREGĂTIRII
ECONOMICE A CADRELOR
DE CONDUCERE,
A TUTUROR
OAMENILOR MUNCII
Lucian Podlati, secretar al comi
tetului de partid de la întreprinde
rea „Laminorul de tablă
**
— Galați:
în cadrul dezbaterii de fată vreau
să prezint experiența comitetului
nostru de partid' și a consiliului oa
menilor muncii in direcția aplicării
în practică a indicațiilor date de
secretarul general al partidului
referitoare la reciclarea cunoștin
țelor economice si politico-ideolo
gice ale cadrelor de conducere, la
pregătirea multilaterală a acestora
in vederea situării lor în primele
rînduri ale înfăptuirii programelor
prioritare ale etapei actuale.
Această pregătire permanentă s-a
impus și se impune în mod obiectiv.
Ea este cu atit mai necesară în
condițiile în care colectivul nostru
de muncă este chemat să înfăp
tuiască
în perioada următoare
obiective complexe. Pentru mo
bilizarea tuturor forțelor unită
ții noastre, pentru o bună orga
nizare a procesului de producție,
a muncii in condițiile moderniză
rii producției, ale creșterii calită
ții produselor, a eficientei economi
ce a activității noastre, cadrele de
conducere trebuie să-și însușească,
asa cum sublinia secretarul general
al partidului, temeinice cunoștințe
economice si de stiinta conducerii.
Am examinat recent, la nivelul
consiliului oamenilor muncii si la
nivelul comitetului de partid, sta
diul pregătirii politico-ideologice si
economice a cadrelor de conducere
din unitatea noastră. Cu acest pri
lej ș-a constatat că avem cadre
de conducere bine pregătite, dar.
prelungind analiza pină la nivelul
atelierelor, am întîlnit si o serie de
rămîneri în urmă In ceea ce pri
vește cunoașterea, insusirea si apli
carea politicii economice a parti
dului nostru. Pe această bază am
stabilit pentru perioada urmă
toare o serie de măsuri care cu
prind programe de perfecționare a
pregătirii cadrelor de conducere

prin Invătămintul politico-ideolo
gic. propagandă de partid, prin
conferințe, cursuri de reciclare si
perfecționare a pregătirii econo
mice. dezbateri, seminarii, schim
buri de experiență.

Constantin Enescu : Indicații
le cuprinse în Expunerea din no
iembrie 1988 constituie tot atitea
temeiuri pentru reorientarea pre
ocupărilor noastre in asa fel incit
ponderea să revină problematicii
economice, activităților politicoeducative de natură să formeze o
nouă aîndire economică. în cen
trul acesteia trebuie să se situeze
comensurarea eforturilor cu efec
tele economice. în acest context. în
munca politico-educativă se ope
rează tot mai mult in prezent cu
date din programele prioritare de
dezvoltare economico-socială în
profil teritorial. Analizele și stu
diile efectuate în unitățile eco
nomice din județ se constituie în
elemente de referință existențe in
baza noastră documentară.
Valentin Bodea. directorul Cabi
netului județean Brașov pentru ac
tivitatea ideologică și politico-edu
cativă :
Consider bine venită această in
tervenție, care concretizează una
din direcțiile prioritare ale activi
tății noastre : pregătirea politicoeeonomieă a cadrelor de conducere.
Am in vedere orientarea gene
rală a partidului de formare si
afirmare în etapa actuală a unei
noi gindiri economice. în ac
tivitatea Cabinetului județean de
partid Brașov pornim în acest
context de la faptul că industria
națională, și, în cadrul ei, industria
brasoveană a fost dotată cu mașini
moderne, de înaltă tehnicitate si
productivitate, care trebuie să pro
ducă la întreaga lor capacitate.
Imperativul aplicării neabătute a
cerințelor mecanismului economico-financiar, al îndeplinirii exemplare a indicatorilor cantita
tivi si calitativi ai planului de pro
ducție și in primul rind a expor
tului. precum si a programelor spe
ciale adoptate in diversele dome
nii de activitate presupune reali
zarea unei activități rentabile, de
înaltă eficiență în toate unitățile de
producție. în sprijinul activității
cadrelor de conducere din econo
mie. am alcătuit un pachet de pro
bleme — diferențiat centru fiecare
unitate — care, alături de întregul
conținut teoretic al temelor pen
tru invătămintul politico-ideologic,
trebuie să intre în mod obligatoriu
în studiul individual al cadrelor de
conducere si activului de partid, să
fie abordate in mod detaliat în ca
drul universității politice si de
conducere. în cursurile de perfec
ționare a pregătirii politico-ideolo
gice, în dezbaterile ideologice tri
mestriale, în cursurile organizate cu
absolvenți ai universității politice
si de conducere, care urmează să
devină propagandiști,
Considerăm că în toate aceste ac
tivități trebuie să se asigure dezba
terea laturilor principale ale acti
vității de conducere si organizare,
cum sint : cuprinderea și aradul de
implicare in soluționarea probleme
lor din partea organelor si organi
zațiilor de partid ; perfecționarea
stilului de muncă al organelor de
stat si al organelor colective de
conducere ; urmărirea îndeplinirii
hotăririlor : coordonarea unitară a
eforturilor întreprinderilor si a in
stitutelor științifice de profil în
solutionarea problemelor de pro
ducție. optimizarea sistemului in
formațional : onorarea exemplară
de către întreprinderile coordona
toare de produs a răspunderilor ce
le revin.
Cabinetul județean pentru activi
tatea ideologică sl politico-educa
tivă exercită in aeest cadru con
trolul și acordă sprijinul direct, la
fata locului, pentru optimizarea în
tregii activități politico-ideoloalce
de cunoaștere și înfăptuire a pro
gramelor prioritare în toate dome
niile de activitate. O coordonată
esențială a acestei activități o repre
zintă raportarea permanentă la în
treaga problematică a dezvoltării economico-sociale a etapei actuale,
la cerințele noi pe care Ie evidenția
ză experiența și activitatea practică
a colectivelor de muncă. Pe această
cale poate spori continuu contribu
ția acestui important domeniu al
muncii de partid la perfecționarea
întregii activități economico-so
ciale.

Dezbatere realizată de

I. STANESCU
Dan PIAEȘU

Ne-am adresat factorilor
responsabili cu organizarea
activității cultural-artistice. educative, a vieții spi
rituale de la nivelul mai
multor localități rurale din
județul Vrancea cu în
trebarea : „Cum este stimu
lată sl care sint rezultatele
creației tehnico-stiintifice
in comuna dumneavoastră?
**
întrebare firească, pornind
și numai de la faptul că
astăzi, la nivelul fiecărei
comune, există un poten
tial intelectual demn de
luat in seamă : ingineri,
profesori, medici,
tehni
cieni. cercetători ai unor
centre sau filiale ale insti
tuțiilor de profil cu sedii
în unele așezări rurale sau
pur si simplu cu „labora
**
toare
de studiu în teren,
acolo unde cresc recoltele,
pădurile, turmele de oi.
ca să amintim doar cîteva
dintre „subiectele
**
posibi
lelor investigații. Dună mo
mentul de surpriză — mo
tivat intr-un fel că ..la o
asemenea întrebare nu ne
**
așteptam
sau că „nu
sintem pregătiți să răsnundem pe loc" — au fost
aduse totuși argumente po
trivit cărora „nici la noi
creația nu stă pe loc“. Si —
intr-adevăr — asa stau lu
crurile in domeniul creației
artistice, situație pusă în
evidentă cu deosebire de
realizările literare, muzica
le. plastică, artă populară
(sculptură in lemn, țesături,
broderii ș.a.). în ediția
precedentă a Festivalului
național „Cintarea Româ
.
**
niei
de exemplu, județu
lui Vrancea l-au revenit,
după confruntarea din eta
pa republicană. 286 distinc
ții pentru valoarea inter
pretativă si 95 distincții
pentru creația în domeniul
cultural-artistic. Este un
merit Incontestabil, o re
cunoaștere de fapt a creș
terii potențialului culturalartistic al județului, a spo
rului de valoare pe care în
general activitatea din acest
domeniu l-a acumulat în

timp. O evoluție firească,
mai ales că ținuturile
Vrancei au pornit ne calea
noii afirmări calitative
avind o bogată zestre și
tradiție folclorică, etnogra
fică. legate de însăși ființa
vrînceanului. statornicit pe
aceste - meleaguri din tim
puri imemoriale.
Să revenim totuși la...
obiectul întrebării noas
tre. Creația tehnico-știintifică nu se regăsește ca
obiect distinct in progra

„in 'schema comitetului nu
este prevăzut si un post
pentru un cadru tehnic de
specialitate
care
să..."
ș.a.m.d. La consiliul jude
țean al sindicatelor nl s-a
făcut din capul locului
precizarea că „la sate nu
prea este rezolvată aceas
tă problemă". Ni s-a mai
spus că ..ceva, ceva s-a
mai făcut in Întreprinderile
agricole de stat și stațiu
nile de mașini agricole" și
că „problemele cooperati

Mai multă preocupare
pentru creația
tehnico-științifică
mul acțiunilor menite să
dea substanță, orientare
acestei laturi înscrise ca
cerință de o covârșitoare
însemnătate pentru sporirea
contribuției și eficientei în
tregului ansamblu de ac
țiuni. înscrise sub gene
ricul Festivalului national
„Cintarea României
,
**
la
afirmarea și dezvoltarea
multilaterală a fiecărei lo
calități rurale. Acolo unde
totuși „s-a prevăzut si așa
**
ceva
se enunță ideea în
termeni generali. De altfel,
problema creației tehnicostiintifice la sate, din pă
cate. încă nu sl-a făcut loc
nici în sfera de preocupări
a unor instituții județene
cu responsabilități de prim
ordin in organizarea și ur
mărirea desfășurării in an
samblu a acțiunilor aflate
sub genericul festivalului.
La comitetul de cultură șl
educație socialistă județean,
de exemplu, ni s-a vorbit
despre „lipsa unor precizări
,
**
exprese
despre faptul că

velor agricole de pro
ducție sint ale altora".
Realitatea este că proble
mele stimulării ereatiei
tehnico-științifice la sate,
așezării preocupărilor in
tr-un cadru unitar, cu
obiective si responsabilități
bine conturate revin în
egală măsură tuturor celor
care isi reunesc atribuțiile
sub emblema generoasă a
Festivalului național ..Cin
tarea României". Satul, cu
cerințele lui de dezvoltare
pe toate planurile, a fost
și rămlne un izvor nelimi
tat de cercetare, de creație,
de inspirație pentru abor
darea unor teme care să
solicite gîndirea si acțiu
nea practică ale inginerului,
medicului.
profesorului,
tehnicianului, ale oricărui
om de-al locului capabil să
se remarce în acest dome
niu. ea drept legitim de
afirmare
consfințit de
pregătirea dobindită. de ex
periența muncii. Despre
aria tematică a cercetării si

creației care poate fi abor
dată am discutat cu mai
multi specialiști implicați
direct în problematica eco
nomică a satelor Vrancei.
Vom reda doar cîteva din
tre aceste subiecte, care pot
sta ne masa de lucru a spe
cialiștilor. Iată ce sugera
dr. ing. Nicolae Varga, di
rectorul Stațiunii de pro
ducție si cercetare viniviticolă Odobești : urmărirea
selecției in plantațiile viti
cole. secretul producțiilor
mari de struguri din unele
unltăti constînd in utili
zarea materialului săditor
selecționat cu valoare bio
logică ridicată : găsirea de
soluții optime la practi
carea sistemelor de tăieri
în vii ; stabilirea regimului
optim de fertilizare aplicat
în doze economice si com
plexarea cu îngrășăminte
verzi ș.a. Medicul veteri
nar Dan Lăzărescu. direc
tor cu producția zootehnică
la direcția agricolă județea
nă. ne-a infătisat la rîndul
lui o listă întreagă de teme
accesibile oricărui specialist
din acest sector de activi
tate. Nu mai transcriem in
acest spațiu numărul mare
de teme cu condiții de in
vestigații pe loturile expe
rimentale ale unităților
agricole, pe cele din dome
niul silviculturii, al meca
nizării și chimizării din
agricultură si din alte si
alte sectoare de activitate.
Este vorba despre o arie
largă de probleme, care pot
fi luate în considerație de
către organizatorii
vieții
culturale si științifice la
sate si. Pe măsura mijloa
celor de care dispun, a ca
drelor de specialiști care-sl
desfășoară activitatea la
sate, să înscrie creația tehnico-stiințifică ca un obiec
tiv permanent al evaluării
activității si eficientei ac
țiunilor reunite sub egida
Festivalului național „Cin
tarea României".

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

Eveniment editorial
M. EMINESCU:
Recent lansat la „Muzeul lite
raturii
române".
volumul al
XVI-lea din seria „Opere" de
M. Eminescu (Editura Academiei
Republicii Socialiste România) cu
prinde corespondentă și documente
ce acoperă perioada 1864—1889 și
se constituie — cum arată Dimitrie Vatamaniuc in „Lămuriri..." —
intr-un „jurnal" in care se reflectă
preocupările poetului in etapele
succesive ale activității sale. Orinduirea textelor se face in mai mul
te secțiuni : Corespondență trimisă.
Din manuscrise (concepte la. scri
sorile expediate), Documentar I
(materiale cu caracter autobiogra
fic, procese-verbale de inspecții, re
zoluții puse de Eminescu pe diferi
te cereri, cataloage întocmite de
poet, calificative puse de el la con
cursurile pentru ocuparea posturilor
in invățămint. dosare din timpul
directoratului la Biblioteca centrală
din Iași), Documentar II (acte de
stare civilă, alte mărturii despre
poet). Fără îndoială că, vorbind
despre corespondența oficială a
poetului, capitolul cel mai specta-

voi.
culos îl oferă aceea din epoca revizoratului școlar (1875—1876), ce în
sumează, după aprecierea editoru
lui, peste 600 de piese, dintre care,
desigur, se detașează procesele-verbale de inspecție in județele Iași și
Vaslui : activitatea de revizor șco
lar îl pune pe Eminescu in legătură
nemijlocită cu viața satelor și ne
relevă in el un organizator plin de
inițiative, un intelectual patriot, cu
o înaltă conștiință profesională ți
civică in îndeplinirea misiunii sale.
„Eminescu nu este, structural, o
personalitate cu plăcerea dialogului
epistolar, indiferent de persoană" —
scrie editorul in prefața volumului.
In schimb, in paginile corespon
denței oficiale regăsim înalta sa
personalitate de luptător profund
angajat in studierea temeinică și
rezolvarea problemelor ce-i stau in
față, pricină din care multe din
aceste scrisori și rapoarte oficiale
stau alături de cele mai strălucite
-pagini din publicistica lui.
Textele prezentului volum din
ediția critică îngrijită de un colectiv
de cercetători de la „Muzeul li-
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tevaturii române" sint însoțite de
note și comentarii ce conțin date și
indicații bibliografice referitoare la
prima publicare in presă sau vo
lum, la circuitul și rezoluțiile aces
tor documente, precum și contextul
in care ele au fost redactate.

așezări daco-romane. Au fost dezvelite 7 locuințe de
suprafață, construite atit din nuiele împletite, cit și
din birne groase de 15—20 cm. Pornind de la mulți
mea vaselor de provizii, a rîșnițelor si de la pre
zența masivă a palelor tocate in componenta chirpi
ciului, se poate deduce că daco-romanii de la Țichindeal practicau intens agricultura. Ca elemente de
datare a așezării, alături de ceramică sint de men
ționat o monedă de bronz de la împăratul Hadrian,
bătută in 129 e.n.. două fibule databile în a doua ju
mătate a secolului II e.n. și una cu profil triunghiu
lar, probabil mai tîrzie. Pe baza acestora se poate con
chide că așezarea daco-romană de la Țichindeal a luat
ființă imediat după constituirea provinciei romane
Dacia și a durat, in mod sigur, pînă în pragul seco
lului V e.n., chiar dacă in faza postaureliană Inten
sitatea locuirii nu a egalat-o pe cea din epoca dacoromană. Cea de-a treia etapă de locuire, marcată doar
prin citeva vestigii, datează din secolele XI—XIII și
este anterioară colonizării sașilor. (Dumitru Popa).
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ultima perioadă, valoroase descoperiri arheoto• Daci și romani pe valea Secaaice au îmbogățit cunoașterea istorică cu noi date și ȘUlui.
decursul a două decenii de periegheze,
informații științifice. In rindurile ce urmează prezen
ț tăm cititorilor noștri trei asemenea descoperiri, făcute sondaje și săpături de amploare, s-au conturat topo țț
grafic dimensiunile unei întinse așezări daco-romane
ț pe teritoriul județului Sibiu.
din depresiunea Mercurea Sibiului. Ea s-a dezvoltat ț
I ® Vestigii de la începuturile pe
linia arterei rutiere Apulum-Romula. vestigiile
irisului. ‘n cea mal atinsă așezare neolitică succedindu-se pe o lungime de 17 km la dreapta și ț
ț scrisului.
la
stingă
roman. Așezarea constă în trei ț
din țara noastră — cea de la Ocna Sibiului de aglomerăridrumului
(viei), una la Mercurea-Livadie. alta în
\ timpurie
pe locul numit, „Triguri" — a fost scoasă la iveală o vatra și sudul comunei Apoldu de Jos și cea mal ț
mică statuetă conică, confecționată din piatră, alături mare la Gorgan, in nordul Apoldului de Sus. Alte
de un piedestal din lut ars. Atit statueta cit și pie 15 puncte, cu vestigii mai restrinse, sint răspîndite ț
destalul poartă anumite semne incizate. care, după pe intreg spațiul depresionar, ele mareînd centrele ț
forma și modul elaborat în care sint dispuse, repre unor exploatări rurale (vilae rusticae) și £ unui că
zintă simboluri, ideograme realizate intr-o manieră tun autohton, care continuă neîntrerupt din secolul I ț
liniară. Potrivit contextului arheologic și poziției pînă în veacul al III-lea e.n. Pînă în prezent au fost,
stratigrafice în care au fost găsite, ele aparțin pri cercetate exhaustiv cinci complexe din așezare — sta ț
milor „agricultori" din aria carpato-dunăreană, adică țiunea de la Mercurea-Albele. „vilae“-le de la Mercuț
culturii numite „Precriș". databilă în mi
hpurtătorilor
Apoldu de Sus-Levejoare si Curtea Văii,
leniul a! VI-lea î.e.n. Statueta de la Ocna Sibiului se rea-Coșcane.
precum și așezarea autohtonă dacică de la Levejoare. ț
ț individualizează atit printr-o expresie esențializată. Cel dinții complex investigat — situat pe marginea ț
de un schematism accentuat, cit și prin faptul că pirîului Bărcu, afluent al Secașului — constă din- i
de ornamente in relief, adîncite ori inci
i combinația
edificiu termal, o clădire cu patru inte
zate, care sugerează simbolul principal, este comple tr-un
și curte închisă eu ziduri și un turn hexagonal
ț tată printr-o serie de ideograme, element inedit pen rioare
de pază. Cel de-al doilea complex — ..vila rustica" \
tru acest gen de reprezentări. Semnificația cul- de ia Mercurea-Coșcane — era amplasat pe malul
tural-istorică a acestei descoperiri este deose rîului Secaș și consta din patru corpuri de clădire \
bită întrucit ea dovedește că cele mai vechi populații dispuse intr-o curte imensă, apărată de zjduri puter
neolitice cunoscute pînă acum în zona carpato-dună- nice. La Levejoare, incinta de piatră lipsește, ferma ț
ț reană au reușit să creeze structuri socioeconomice
străjuită de două turnuri — unul lipit de lo ț
i și fenomene de suprastructură cărora nu le-a fost fiind
cuință. iar celălalt situat în apropierea anexei agri
străină folosirea unor elemente primare de „scriere". cole. Așezarea dacică de la Levejoare se reduce, in ț
se datează cu mult înaintea sistemelor de scriere stadiul actual de conservare, la patru nuclee de locu
l Ele
(protoliterate. presumeriene, cu care au fost asociate ințe. Ceramica recuperată de aici prezintă o largă di ț
ț si vestitele, de acum, tăblițe de la Tărtăfia), folosite versitate de tipuri, demn de reținut fiind faptul ț
Orientul Apropiat cu circa 3000 de ani î.e.n. Des că olăria aceasta apăruse și în „vilae“-le înveci
ț în
coperiri de felul celor prezentate succint mai sus nate. ceea ce ateștă relații economice, desigur și de ț
contribuie la relevarea unora dintre elementele con limbă sau cultură, intre localnici și proprietarii fer
ț stitutive
ale procesului istoric care a dus, spre pildă, melor. în sfîrșit. cel de-al cincilea complex — „vila" ț
rIa închegarea
asa-numitei ..entități culturale europe de la Curtea Văii — este cel mai mare dintre
ne". In acest cadru, teritoriul românesc a constituit, cele cercetate pină în prezent in Dacia. Ma ț
potrivit noilor descoperiri — printre care se numără terialele de construcție de o impresionantă diversi ț
și cele de la Ocna Sibiului — un adevărat „epicen tate. uneltele, inventarele casnice și podoabele, mone
tru". o „placă turnantă" a spațiului istoric european. dele, piesele sculptate etc., descoperite in complexul ț
(Dr. Iuliu Paul).
termal și in „vilae", atestă prosperitatea acestor fer ț
mieri și larga penetrație a elementelor de urbanis
•
Secole
neîntrerupte
de
dăi

i nuire. Pe Valea Hirtibaciului, pe afluentul aces tică și de stil orășenesc de viață în mediul rural au ț
tohton, contribuind la romanizarea sa. Prezenta ț
tuia, Rotbav, la Țichindeal, a fost cercetată prin să veteranilor la Apoldu de Sus. dar si la Răhău si Daia,
sistematice o bogată stațiune arheologică, cu în bazinul inferior al Secașului. poate verifica afir ț
ț pături
mai multe niveluri de locuire. Zona cercetată a fost mația că întreaga regiune depindea administrativ de
cu intensitate diferită in trei epoci istorice, legiunea din Apulum, cei lâsați la vatră fiind împro
ț locuită
situație reflectată de cele trei așezări suprapuse stra prietăriți aici, în secolele II—TII e.n., cu loturi pe I
.
**
(Dr.
tigrafie. Cea dinții este o așezare de la sfirșltul epocii care au întemeiat familii si au ridicat „vilae
ț
bronzului și din faza de trecere spre Hallstatt. apar- Nicolae Branca).
Grupaj
realizat
de
ținînd complexului cultural numit „Noua". Grosimea
Ion Onuc NEMEȘ *
stratului de cultură atinge pe alocuri 90—105 cm. Cea
*
Silviu ACH1M
de-a doua fază de locuire corespunde unei bogate

-i

Cotele
creativității
In puternicul centru de știință și
cultură Cluj-Napoca, pe meleagu
rile frumoase și bogate ale jude
țului Cluj, cu vechi tradiții și tot
mai intensă vieță spirituală socia
listă, ca pretutindeni în România.
Festivalul
național
„Cintarea
României" a determinat o și mai
intensă stare de efervescență crea
toare, cu rezultate remarcabile pe
plan tehnic și artistic, prezentate
in spectacole apreciate și aplauda
te de public.
Cifrele atestă Însemnate creșteri
la nivelul întregului județ. Astfel,
în etapa de masă au participat
7 520 de formații cu 140 689 mem
bri, 1 430 de cenacluri cu un total
de 35 910 membri ; de asemenea,
s-a remarcat prezența a 1 500 crea
tori individuali. Noua ediție — a
șaptea — înregistrează peste 533
de formații și cenacluri noi, com
puse din mai mult de 15 600 mem
bri. S-a desfășurat o fructuoasă ac
tivitate de răspîndire a cunoștin
țelor cultural-științifice și tehnice
in rîndul maselor, mal ales prin
cele 620 de cursuri susținute in
universitățile cultural-științifice ale
județului. In număr de 80.
frecventate de peste 27 000 de
cursanți. Remarcabil și demn de
subliniat este st faptul că mit de
obiective înfăptuite pină acum în
domeniul creației tehnico-știijțifice aduc pe această cale
județului Cluj un beneficiu însem
nat. Este rezultatul muncii serioa
se, devotate și inventive, expresie
a înaltei responsabilități patriotice
socialiste a celor 87 200 de participanți în etapa de masă, ajutați
de cele peste 200 lectorate tehni
ce, stimulați de cele 300 de activi
tăți și manifestări de masă.
Valori spirituale remarcabile au
fost evidențiate și difuzate intens
prin acțiuni specifice, organizate in
așezămintele de cultură, în între
prinderi, instituții, unități agricole,
fiind puse in lumină prin cicluri
de expuneri, simpozioane, expozi
ții de carte, spectacole, manifes
tări de largă audiență și cu
profund efect asupra maselor de
participant!. Sint acțiuni care vor
fi permanent îmbogățite și inten
sificate in perspectiva evenimen
telor reprezentate de cel de-al
XIV-Iea Congres al partidului și
aniversarea a 45 de ani de Ia re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă. Au dat bune rezultate ma
nifestările desfășurate pină acum
cu filmul și sint toate motivele să
se creadă că vor avea rezultate
le scontate cele viitoare, parte a
unui program unitar, coerent din
punct de vedere tematic, ideolo
gic și organizatoric. S-a avut in
vedere o acțiune de mare eficien
ță, cum este aceea a prezentării
de filme artistice și documentare
la locurile de muncă, precedate de
expuneri orientative, urmate de
dezbateri pe teme de larg interes
din domeniul etic, civic, patriotic
și profesional. Prin acțiunile prac
ticate in cadrul „Lunii cărții la
sate", „Lunii cărții in întreprinderi
și instituții", decade sau zile ale
cărții, precum și prin alte ma
nifestări s-a extins activitatea cu
cartea, astfel ca această valoare de
bază in procesul amplu formativ
politico-ideologic, tehnico-științific
și cultural-artistic să fie folosită
cit mai eficient.
Instituțiile de specialitate, așe
zămintele de artă și cultură ale
municipiului Cluj-Napoca și ale
județului își amplifică și iși di
versifică continuu activitatea, cu
nosc ia rindul lor dinamica ce
caracterizează viața nouă și este
proprie tuturor domeniilor de ac
tivitate. Integrate în Festivalul na
țional „Cintarea României", sint
prezente cu remarcabile spectaco
le și concerte, creații românești
contemporane și instituțiile profe
sioniste. „Patima fără sfîrșit", de
Horia Lovinescu, ca și „Antoniu și
Cleopatra" de’Shakespeare, „Horea"
de Nicolae Brelan, „Ciuleandra"
de Carmen Petra-Basacopol și
altele au prilejuit • spectacole
elevate, reprezentative pentru dis
ponibilitățile artistice ale Tea
trului Național, ale Operei ro- »
mâne, sau ale Teatrului si
Operei maghiare, mult apreciate de public, ca și concertele pres
tigioasei Filarmonici clujene. Tot
odată, instituțiile profesioniste de
spectacole și concert și-au extins
activitatea cu noi modalități, reprezentînd direct în întreprinderi,
in școli, în alte locuri montaje literar-muzicale, recitaluri de poe
zie, muzicale sau coregrafice etc.
Au avut puternic ecou : „Cintarea
pămintului românesc" (Teatrul
Național), „E scris pe tricolor uni
re" (Opera română), „Filele epo
cii de aur" (Opera maghiară de
stat) etc. S-a făcut simțită activi
tatea intensificată a artiștilor pro
fesioniști ca animatori ai mișcării
amatorilor, ceea ce, alături de alți
factori stimulatori, de preocuparea
generală pentru conținutul și ți
nuta artistică a manifestărilor au
determinat o evidentă creștere a
calității în general și, prin aceas
ta, a eficientei tuturor activități
lor. S-a manifestat exigență spo
rită in selectarea repertoriilor și
în transpunerea sa, artistică, s-au
făcut simțite căutările pentru for
mule originale de valorificare sce
nică, de cit mai mare penetran
tă. pentru inedit și autenticitate în
utilizarea elementelor folclorice și
tradiționale. 73 de comune ale ju
dețului participă la „dialogurile
artistice". In nobila competiție, la
nivelul comunelor județului, clu
jenii participă cu succes și la ma
nifestările și concursurile interjudețene, unde constituie îndeosebi
o prezență dorită și apreciată. O
mențiune aparte merită manifestă
rile tradiționale anuale clujene
cum sint serbările ponulare :
Avram Ianeu, Fintea Viteazul,
Sărbătoarea Doinei sau Zilele
culturii someșene. Spectacolul obfeeiurilor de iarnă. Uniți in cu
get și simțiri.
Toate acestea indică preocuparea
de a perfecționa și a da noi di
mensiuni activității creatoare a
Festivalului național „Cintarea
României", urmărindu-se mai buna
organizare a activității de creație
tehnico-științifică și in alte dome
nii, a teatrelor, a caselor de cul
tură, a cluburilor, căminelor cul
turale, a tuturor centrelor de
educație șl cultură.
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bodești

: /nsemne ale urbanizării

Dintotdeauna. bodeștenii au fost
oameni vrednici. Statorniciți încă
de pe vremea lui Ștefan cel Mare
într-o zonă de îngemănare a mun
telui cu cîmpia, locuitorii comunei
Bodești, așezare din ținuturile
Neamțului, au pus mai presus de
orice neostoita lor dragoste fată
de pămint și locurile natale. Iar
grija de căpătii le-a fost aceea de
a-și vedea lanurile mănoase, ro
dul tot mai îmbelșugat. S-au zbă
tut și au trudit pe ogoare secole
de-a rindul, cu îndîrjire, dar și cu
năduful țăranului ce nu reușea
să-și supună glia propriei vreri.
Ce le-a dat Insă putere a fost
speranța, increderea că bătălia cu
un teren frâmîntat, accidentat, su
pus eroziunii și deci unei degra
dări lente, va fi o dată și o dată
ciștigată. Ei bine, la Bodești vic
toria aparține oamenilor, prezen
tului. care, în condițiile create de
socialism, au reușit ca, prin pu
terea pămintulut, să realizeze ce
nici nu au visat strămoșii lor : o
localitate prosperă, angajată in ul
timii ani intr-un proces de profun
de înnoiri.
— Mi-aduc aminte — se des
tăinuia Ioan Buduroi, un om sfă
tos ce se apropie de 70 de ani —
că, prin *
*73 —’74, președintele co
operativei agricole încerca să con
vingă lumea din satele noastre că
păminturile pot da recolte de
două-trei ori mai mari. „Bate cîmpii Tomescu" — ziceau unii. Drept
să spun, tare ne-am mai bucurat
apoi cînd am văzut că ogoarele
dau de la un an la altul mai mult,
că producțiile au tot crescut, ajungind acum la niveluri nebă
nuite altădată. De la 800—1 000 ki
lograme grtu, cit reușeam să
scoatem la hectar pe vremea co
pilăriei mele. iată, anul 1988 ne-a
adus o recoltă ce se ridică la pes
te 8 000 kilograme. Satisfacții am
avut și la celelalte culturi — car
tof, porumb, sfeclă de zahăr —
care ne-au răsplătit pe deplin
eforturile.
Saltul nu este doar spectaculos,
ci și încărcat de semnificații ma
jore. Pentru că la Bodești, adevă
rul pe care-1 cunosc pină și copiii
este acela că bogăția comunei vine
de la pămint, că bunăstarea oame
nilor iși are ca temei hărnicia, răs
punderea acestora de a duce pro
ducțiile spre cote de virf. 11 ascul
tăm pe Vasile Tomescu, președin
tele cooperativei agricole :
— Cred că ar fi bine să încep cu
o comparație. Dacă in urmă cu 15
ani unitatea înregistra pierderi de
aproape 9 milioane lei, în 1988 be
neficiile s-au ridicat la cifra de 12
milioane lei. Pentru a ajunge însă
aici a trebuit să străbatem un
drum de muncă tenace, cu oamenii
și cu pămîntul, să demonstrăm că
și terenurile noastre pot produce
ca acelea din cîmpie, dacă le mun
cim cu răspundere, cu conștiincio
zitate. Șl iată, am reușit, in pe
rioada pe care arn menționat-o. să
creștem producția vegetală de pes
te 4 ori, iar cea zootehnică de cir
ca 6 ori. Pentru rezultatele deose
bite obținute la cultura cartofului,
unității noastre i-a fost decernat,
de două ori consecutiv. Înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agra
re". Nouă, bodeștenilor, ne-au ră
mas pentru întotdeauna întipărită
In' minte aprecierile secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, făcute cu pri
lejul vizitei efectuate in unita
tea noastră, îndemnurile adresate
imbărbătindu-ne și mai mult in
vederea valorificării depline și eficiente a potențialului de care
dispune pămintul. Am hotărît
atunci cu obștea să deschidem și
mal larg porțile marilor recolte,
chiar pe aceste terenuri conside
rate slab productive. începutul nu
a fost deloc ușor. A trebuit să în
treprindem o serie de acțiuni si
testări pe suprafețe mici, să ape

lăm la specialiștii din județ, dar
ne-am bizuit într-o mare măsură
pe forțele proprii, pe hărnicia și
priceperea oamenilor. Buna orga
nizare a muncii, respectarea disci
plinei de producție și a tehnolo
giilor de lucru, mobilizarea res
ponsabilă a întregii suflări a sa
telor în campaniile agricole sint
doar cîteva direcții care ne
călăuzesc activitatea.
Evident, lucrurile așa stau.
Ne-am convins stind de vorbă cu
oamenii, dar mai ales văzîndu-i

Localitățile patriei

pe coordonatele

civilizației socialiste
la lucru. Pentru cooperatorii
Gheorghe Cucu. Elena Zaharia.
Savina Birsan. Mariana Gliga. Ele
na Macovei, Neculai Mihuț sau
Veronica Bodescu. munca pămîntului, îngrijirea animalelor repre
zintă. fără îndoială, o adevărată
vocație.
Dintotdeauna bodeștenii au fost
oameni gospodari. S-a moștenit
aici, din tată-n fiu, ambiția pen
tru lucrul făcut cu pricepere și
trăinicie. Deși agricultura a rămas
Îndeletnicire de bază, nu există
familie in Bodești în care $ă nu
se cunoască una sau mai multe
meserii. Ținînd seama și de resur
sele locale de materii prime (lemn,
pietriș, răchită), cînd s-a pus pro
blema valorificării acestor posibi
lități nu s-a stat mult pe gînduri.
Și au apărut rezultatele. Neexis
tentă in 1965, activitatea de mică
industrie a cunoscut o dezvoltare
impresionantă, cele 46 de secții cu

12 profiluri ajungînd In 1988 la o
producție-marfă de peste 50 mili
oane lei. Argumentele eficienței
ii determină pe edili să se ocupe
și în continuare de diversificarea
și extinderea acestor secții.
Dintotdeauna bodeștenii au fost
oameni mindri și ambițioși în
a-și dura gospodării arătoase, care
să reflecte știința lor de a munci
bine și cu folos, pentru ei. pentru
obște. Casele frumoase, trainice
și confortabile, păstrind tradiția
moldovenească în armonie cu
cerințele modernității, sint ma
rea mindrie a locuitorilor din
Bodești, care dispun acum de
condiții de muncă și viață ce re
duc simțitor diferentele dintre sat
și oraș. Bunăstarea acumulată a
determinat și determină schimbări
structurale în modul de viață, în
destinul însuși al localității.
— In acești ani — ne spune
Marin
Mitroi.
vicepreședintele
consiliului popular comunal —, în
care și localitatea noastră a fost
scoasă din anonimat de generoase
le deschideri ale politicii partidului
de dezvoltare armonioasă, echili
brată a tuturor zonelor țării, au fost
înălțate peste 350 case mari, fru
moase. la care se adaugă două
blocuri cu 16 apartamente. Zes
trea edilitară a comunei s-a îm
bogățit cu 3 scoli, o grădiniță. 4
așezăminte culturale, un staționar
și un dispensar veterinar, rețeaua
de alimentare cu apă potabilă și
altele. La realizarea acestora o
importantă contribuție și-au adus-o
cetățenii, care au sporit bogăția
așezării prin rodnicia acțiunilor
gospodărești și de înfrumusețare.
Nu întîmplător localitatea noastră
a obținut, pentru rezultatele din
1987. „Ordinul Muncii" clasa a IIa in întrecerea socialistă dintre
consiliile populare comunale. Vii
tor centru agroindustrial, Bodești
își dezvăluie, de pe acum. însem
nele urbanizării.

Ion TALPA

BUCUREȘTI : Soluții tehnice noi de modernizare
a producției
în cadrul amplei
acțiuni de moderni
zare și perfecționare
a producției ce se
desfășoară în toate
unitățile
economice
din Capitală, cabine
tul pentru activitatea
ideologică și politicoeducativă, împreună
cu întreprinderea „23
August", întreprinde
rea de mașini-unelte și agregate și In
stitutul de cercetare
științifică și inginerie
tehnologică
pentru
mașini-unelte și agregate „Titan" Bucu
rești, a organizat o
dezbatere in cadrul
ciclului „Specialiștii
oferă soluții" pe tema:
„Măsuri și soluții teh-

nice din programele
de modernizare pen
tru creșterea produc
tivității muncii, ridi
carea nivelului cali
tativ al produselor,
prin programarea au
tomată a mașinilorunelte". Cu acest pri
lej au fost prezen
tate soluții tehnice
noi, menite să con
tribuie la îmbunătăți
rea parametrilor tehnico-calitativi ai pro
duselor, la creșterea
competitivității
mașinilor-unelte pe plan
mondial. De aseme
nea, a fost organiza
tă o dezbatere în sec
ția de prototipuri a
institutului și s-au

prezentat o serie de
tehnologii și produse
modernizate. La dez
bateri au participat
specialiști din cerce
tare. proiectare și
producție și un nu
măr
însemnat
de
maiștri și muncitori
din secțiile producti
ve ale respectivelor
întreprinderi. Totoda
tă, s-a stabilit un
program de măsuri
privind aplicarea în
practică a propuneri
lor și soluțiilor for
mulate cu acest pri
lej. Asemenea acțiuni
vor mal fi organiza
te în alte 20 de mari
întreprinderi din Ca
pitală. (Gheorghe Ioniță).

VASLUI : S-a încheiat campania de împăduriri
Bine pregătiți și acționînd sus
ținut. pe un front larg, silvicultorii
vasluieni, ceilalți oameni ai muncii
din județ au reușit să încheie, îna
inte de termen, lucrările din cam
pania de împăduriri prevăzute pen
tru întreg anul 1989. Așa cum ne
spunea inginerul Alexandru Gîndu,
inspectorul-șef al Inspectoratului
silvic județean, oamenii muncii din
acest sector și alte mii de cetățeni
din localitățile vasluiene, mobili

zați de consiliile populare și condu
cerile unităților agricole, au plantat
în total 1 270 ha de pădure (din
care 70 ha în județul Constanța),
cea mai mare parte pe terenuri
improprii agriculturii ori puternic
erodate ale cooperativelor agricole
de producție. De menționat că toa
te cele peste 12 milioane puieți
dtn specii autohtone valoroase au
fost asigurate din pepinierele pro
prii. (Petru Necula).

Comuniștii — promotori ai acțiunii de modernizare a producției
(Urmare din pag. I)
mutațiile calitative noi, care s-au
produs și se produc In economia
noastră. Așa se și explică progre
sele profunde, rapide, Înregistrate
în multe unități și ramuri în promo
varea progresului tehnic. Unde in
tervine atunci „minusul" In activi
tatea cu această Importantă catego
rie de comuniști 7
în primul rînd in faptul că nu toate
organizațiile de partid adoptă modali
tăți de lucru adecvate, specifice cu
specialiștii, prin care fiecare să fie
solicitat să participe mai activ la
soluționarea problemelor legate de
modernizarea producției, de promo
varea cu Îndrăzneală a progresului
tehnic, atft în cadrul sarcinilor pro
fesionale, de serviciu, cit șl ca efort
creativ suplimentar In calitate de
comuniști-speciallștl. Iar atunci cînd
adoptă asemenea modalități de an
gajare a capacității creatoare a aces-tora nu le dublează întotdeauna de
consecvența și controlul necesare
pentru a asigura finalizarea lor cu
bune rezultate. Dacă organizațiile de
partid ar fi procedat așa permanent
șl peste tot, dacă ar fi cultivat
controlul de partid ca probă concre
tă, practică, asupra competenței
profesionale a comuntștllor-specialiștl, ca „moment al adevărului" In

cinema
• Vacanta cea mare! SCALA (II 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 10, EXCELSIOR
(65 49 43) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata Morgana : TIMPURI NOI
(1561 10) - 9; li; 13: 16; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : LIRA
(31 71 TI) — 0; Îl; 13; 15; 17; 10, COS
MOS (37 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri :
DRUMUL
SARI) (3128 13) - 15; 17: 19
• Expediția : FERENTARI (80 49 85)
— 14,30; 16,45; 19
• Miracolul : POPULAR (35 1517) —
15; 17,15; 18
• Secretul
tul
Nemeșii i
ARTA
(21 31 86) - 15; 17; 19
• Mart regizori, mari actorii PATRIA
(11 86 25) - 9; 11: 13: 15,l5: 17,30: 19,45
• Misiune
specială !
BUCUREȘTI
(15 bl 54) — 11; 13; 15; 17; 10
• Comedianta : LUMINA (lt 74 !6) —
9; 11.30: 14; 16.30; 19
« Aventurile lui Spas șt Neli — 9;
lt; 13, Sentință suspendată — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 36)
• Karel Gott : VICTORIA (16 28 79)
—
li; 13; 15: 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat :
•ALA MICA A PALATULUI — 15;

relația dintre sarcina de partid și
sarcina profesională, este cert că nu
s-ar mai constata in anumite sec
toare. așa cum sublinia secretarul
general al partidului, o poziție re
fractară față de nou, o rămînere in
urmă in aplicarea programelor de
modernizare. Dacă s-ar fi procedat
așa, n-ar mai exista astăzi Între
prinderi care, în loc să Înfăptuiască
programele de modernizare, sînt
preocupate să „argumenteze" că ele
nu pot fi realizate la timp. Dacă
s-ar fi procedat așa, n-ar mai exista
astăzi întreprinderi care să „explice"
că produsele lor sint ocolite pe
piața
externă, pentru
că n-au
„prins" o conjunctură favorabilă.
Dacă s-ar fi procedat așa, n-ar mai
exista situații ca astăzi cînd in une
le unități se lucrează cu consumuri
materiale și energetice de 2—3 ori
mai mari decit cele realizate in
țări dezvoltate economic.
în al doilea rind — și acest lucru
trebuie spus deschis — organizațiile
de partid n-au acționat și nu acțio
nează suficient pentru educarea glndirii specialiștilor-comuniști In spirit
revoluționar, în spiritul abordării in
mod creator a problemelor moderni
zării. Nu întîmplător tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să nu
uităm niciodată că nu există nici o
problemă, in nici un domeniu, care

17,15; 19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13: 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12)
-9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări t BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 18
• Cine ești, călărețule 2 : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic : STUDIO (59 33 15)
— 10; 12.13; 14.30; 17: 19
• Moștenire cu bucluc : COTROCENt
(81 68 88) — 15; 18, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 15: 18. FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 131 15; 18
• secretul lui Bachui t VIITORUL
(10 07 40) - 14,45; 17; 19
• Zece negri mititel : CULTURAL
(83 50 15) - 0; 12; 15; 18
• Unde este un „nofelet"?: AURORA
(35 04 66) - 9; li; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18;
(sala Amfiteatru) : Vassa Jeleznova
— 18; (sala Atelier) : Intre patru ochi
— 18
• Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, sala Studio) :
„Literatura
chitarei". Constantin Andrei, Răzvan
Grlgoreacu, Vlorel Haralambie, Sorin
Romanesc, Valentin Marin,
Ștefan

să nu poală fi soluționată. Sint
numai probleme necunoscute și ne
soluționate — și in știință. și în teh
nică, și in cunoașterea umană in
general". Soluționarea lor depinde,
apreciază pe bună dreptate secre
tarul general al partidului, de ati
tudinea adoptată față de ele, de
efortul de gîndire investit pentru a
găsi modalitățile de rezolvare a lor.
Or, realitatea arată că s-a făcut și
se face puțin in cadrul multor orga
nizații de partid pentru promova
rea unui asemenea mod de a gîndi.
pentru combaterea atitudinilor de
rutină și comoditate, de spirit con
servator. care au generat și generea
ză situații cind unele cadre de con
ducere, unii comuniști-specialiști
investesc mai mult efort pentru a
justifica problemele
nerezolvate
decit pentru a găsi modalități in
vederea soluționării lor.
Așadar, in ecuația modernizării
producției se cere, mai mult decit
pină acum, ca organizațiile de partid
să pună In operă educativă doi ter
meni de importanță egală : afirma
rea
mai puternică a capacității
creatoare a specialiștilor-comuniști
și, pe această bază, creșterea con
tribuției și eficienței muncii lor in
promovarea progresului tehnic, in
îndeplinirea acestui obiectiv vital
pentru economia românească.
Donea — 17; (Ateneul Român) : Or
chestra de cameră a filarmonicii. Di
rijor : Nicolae Iliescu. Soliști : Mincio
Mincev, Mila Georgleva (R.P. Bulga
ria) — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Rlgoletto
— 18
• Teatrul de operetă
(13 63 48) :
Lăsați-ma să cint — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic
(14 08 05) :
Lewis șl Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Sftntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Amintirile Sarel Bernhardt —
18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Regele Lear — 18; (sala
Ciulești, 18 04 85) : Visul unei nopți de
iarnă — 18
• Teatrul satlric-muztcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Tempo,
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65) :
• Varietăți ți Moda >89 — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece și dansuri — 18
• Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) :
Romanțioșii — 9; 18
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 11
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Dalbul pribeag — 18,30

CARAȘ-SEVERIN :
Recuperarea
materialelor refolosibile
Reintroducerea In circuitul pro
ductiv a tuturor resurselor mate
riale reprezintă o preocupare con
stantă a colectivelor muncitorești
din județul Caraș-Severin. Inițiati
va „Să lucrăm o zi pe lună cu ma
teriale economisite 1“ se dovedește
deosebit de eficientă pentru colec
tivul de la sectorul II Vest al în
treprinderii miniere Anina, unde
s-a reușit înlocuirea în totalitate
a stilpilor de lemn cu stilpi meta
lici. Eforturi deosebite au depus
in această perioadă oamenii mun
cii de Ia Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii Bocșa, in ceea ce
privește realizarea unor instalații,
dispozitive, recondiționarea și refolosirea de piese și subansamble
deficitare, eforturi ce se concreti
zează prin reducerea costurilor de
producție cu circa 700 mii lei. La
rindul lor, peste 4 000 de tineri din
Reșița au participat la o amplă ac
țiune de recuperare a materialelor
refolosibile de la gospodăriile
populației, reușind să colecteze in
tr-o singură zi însemnate cantități
de hîrtie, metale neferoase, cioburi
de sticlă și oțel. (Ion D. Cucu).

RÎMNICU VILCEA :

Un nou ansamblu
de locuințe
După cartierele Rimnic-Sud, Re
publicii și Gară, in municipiul
Rîmnicu Vilcea constructorii au
trecut la executarea unui nou și
modern ansamblu de locuințe. Este
vorba despre cartierul Libertății,
care va întregi peisaiul edilitar si
tuat în imediata vecinătate a rîului Olt si care va face legătura
Intre zona centrală si ansamblul
Ostioveni. Pe parcursul acestui an.
aici vor fi construite și date în fo
losință aproape 400 apartamente,
inaugurîndu-se astfel nou] spațiu
urbanistic din apropierea gării
C.F.R. Rîmnic Nord, de pe viitoa
rea magistrală feroviară Rîmnicu
Vilcea—Vilcele. (Ion Stanciu).

CLUJ : Salonul anual
„Femina *89"
în sălile Muzeului de artă din
Cluj-Napoca s-a deschis Salonul
anual de creație „Femina ’89". care
ilustrează activitatea desfășurată
de femeile din unitățile economi
ce. ale cooperației meșteșugărești
și din alte sectoare pentru înnoirea
și modernizarea produselor. Sînt
prezentate produse din colecțiile
noi aflate în fabricație sau care
urmează să fie introduse în pro
ducție în perioada următoare pen
tru export și pentru piața internă,
cum sint confecții, tricotaje, încăl
țăminte. articole de porțelan, sti
clărie, articole de marochinărie,
precum și o paletă largă de produ
se cosmetice, articole de uz casnic
și decorative care poartă semnă
tura colectivelor de femei de la
Combinatul de pielărie și încăl
țăminte „Clujeana", „Someșul",
„România muncitoare", „Flacăra",
„Iris". „Farmec", din unitățile
cooperației meșteșugărești. De re
marcat este faptul că în aceste
unități și altele din municipiul
Cluj-Napoca ponderea produselor
noi și modernizate reprezintă în
prezent peste 70 la sută. (Marin
Oprea).

tv
13,00
13,05
14,45
15,00
19.00
19,20

79.30
20,00
20.30
22,05
22,15
22.30

Telex
La sfirșlt de sâptămlnâ (color)
Săptâmtna politică
închiderea programului
Telejurnal
Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare (co
lor)
Teleenclclopedla (color)
Studioul șlagărelor (color)
Film artistic (color). „Perseveren
ța"
Telejurnal
Romanțe (color)
închiderea programului

TELEGRAMĂ

Tovarășului JEAN SPIELMANN

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
tovarășului Ante Markovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia, o telegramă în care îi adresează, în numele guvernului și al
său personal, sincere felicitări și cele
mai bune urări de deplin succes in
activitate cu prilejul investirii sale
in această funcție.
în telegramă se exprimă convin
gerea că, acționînd în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor adoptate la nivel
înalt, guvernele țărilor noastre vor
conlucra și mai activ in viitor pentru
dezvoltarea și adincirea continuă a
relațiilor româno-iugoslave de priete
nie. colaborare și bună vecinătate.

Secretar general al Partidului Elvețian al Muncii

CRONICĂ
Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Neculai Ibănescu se
eliberează din funcția de viceprimministru al guvernului.
— Tovarășul Gheorghe Paraschiv
se eliberează din funcția de ministru
al finanțelor.
— Tovarășul Florea Dumitrescu se
eliberează din funcția de guvernator
al Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România.
— Tovarășul Nicolae Eremia se
eliberează din funcția de președinte
al Băncii pentru Agricultură șl In
dustrie Alimentară.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al
Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea. a adresat
o telegramă de felicitare ministrului
apărării al Republicii Populare
Mongole, general-colonel Jamsranghiin Iondon. cu prilejul celei de-a
68-a aniversări a creării Armatei
Populare Mongole,

Cu același prilej, ambasadorul
R.P. Mongole la București. Togoociin
Ghenden, s-a intîlnit cu militari dintr-o garnizoană a armatei noastre,
cărora le-a vorbit despre semnificația
evenimentului aniversat.
Participanții au vizionat o fotoexpozitie cu aspecte din viata si activi
tatea militarilor Armatei Populare
Mongole și filme documentare puse
la dispoziție de Ambasada R.P. Mon
gole în tara noastră.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Tunisiene, vineri a avut loc
în Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româno-tunisiană. in cadrul căreia au
fost prezentate impresii de călăto
rie din această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-tunisiană, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.
A fost prezent Liăs Gastli, amba
sadorul Republicii Tunisiene la
București.
★
în aula Bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală a avut loc
vineri o manifestare culturală dedi
cată personalității marelui artist
italian Michelangelo, acțiune înscri
să in programul UNESCO. în fața
unui numeros public — oameni de
artă și cultură, cadre didactice uni
versitare. cercetători și studenți —
au fost prezentate expunerile „Un
simptom de spiritualitate europea
nă modernă : Michelangelo" și ..Mi
chelangelo — o conștiință umanistă".
Tot cu acest prilej a fost deschisă
expoziția ..Michelangelo 1475—1564“.
Prin intermediul celor 400 de volu
me expuse aici, ce reprezintă cărți
despre istoria artelor, dicționare, en-'
cilopedii, lucrări de critică referi
toare la personalitatea lui Michel
angelo. se face cunoscută activita
tea sculptorului, pictorului, arhitec
tului și poetului italian, unul dintre
marii maeștri ai Renașterii italiene.
în încheiere au fost recitate ver
suri din sonetele marelui om de cul
tură Italian șl a fost prezentat fil
mul documentar „Concert pentru
Michelangelo"
(Agerpres)

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 17 MARTIE 1989
Extragerea I : 88 26 54 47 65 29
41 5 52.
Extragerea a II-a : 59 19 64 76 35
72 34 32 79.

Obiecte practice, utile, economice

re simplă, ușoară, un consum ra
în raioanele de profil ale ma
rilor magazine ale comerțuiut de tional de energie, o incontestabilă
siguranță în exploatare. Cu o ca
stat din întreaga țară și in unită
țile „Electronica" se află la vinpacitate maximă de spălare de 5
zare mașinile de spălat AUTOMA
kg rufe uscate, cu un design mo
dern, aceste mașini sint din ce în
TIC și AUTOMATIC SUPER. Pro
duse de întreprinderea mecanică
ce mai solicitate la vinzare.
Un raid recent la magazinele
din Cugir, cele două mașini exe
„Favorit", „Electronica" din Ștefan
cută automat cicluri de prespălare, spălare, limpezire și stoarce
cel Mare, „Victoria", „Bucur Obor"
re, precum și o serie de tratamen și altele avea să ne convingă de
te speciale ca ; apretare, parfuma
faptul că din ce în ce mai mulți
te, înălbire, albăstrire. Dincolo de
cumpărători își mobilează gospo
dăria cu aceste bunuri de folosin
scurtarea timpului oricărei gospo
ță îndelungată. Pentru că sînt
dine care pînă la procurarea unuia
din cele două tipuri de mașini
practice și „spală singure" — cum
se exprima un veteran al comer
practicau spălatul manual, obosi
tor și îndelungat, iată cîteva ațului. însoțite la vinzare de plian
te cu instrucțiuni de folosire, cu
vantaje ale acestora : cele două
sprezece programe ale mașinii
termen de garanție de 12 luni, aAUTOMATIC și șaisprezece ale
ceste mașini reprezintă un prețios
AUTOMATIC SUPER asigură o
timp ciștigat pentru orice gospo
spălare îmbunătățită, o manevra
dină. (M. Cuibuș).

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, vă adresez dumneavoastră. Partidului Elvețian al Muncii profundele
noastre condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Jean
Vincent, președinte de onoare al Partidului Elvețian al Muncii, membru
fondator al partidului și militant de seamă al mișcării muncitorești elvețiene.
Vă rugăm să transmiteți, totodată, familiei îndoliate întreaga noastră
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj transmis
cu prilejul Zilei naționale a Thailandei șl, la rindul meu, vă transmit cele
mai bune urări.

BHUMIBOL

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Partidul Unității Socialiste din Noua Zeelandă:

Obiective ale mișcării pentru pace
in zona Pacificului de sud
Președintele Partidului Unității Socialiste din Noua Zeelandă, Ken
neth Douglas, analizează intr-un articol evoluția mișcării antirăzboinice
din această tară. In articol se arată :
Mișcarea națională neozeelandeză
campanii, muncitorii și docherii au
a forțelor iubitoare de pace a cîștirefuzat să muncească în porturile in
gat în amploare după anii ’70, dato
care făceau escală navele nucleare
rită conștiinței legăturii indestructi
americane.
bile existente între dezarmare și aPentru popoarele din Pacific bom
meliorarea condițiilor de viață. Cam
ba atomică a avut consecințe îngro
pania vizînd rezolvarea unei proble
zitoare. Hiroshima. Nagasaki, Bikini,
me limitate, denuclearizarea Noii
Mururoa — aceste nume vorbesc de
Zeelande au impulsionat acțiunea
la sine. Este deci de înțeles de ce
păturilor sociale iubitoare de pace.
mișcarea pentru denuclearizare a luat
Chiar in perioada în care Europa
o asemenea amploare. Trebuie amin
era cuprinsă de acțiuni antirăzboini
tit doar că insula Palau a adoptat
ce masive, problema rachetelor des
o „constituție denuclearizată", că
fășurate acolo nu-i preocupa atît de
Vanuatu și Insulele Solomon au
mult pe neozeelandezi, ea era pentru
interzis accesul in porturile lor al
ei prea abstractă. Nu s-ar putea
navelor purtătoare de arme nu
spune că activitatea forțelor iubitoa
cleare înaintea Noii Zeelande. în
re de pace din Europa îndepărtată
țara noastră, legea care inter
ar fi avut un impact serios asupra
zice amplasarea pe teritoriul neo
luptei duse de Noua Zeelandă împo
zeelandez a armei nucleare este re
triva războiului. în schimb, ipoteza
zultatul eforturilor asumate de sute
„Iernii nucleare", despre care s-a
de luptători pentru pace, de munci
vorbit atît de mult, a avut un puter
tori și sindicatele lor. Trebuie spus
nic efect mobilizator așupra neozee
că forumul sindical al Pacificului,
landezilor. pentru că prezenta con
cunoscut acum sub numele de Comu
secințele unei confruntări nucleare
nitatea sindicală a Pacificului, a fost
în Europa pentru restul lumii. Neo
întemeiat în scopul denuclearizării
zeelandezii consideră că rachetele
regiunii. Această organizație este
nucleare amplasate în Pacific con
constituită prin asocierea benevolă a
stituie pentru ei o amenințare ime
sindicatelor și centralelor sindicale
diată. mai reală și mai apropiată. Ea
care acționează pentru realizarea a
ar proveni mai ales de la rachetele
trei obiective : crearea unei zone li
cu care sînt echipate submarinele și
bere de arma nucleară ; realizarea
navele de război, dar și din partea
independenței și eliberarea de sub
experiențelor nucleare.
dominația colonială a tuturor terito
riilor și popoarelor Pacificului de
La ora actuală, secțiile naționale
sud ; extinderea și dobindirea unei
ale mai multor organizații interna
mai mari eficiente a mișcării sindi
ționale reunesc medici, arhitecți, cer
cale din fiecare țară.
cetători, cadre didactice, precum și
alte categorii ale populației în lupta
Pentru oamenii muncii neozeelan
pentru pace. Se poate spune că ame
dezi, scopurile economice nu sînt mai
nințarea nucleară este acum sesizată
puțin importante. Pe de o parte, po
de pături populare largi și nu numai
litica externă și de apărare a Noii
de un grup de persoane. Ar fi greu
Zeelande se concentrează asupra osă găsești un om politic care să sus
biectivului de a contribui în practică
țină deschis războiul.
la denuclearizarea lumii. Pe de alta,
guvernul încearcă să aplice progra
Totuși, cele mai remarcabile schim
mul vizînd atenuarea rolului statului
bări s-au înregistrat în rindurile ti
în economie și restructurarea aces
neretului. Tinerii privesc acum rea
litățile — cu toate problemele lor —
teia, o asemenea orientare economi
că exercitind o influență profundă
in față, și sînt animați de ideea,
esențială pentru omenirea de azi, că,
asupra situației țării. Astfel, conse
cințele sînt creșterea vertiginoasă a
pentru a supraviețui, lumea trebuie
investițiilor în scopuri de speculă, în
să se debaraseze de povara nucleară.
detrimentul ramurilor productive ;
Nimeni în Noua Zeelandă nu se mai
creșterea ratei dobînzii (21 la sută și
miră văzind creșterea numărului ti
mai mult) ; scăderea nivelului de trai
nerilor printre luptătorii pentru pace.
și creșterea vertiginoasă a șomaju
începuturile campaniei pentru de
lui. Această politică se opune liniei
nuclearizarea Noii Zeelande au fost
progresiste de pace urmate de labu
modeste : mai întîi au fost procla
riști și, în cele din urmă, are ca
mate libere de arma nucleară clă
efect torpilarea ei.
dirile și locurile de muncă. Apoi
Clasa muncitoare din Noua Zee
mișcarea a cuprins orașe întregi, de
landă are deci de îndeplinit o dublă
clarate și ele denuclearizate. „Esca
sarcină
: de a determina autorități
dre ale păcii", formate din sute de
le să schimbe direcția politicii lor
bărci și vedete, s-au străduit să blo
economice, ținînd seama ție intere
cheze accesul în porturile noastre al
sele oamenilor muncii ; de a contri
navelor de război purtătoare de
bui la salvgardarea cuceririlor luptei
pentru pace.
arme nucleare. In timpul acestei

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL
Steaua București - Galatasaray Istanbul
- în semifinalele „Cupei campionilor europeni”
laltă semifinală. Real Madrid va juca
Vineri s-a efectuat la Geneva tra
în compania formației A.C. Milan.
gerea Ia sorti a meciurilor contînd
Iată si meciurile din celelalte două
pentru semifinalele cupelor europene
cupe continentale : „Cupa cupelor" :
la fotbal intercluburi.
F.C. Barcelona — Sredet Sofia ;
în „Cupa campionilor europeni",
F.C. Malines — Sampdoria Genova ;
„Cupa U.E.F.A." : Napoli — Bayern
echipa Steaua București, campioana
MUnchen ; V.F.B. Stuttgart — Dyna
României, va întîlni (primul joc pe
mo Dresda.
teren propriu) formația Galatasaray
Partidele-tur se vor disputa la
Istanbul, campioana Turciei. în cea5 aprilie, iar returul la 19 aprilie.
★
♦
★
HANDBAL, La Palatul sporturilor
Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—1,
6—1 Ipe coechipierul său Jimmy
din Capitală se va disputa astăzi, cu
Arias, cehoslovacul Miloslav Mecir
incepere de la ora 17, meciul retur
l-a întrecut cu 3—6. 6—3. 6—1 pe
dintre echipa Steaua București și
formația italiană Ortiga Siracuza,
australianul Mark Woodforde. iar
francezul Yannick Noah a cistjgat cu
contind pentru sferturile de finală
6—1. 6—2 partida cu spaniolul Emi
ale „Cupei campionilor europeni" la
lio
Sanchez.
handbal masculin. Celelalte două re
prezentante ale tării noastre In cu
PATINAJ. Proba de perechi din
pele europene vor juca miine meciu
cadrul Campionatelor mondiale de
rile respective din aceeași fază a
competițiilor. (în „Cupa cupelor",
patinaj artistic de la Paris a fost
ciștigată de cuplul sovietic Ekaterina
echipa Dinamd București va evolua,
Gordeeva — Serghei Grinkov. Pa
în deplasare. în compania formației
S.C. Empor Rostock (R.D. Germană),
locurile următoare în clasamentul fi
iar în „Cupa federației internațio
nal s-au situat Cindy Landry — Lyn
don Johnston (Canada) și Elene
nale". Politehnica Timișoara va în
tîlni. pe teren propriu, echipa Turu
Betschke — Denis Petrov (U.R.S.S.).
Diisseldorf (R.F. Germania).
în proba individuală masculină, după
programul
original, conduce sovieti
TENIS. în optimile de finală ale
cul Aleksandr Fadeev, urmat de ca
turneului internațional de tenis de
nadianul Kurt Browning șl ameri
la Indian Wolls (California), contînd
canul Christopher Bowman.
pentru „Marele premiu", americanul

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 18 martie, ora 20 — ZI martie,
ora 20. tn țară : Vremea va fi caldă,
îndeosebi în primele zile. Cerul va fi
variabil la începutul intervalului, în
deosebi in nord-est, unde, izolat, va
ploua slab, apoi temporar noros, incit,
sppe sfîrșitul intervalului, pe alocuri,
va ploua, îndeosebi în sud-vestul țării,
în zona Carpaților Răsăriteni precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapovlță

și ninsoare. Vîntul va sufla slab pină
la moderat, cu unele intensificări In
zona de munte șl nord-est, cu viteze
pină la 40—50 km la orâ. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre zero
șl 10 grade, ușor mai scăzute In de
presiuni plnâ la minus 2 grade. Iar cele
maxime Intre 13 și 23 grade la În
ceput, apoi între 8 și 18 grade. Noap
tea șl dimineața, pe
alocuri,
ceață
slabă tn zonele joase. In București t
Vremea va fi caldă, Îndeosebi la în
ceputul Intervalului. Cerul va fi va
riabil. dar spre sfirșlt va deveni noros
și. trecător, va ploua slab. Vint slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila Intre 2 și 6 grade, iar cele
maxime intre 21 si 27 grade la început,
apoi intre 16 și 18 grade.

MOSCOVA

DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ Conferința Uniunii Interparlamentare RIAD: Rezoluții adoptate
A TUTUROR POPOARELOR
OLHNDfl : „Săptămîna de acțiuni
împotriva modernizării rachetelor"
HAGA 17 (Agerpres). — Preconiza
ta modernizare de către N.A.T.O. a
rachetelor nucleare cu rază scurtă de
acțiune din Europa va avea efecte
deosebit de negative asupra procesu
lui dezarmării si destinderii pe con
tinent, au arătat participantii la Fo
rumul mișcării olandeze pentru pace
desfășurat la S’Hertogenbosch, ma
nifestare care se inscrie in cadrul
..SăDtămînii de acțiuni împotriva
modernizării rachetelor".

Intr-o telegramă adresată primuIui-ministru al Olandei, Ruud
Lubbers, participantii la forum cer ca
Olanda să militeze în favoarea unei
politici mai constructive a N.A.T.O.,
care să tină seama de numeroasele
propuneri de dezarmare, precum și
de speranța popoarelor continentului
de a trăi în condiții de pace si secu
ritate.

In legătură cu soluționarea problemei kampucbiene

declarația dată publicității cu acest
prilej, membrii organizației sublinia
ză că „armele nucleare pe care le-ar
putea avea la bord portavionul ar
prezenta un pericol major pentru
populația orașului dacă din întîmplare la bord s-ar produce un in
cendiu".

BEIJING 17 (Agerpres). — Deng
Xiaoping, președintele Comisiei Mi
litare a C.C. al P.C. Chinez, a de
clarat că problemă kampuchiană
trebuie soluționată pe cale politică,,
prima condiție fiind retragerea to
tală a trupelor vietnameze din aceas
tă tară. După cum transmite agen
ția. China Nouă, la întrevederea de la
Beijing cu primul-ministru al Thai
landei, Chatichai Choonhavan. el a

JAPONIA : Dialogul în favoarea consolidării păcii
TOKIO 17 (Agerpres). — In insula
Kyushu își va deschide porțile ex
poziția „Asia—Pacific—Fukuoka ’89".
Sub deviza „Pentru o nouă comuni
care in lumea noastră", organizatorii
expoziției internaționale doresc să
promoveze dialogul in domeniile
economic, tehnologic și cultural,
înțelegerea între popoare și state și,

în acest fel. consolidarea păcii, a
declarat primarul localității Fukuoka,
Keiichi Kiwahara. în afara Japoniei,
la această expoziție, în care vor fi
prezentate realizările tehnologiilor
de virf și ale tehnologiilor de viitor,
participă 37 de țări din regiunea
Asia—Pacific.

BEIRUT 17 (Agerpres). — în Li
ban s-a menținut încordarea, ten
siunea prevalind în regiunea Beiru
tului. în sectorul de est al orașului
a avut loc vineri o puternică explo
zie. în cartierul Jal Ed-Dib. 12 per
soane fiind ucise, iar alte 65 rănite,
informează agențiile de presă. în
perimetrul deflagrației s-au declan
șat incendif.

e scurt

zarea Namibiei. Șeful statului zambian a arătat că Pretoria trebuie să
nu se opună în nici un fel transpu
nerii în viață a programului privind
independența Namibiei. De aseme
nea, conducerea de la Pretoria este
chemată să accepte dialogul cu lide
rii politici ai populației de culoare,
majoritare.
S.W.A.P.O.,
primește.

sprijinului

pe

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Orientale a Uruguayului,
Julio Maria Sanguinetti. l-a pri
mit pe Mihail Muntean, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Uruguay.

care-1

ALEGERE, Camera deputaților
din Berlinul occidental (parlamentul orașului), întrunită joi
. în_ sesiune, l-a ales pe președintele Parti
dului Social-Democrat din acest
oraș, Walter Momper, în funcția de
primar al Berlinului occidental.
Primarul orașului este în același
tim'd președintele Senatului (gu
vernul). După cum s-a mai anun
țat, coaliția de guvernămînt din
Berlinul occidental este formată
din reprezentanți ai P.S.D. și ai
formațiunii „Lista Alternativă".

DAR ES SALAAM 17 (Agerpres).
— Statele africane din prima linie
înțeleg să fie implicate, atft la nivel
guvernamental, cît și individual, în
procesul de realizare a independen
ței Namibiei cu toată opoziția R.S.A.
— a declarat, la Dar es Salaam, pre
ședintele Tanzaniei, Hassan Mwinyi.
Cele șase state din prima linie —
Zambia, Tanzania, Mozambic, Ango
la, Zimbabwe și Botswana — vor
avea, în continuare, contacte strînse
pentru a sprijini accesul Namibiei
la independență. De altfel, la 9 mar
tie aceste țări au convenit să des
chidă la Windhoek — capitala Na
mibiei — un oficiu de legătură pen
tru ,a conlucra cu reprezentanții
O.N.U.

LA NEW DELHI s-a deschis
prima conferință a Consiliului de
conducere al Centrului de știință
și tehnică al țărilor nealiniate și al
altor țări în curs de dezvoltare. în
centrul atenției reuniunii se află
probleme privind rolul și locul acestor țări în progresul tehnico-științific, aportul lor la crearea de noi
tehnologii.

S.U.A.

Creșterea cheltuielilor de înarmare
94 de programe de Înarmare = 313,6 miliarde de dolari
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Cele 94 programe mai importante de
înarmare ale S.tr.A., aflate în pre
zent în curs de realizare, costă în
total 313,6 miliarde dolari, a anunțat
un purtător de cuvânt al Pentago
nului, citat de agenția A.D.N. Aceas-

R- f. g. ;

tă sumă a crescut cu 57,5 miliarde
dolari în cursul anului trecut, deoa
rece forțele armate doresc să achi
ziționeze cantități de arme mai mari
decît fuseseră prevăzute. Cele 94 de
programe au perioade de livrare
care se întind pînă la sfirșitul ani
lor ’90.

Se precizează, de asemenea, că
schimburi de focuri au fost semna
late la linia de demarcație dintre
sectoarele răsăritean și apusean ale
Capitalei libaneze și în zona mun
toasă de la est de oraș. Pentru a
patra zi consecutiv. Aeroportul in
ternational Beirut a rămas închis.

AGENȚIILE DE PRESA

O declarație a președintelui S.W.A.P.O.
ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). —
Președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, aflat în capitala Etio
piei, a declarat, cu prilejul întîlnirii
cu un grup de diplomați africani,
că prin ultimele sale acțiuni guver
nul rasist de la Pretoria creează difi
cultăți în procesul îndeplinirii Rezo
luției 435 a Consiliului de Securitate
privind independenta Namibiei. In
acest sens, el a informat că Africa
de Sud a hotărît să ridice vîrsta de
vot în Namibia de la 18 la 21 de
ani, manevră ce țintește să îndepăr
teze de Ia urne mari mase de tineri
sprijinitori sau simpatizant!
ai
S.W.A.P.O.
Cu toate acestea — a subliniat
Sam Nujoma — organizația patrioțiior namibieni privește cu încredere
viitorul datorită cauzei drepte a

apreciat, de asemenea, că rezolva
rea acestei probleme presupune for
marea Unui guvern cvadripartit de
coaliție și tranziție, sub conducerea
prințului Norodom Sianuk, care sâ
se bucure de garanții internaționale,
precum șl eliminarea factorilor de
continuare a războiului intern prin
reducerea forțelor militare ale tu
turor celor patru părți aflate în con
flict.

SITUAȚIA DIN LIBAN

„Africa de Sud trebuie să-și respecte angajamentele
asumate prin acordurile de pace de la New York
privind decolonizarea Namibiei”
LUSAKA 17 (Agerpres). — Intr-o
conferință de presă desfășurată
la Lusaka, președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, a cerut autorită
ților din Africa de Sud să-și res
pecte angajamentele asumate prin
semnătura pe acordurile de pace de
la New York, care prevăd decoloni

urgentei depășiri a fenomenelor
grave ale ■ subdezvoltării, soluțio
nării problemei datoriei externe a
țărilor in curs de dezvoltare, instau
rării noii ordini economice interna
ționale, convocării unei conferințe
internaționale. în cadrul O.N.U., cu
participarea. în condiții de deplină
egalitate, a tuturor țărilor, care să
ducă, la măsuri menite să asigure
progresul și bunăstarea popoarelor.
S-a relevat faptul că una din înda
toririle cele mai riobile ale institu
țiilor parlamentare o constituie asi
gurarea dreptului inalienabil al fie
cărei națiuni de a fi pe deplin stăpină pe destinele sale, de a-și alege
singură calea dezvoltării economicosociale, potrivit voinței și aspirați
ilor proprii, fără nici un fel de pre
siune sau amestec din afară.

Declarația președintelui Comisiei Militare
a C.C. al P.C. Chinez

R.F. GERMANIA : Demonstrație Ia Hamburg
împotriva escalei unui portavion britanic
BONN 17 (Agerpres). — Repre
zentanți ai, organizației ecologiste
vest-germane „Greenpeace" au or
ganizat in portul Hamburg o de
monstrație de protest împotriva es
calei în rada acestuia a portavionu
lui britanic „Illustries", care ar pu
tea avea la bord arme nucleare, în

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — In
cadrul lucrărilor celei de-a 81-a
conferințe a Uniunii Interparlamen
tare s-au încheiat dezbaterile gene
rale consacrate situației politice,
economice și sociale în lume. înfățișînd poziția tării noastre, deputății
români prezenți la conferință au
subliniat imperativul implicării par
lamentelor și parlamentarilor în
abordarea și soluționarea în mod
unitar a problematicii dezarmării,
astfel incit să se ajungă la măsuri
concrete privind interzicerea și eli
minarea concomitentă a armelor nu
cleare. chimice și a altor arme' de
distrugere in masă, pentru redu
cerea substanțială a armamentelor
convenționale și a cheltuielilor mili
tare.
O atenție deosebită s-a acordat

I

DEFICITUL BALANȚEI CONTURILOR CURENTE A AUSTRALIEI. Ministrul australian al
trezoreriei, Paul Keating, a arătat
că in luna februarie deficitul con
turilor curente al Australiei a fost
de 1 156 miliarde dolari australieni
(885 milioane dolari S.U.A.). In ul
timele 12 luni, deficitul balanței
conturilor curente a fost de 15 mi
liarde dolari australieni.

NOUL GUVERN FEDERAL IU
GOSLAV condus de premierul Ante
Markovici, întrunit în prima ședință
după alegere, a hotărît elaborarea
Cît mai urgentă a programului de
sarcini prioritare și a adoptat unele
măsuri privind organizarea inter
nă a Consiliului Executiv Federal.
S-a hotărît crearea, pe lîngă gu
vernul federal, a secretariatului
pentru informații și a secretaria
tului pentru problemele legislației,
informează agenția Taniug.
SISTEM AUTOMATIZAT DE
DIAGNOSTICARE A S.I.D.A. Spe
cialiști din Singapore au pus la
punct un sistem automatizat de
diagnosticare a Sindromului imunodeficienței dobindite, care permite
obținerea cu rapiditate a rezultate
lor analizelor. Operațiunile fiind
realizate cu ajutorul unui robot,
riscul de îmbolnăvire a laborgnților se reduce la minimum. Se ex
clude complet contactul medicilor
cu probele de singe. Analizele cu
ajutorul metodelor convenționale
durează aproximativ 18 ore, iar cele
realizate cu ajutorul noului sistem,
numai 9 ore.
DEFICITUL COMERCIAL AL
S.U.A. pe luna ianuarie 1989 a to-

frămîntări și preocupări cu reacții
diferite în rindurile alegătorilor. As
pecte de importanță vitală la nivel
federal, cum sint proporțiile șomaju
lui (peste 2,3 milioane), efectele „re
formelor" fiscale și ale rețelei sani
tare. de natură să împovăreze bu
getul familiilor cu venituri mici său
modeste, au înclinat și ele balanța
în defavoarea partidelor coaliției gu
vernamentale de la Bonn.
în problemele concrete, U.C.D. a
promis în campania electorală să nu
acorde străinilor drepturi electorale
nici macat la nivel comunal și „să
canalizeze", de fapt să stopeze, afluxul acestora. Dar o astfel de tac
tică a dat apă la moară grupărilor
extremiste, neofasciste, care propagă
deschis ura față de străini.
Alegerile din Hessen și combinați
ile politice ce se au în vedere după
scrutin au reactualizat problema ali
anțelor între diferite grupări la sca
ră federală. Un proces de clarificare
s-a produs în acest sens atît în rin
durile P.S.D., cit și ale „verzilor",
adversarii coalizării celor două for
mații pe plan regional sau federal
inregistrînd pierderi de teren.
In acest context, proiectul noului
program al P.S.D., prezentat zilele
trecute la Bonn, este apreciat de
presa vest-germană drept o deschi
dere în direcția ecologiștilor. Pro
iectul, elaborat după cinci ani de
dezbateri și aprinse controverse, ur
mează să fie discutat în organiza
țiile locale și supus aprobării con
gresului partidului, programat în de
cembrie la Bremen. In afară de po
litica de „deschidere" față de ecologiști, în proiectul de program sînt
abordate multiplele probleme cu care
este confruntată societatea vest-ger
mană. P.S.D. se pronunță pentru ca
atît femeile, cît și bărbații să bene
ficieze de drepturi egale la muncă,
să se bucure de un tratament nediscriminatoriu la ocuparea feluritelor
funcții și ocupații. Deși nu se arată
adversar al „economiei de piață",
P.S.D. apreciază că aceasta singură
nu este în măsură să asigure nici
folosirea deplină a forței de muncă,
nici repartizarea echitabilă a venitu
rilor, nici protejarea mediului ambi
ant. Proiectul de program preconi
zează rezolvarea problemei șomaju
lui prin adoptarea de către stat a

RIAD 17 (Agerpres). — Conferin
ța miniștrilor de externe ai țărilor
membre ale Organizației Conferinței
Islamice și-a încheiat lucrările Ia
Riad. Timp de patru zile, șefii di
plomațiilor sau reprezentanții lor
din 44 de țări ale Asiei și Africii și
reprezentanții Organizației pentru
Eliberarea Palestinei au dezbătut
principalele probleme ale vieții in
ternaționale, adoptînd peste 60 de
rezoluții.
Rezoluția finală cheamă la con
solidarea păcii în întreaga lume, la
sprijinirea eforturilor în vederea
dezarmării generale și totale, trans
formării continentului african, a
Asiei de Sud și a Orientului Mijlo
ciu în zone lipsite de arme nuclea
re, la măsuri urgente pentru preve
nirea proliferării armamentului nu
clear în țjlte regiuni ale lumii.
A fost reafirmată necesitatea re
glementării pașnice a situației din
Orientul Mijlociu în cadrul unei
conferințe internaționale sub egida
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților implicate, inclusiv a O.E.P.
Miniștrii de externe islamici au
salutat încetarea focului dintre Iran
și Irak, cerînd aplicarea completă a
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate. S-a evidențiat că toate pro
blemele litigioase între Iran și Irak
trebuie să fie soluționate în cadrul
unor tratative directe, sub auspicii
le secretarului general al OJi.U.,
avîndu-se în vedere interesele am
belor state.

In cadrul plenarei. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. a prezentat un raport.
In problemele discutate, plenara a
adoptat o hotărîre — transmite agenția T.A.S.S.

Congresul Partidului Comunist Dominican
SANTO DOMINGO 17 (Agerpres).
— La Santo Domingo s-au deschis
lucrările Congresului Partidului Co
munist Dominican. In raportul pre
zentat, secretarul general al parti

dului, Narciso Isa Conde, a subli
niat, între altele, importanța lărgi
rii și consolidării unității de acțiu
ne a forțelor de stînga din țară în
lupta pentru democratizarea vieții
politice și economice naționale.

KAISEUNG

Condamnare fermă a atitudinii autorităților sud-coreene
care au împiedicat întîlnirea studențiior din cele două Coree
PHENIAN 17 (Agerpres). — In
tr-o declarație dată publicității în
localitatea Kaiseung de delegația
studenților din R.P.D. Coreeană,
este condamnată cu fermitate atitu
dinea autorităților sud-coreene care
au împiedicat, încă o dată. întîlni-

rea studenților din cele două Coree.
Agenția A.C.T.C. amintește că în
cadrul întîlnirii urma să fie dezbă
tută problema participării tinerilor
și studenților sud-coreeni la cel
de-al 13-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților de la Phe
nian.

SEUL: Manifestații de protest
împotriva represiunilor
SEUL 17 (Agerpres). — Peste 5 000
de studenți din numeroase universi
tăți sud-coreene. inclusiv cele din
Seul și Sogang, au participat la ma
nifestații de protest împotriva re
presiunilor, cerînd democratizarea
vieții politice din Coreea de Sud,
îmbunătățirea condițiilor de viață și
studiu. De asemenea, demonstranții

au hotărît să sprijine acțiunea celor
4 000 de muncitori de la metroul din
Seul, care au declarat o grevă ge
nerală, principala lor revendicare
fiind respectarea prevederilor con
tractului colectiv de muncă. încăl
cate de patronat — relatează agen
ția A.C.T.C.

talizat 9,5 miliarde dolari, a anunțat Ministerul american al Co
merțului. Acest deficit, cu 13,7 la
sută inferior celui din decembrie,
se datorează îmbunătățirii situației
S.U.A. în schimburile comerciale
cu Piața comună și cu Japonia.

FLAGELUL CONSUMULUI DE
DROGURI nu poate fi combătut
numai cu ajutorul metodelor pur
polițienești, au apreciat specialiștii
participanti la audierile in proble
ma combaterii narcomaniei. care
s-au desfășurat in cadrul unor co
misii ale Bunde stogului. In acest
sens, s-a relevat : statisticile atestă
că numărul consumatorilor de dro
guri crește, cu toate că in anul 1988
poliția a confiscat cu 64 la sută mai
multă heroină și cu 66 la sută mai
multă cocaină. Tot in anul 1988, in
R.F.G. au murit din cauza consu
mului de droguri 673 persoane, față
de 442 in anul 1987.

In japonia s-a tNREGISTRAT O CREȘTERE A PREȚURILOR PETROLULUI, după ce
Arabia Saudită a anunțat reducerea cu 30 la sută a rezervelor
sale. Prețurile țițeiului Dubai
livrabile în aprilie au atins 16,20
dolari barilul în cadrul negocieri
lor dintre marile societăți japo
neze. Aceste cote reflectă majora
rea prețuri’or petrolului, înregis
trată la New York. Este pentru
prima dată în ultimele luni cînd
petrolul Dubai a depășit limita <je
16 dolari, unii experți prevăzînd
că în curînd ar putea ajunge chiar
la 20 dolari barilul.

„ȘOMAJUl IN PIAȚA COMUNA".
ner" publică graficul de mai sus,
care din cele 12 țări membre ale
cului este marcată rata .șomajului
Ic 24 ani. („Junge

Continuă
activitatea cosmonauților
Aleksandr
sovietici
Volkov, Serghei Krikalev și Valerii Poliakov la bordul comple
xului orbital pilotat
„MIR". In cursul zilei
de joi ei au început un
ciclu de experimente

de patru zile, urmă
rind cartografierea zo
nei centrale a galaxiei
noastre in diapazonul
Au fost
Roentgen,
efectuate,
totodată,
cercetări cu privire la
intensitatea
fluxului
de particule elementare de înaltă energie și
s-au realizat! prognoze

de
ale
capacității
muncă a cosmonauților
in condițiile unui zbor
îndelungat in imponderabilitate.
Zborut
complexului
orbital
„MIR" decurge in con
diții normale, starea
sănătății cosmonauților
este bună.

I

atena :

Formarea unui
nou guvern elen

ATENA 17 (Agerpres). — Primulministru elen, A. Papandreu, a for
mat vineri un nou guvern. Numărul
membrilor în guvern s-a redus de
la 57 Ia 43. Titularii în fostul cabi
net al ministerelor apărării naționale,
afacerilor externe, economiei națio
nale, de interne, de finanțe și-au
menținut portofoliile. Cabinetul este
format în exclysivitate din membrii
Mișcării Socialiste Panelene (PASOK).

NICARAGUA

In sprijinul aplicării
acordurilor centroamericane
de la San Salvador
Sub deviza „Naziștii — afară !“, la Frankfurt pe Main a avut loc o
demonstrație împotriva pătrunderii grupării neonaziste N.P.D. in con
siliul orășenesc al acestui important centru economic și financiar al R.F.G.

unor măsuri adecvate, ușurarea si
tuației celor cu venituri mici prin
efectuarea unei reforme fiscale fun
damentale, desființarea sistemului de
subvenții neechitabile, bazat pe în
lesniri fiscale acordate posesorilor
de capitaluri, limitarea puterii eco
nomice a marilor monopoluri.
In capitolele consacrate păcii și
securității, proiectul de program al
P.S.D. include aprecierea că aceste
deziderate ale popoarelor pot fi con
cretizate prin reducerea potențialu
lui nuclear și convențional, pînă la
proporții care să anuleze posibilita
tea unui atac.
Și celelalte partide. îndeosebi cele
reprezentate în parlamentul de la
Bonn, sînt preocupate de evoluțiile
observate in ultimul timp in opțiu
nile corpului electoral. Cel mai afec
tat rămîne, deocamdată, partidul
cancelarului H. Kohl, care pierde
constant voturi, mai ales în favoarea
grupărilor extremiste. Nici perspec

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La
Moscova s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.C.U.S., care a ales
100 de deputați în organul suprem
al puterii de stat al U.R.S.S. — Con
gresul deputaților populari — și a
dezbătut politica agrară a partidu
lui în condițiile actuale.

Sub acest titlu, ziarul austriac „Ku
care prezintă rata șomajului în fie
C.E.E. In partea superioară a grafi
in rindul tinerilor în vîrstă de pînă
Leute bis 24 Jahre")

Experimente științifice în Cosmos

Semnificațiile scrutinului electoral din Hessen

Alegerile comunale din landul Hes
sen au confirmat în general tendin
țele observate în ultimul timp în
rindul corpului electoral vest-german. Partenerii coaliției guverna
mentale de la Bonn — Uniunea Creștin-Democrată și Partidul LiberalDemocrat — se află, în mod vizibil,
„în pierdere de viteză". U.C.D. și-a
redus cu 6,8 la sută numărul de vo
turi in comparație cu scrutinul simi
lar din 1985, iar P.L.D., după pro
priile aprecieri, a suferit „involuții
întristătoare" (4,9 la sută din sufra
gii). Social-democrații și-au consoli
dat pozițiile, ceea ce le va permite,
de pildă, să preia de la U.C.D., în
coaliție cu alte grupări, administra
rea primăriei orașului Frankfurt pe
Main. important centru econo
mic și financiar al R.F.G. (Prin
tre marile orașe cu peste 500 000
locuitori, U.C.D. nu mai guvernează
acum decît la Stuttgart, constată agenția de presă vest-germană D.P.A.).
Mai trebuie remarcat că la actuale
le alegeri comunale ecologiștii,
(„verzii") au întrunit peste 9 la
sută din sufragii. Iar pe de altă
parte faptul că la Frankfurt, ca și in
alte orașe din regiunea Hessen, gru
pările extremiste și neofasciste —
N.P.D. și „Republicanii" — au obți
nut unele progrese față de trecut,
ceea ce stirnește îngrijorarea opi
niei publice in general. „Nimeni
nu-și mai poate permite — se arată
într-o declarație a „verzilor" — să
închidă ochii în fața faptului că in
R.F.G. grupările radicale de dreapta
și neofasciste își întăresc pozițiile".
Evident, în campania electorală din
landul Hessen un rol preponderent
l-au jucat problemele regionale —
insuficiența locuințelor, deficiențele
din domeniile transporturilor și cir
culației rutiere, salubrității, rețelei
sanitare. O vie dezbatere a fost an
gajată în legătură cu marile primej
dii ce planează asupra populației ci
vile din cauza exercițiilor aproape
zilnice efectuate la joasă înălțime de
avioanele militare americane, solda
te cu accidente grave, care au pro
vocat moartea unor persoane nevi
novate și mari pagube materiale. In
terzicerea zborurilor la mică altitu
dine și reglementarea situației cetă
țenilor străini, aflați în R.F.G.. au
constituit probleme care au generat

încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.U.S.

de reuniunea ministerială
a Organizației Conferinței
Islamice

tivele liberalilor nu sint roze. Unii
lideri ai acestei grupări se întreabă
dacă eroziunea audienței U.C.D. în
rindul alegătorilor nu se răsfrînge
automat și asupra P.L.D., ca parte
ner direct în coaliția guvernamenta
lă de la Bonn. Și de aici tendința
tot mai accentuată a liberalilor de a
reconsidera oportunitatea continuării
alianței cu U.C.D.
Răgazul pînă la alegerile parla
mentare din decembrie 1990 va oferi,
desigur, prilejul unor susținute dez
bateri asupra tacticilor -și alianțelor
adecvate scopurilor diferitelor parti
de politice din R.F.G. și depășirii di
ficultăților existente. In primul rînd
rămîne deosebit de preocupantă, atît
pentru cercurile democratice vestgermane. cît si pentru opinia publi
că de peste hotare, problema avan
sului grupărilor de extremă dreap
tă, neonaziste, care nu poate fi ig
norată, nici minimalizată.

Petre STANCESCU

MANAGUA 17 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Managua,
președintele Republicii Nicaragua,
Daniel Ortega, a arătat că, dacă
Congresul S.U.A. va aproba un ajutor financiar suplimentar pentru
forțele „contras" antisandiniste, ajutorul trebuie să servească numai
pentru demobilizarea acestor forțe
— relatează agenția Efe. Se im
pune ca S.U.A. să respecte acordu
rile realizate de șefii de stat din
America Centrală, -reuniți în zilele
de 14 și 15 februarie, la San Sal
vador. Dacă Congresul S.U.A. va aproba aceste fonduri, atunci ele ar
trebui să contribuie la traducerea în
Viață a acordurilor centroamerica
ne menționate — a declarat el.
MANAGUA 17 (Agerpres). — La
încheierea lucrărilor Comisiei de
reconciliere națională din Nicaragua
— care s-au desfășurat, zilele trecu
te, la Managua — președintele acestui
organism. Miguel Obando. a anunțat
că o delegație a comisiei menționate
va acționa pentru punerea în liber
tate de către forțele „contras" a
tuturor persoanelor sechestrate —
transmite agenția nicaraguană de
presă A.N.N. El a precizat că. în
acest scop, o delegație a Comisiei
nicaraguane de reconciliere naționa
lă va vizita, la 28 martie, taberele
forțelor „contras" din Honduras.

Filierele unui trafic
devastator
Avioane și elicoptere, nave, auto
vehicule de tot soiul, produse ali
mentare, băuturi, jucării, lădițe cu
flori, flacoane de șampon sau chiar...
coșciuge — un arsenal fabulos de
mijloace de transport și modalități
de camuflare a „mărfii" este folo
sit de traficanții de droguri pentru
a înșela vigilența vameșilor și a
agenților de poliție și a trece peste
graniță substanțele narcotice din
zonele producătoare, in special America de sud și Asia de sud-est,
in țările consumatoare, cu precăde
re S.U.A. și statele Europei occi
dentale.
Toate aceste stratageme par a se
dovedi eficace. Dintr-un total de
360 de tone cocaină, cit se aprecia
ză, de pildă, că se produce anual in
Columbia (unde acționează vestitul
„Cartel de la Medelin", una din
principalele plăci turnante ale co
merțului cu stupefiante), circa 310
ajung la destinație fără probleme
și numai 50 de tone (cam 16 la sută)
sînt depistate de autorități. Se în
țelege că, in aceste condiții, și su
mele cu care se operează sint imen
se. Potrivit unui studiu întreprins
de cercetători de la Universitatea
Autonomă din Mexic și dat publici
tății zilele trecute, cifra de afaceri a
traficului cu droguri a depășit anul
trecut 600 miliarde dolari (!), ceea
ce reprezintă o parte substanțială
din totalul comerțului mondial. Rit
mul de creștere este de-a dreptul
impresionant. în decurs de numai
un deceniu volumul operațiilor ile
gale de vinzare-cumpărare, care era
de 200 miliarde dolari in 1978, spo
rind de trei ori. Iar față de valoa
rea propriu-zisă a „produsului",
rentabilitatea, profiturile ating 10 000
la sută I Cifre absolut incredibile,
care dovedesc că această activitate
imundă a devenit un business gi
gantic. una din sursele de venituri
cele mai însemnate pe plan mon
dial.
Extinderea pînă la asemenea pro
porții a traficului și implicit consu
mului de droguri se datorește, in
proporții deloc neglijabile, rolului
tot mai important pe care îl joacă
marile circuite financiare interna
ționale prin operațiile de „spălare"
a banilor „murdari" cîștigați de pe
urma acestor operații ilegale, res
pectiv prin investirea în afaceri le
gale a profiturilor astfel obținute.
Afaceri care, la rindul lor. dau naș
tere. evident, altor profituri, creîndu-se astfel un adevărat cerc vicios.
Practic, apreciază autorii studiului
amintit, comerțul cu narcotice a de
venit un important „motor" al eco
nomiei legale a unui număr de țări

occidentale. O dată mai mult se adeverește existența unei legături
nemijlocite între „mafia drogurilor"
și înseși mecanismele intime pe
baza cărora funcționează societatea
capitalistă. Poate ca așa devine mat
lesne de înțeles de ce mijloacele de
combatere a traficului, oricît de
perfecționate ar fi ele, se dovedesc,
in ultimă instanță, neputincioase și
de ce traficanții își pot continua
mai mult sau mai puțin nestînjenit abjecta lor ocupație.
„Ocupație" în spatele căreia se
ascund inspăimintătoare tragedii so
ciale și umane. Lărgirea continuă a
ariei consumatorilor toxicodependenți. în special în rindurile adoles
cenților, o dată cu .realizarea de noi
substanțe (cum ar fi faimosul
„crack", mai lesne de administrat
și accesibil la un preț mai redus) ;
distrugerea valorilor morale 1 vio
lența și criminalitatea în neconte
nită creștere, sporirea numărului
delictelor de tot soiul pentru pro
curarea banilor necesari achizițio
nării de droguri ; debusolarea, marginalizarea socială ; pierderea capa
cității de a munci ; sinuciderile,
pulverizarea voinței de a trăi, de
a depune o activitate utilă — iată
numai citeva din consecințele nefas
te ale vîrtejului devastator al toxi
comaniei.
Virtej sub a cărui influență via
ța .omului nu mai înseamnă nimic.
Iată de pildă că, în ultimul timp,
tinde să se generalizeze o metodă
socotită „fără greș" de transportare
a drogurilor : ingurgitarea de către
cei dispuși să-și asume riscul a
unor săculețe de plastic de dimen
siunea unui bob mai mare de stru
gure umplute cu „praful morții
albe". Un singur „purtător" ambu
lant poate ingurgita astfel pînă la
un kilogram de cocaină, ceea ce
reprezintă intre 20 000—50 000 de
dolari, din care numai o mică parte
revine celor ce se pretează acestei
operațiuni extrem de primejdioase.
Pentru că adesea plasticul se rupe,
iar deznodămîntul este fatal. Așa
s-a întimplat recent cu o fostă „re
gină a frumuseții", sedusă de mi
rajul unui cîștig aparent ușor. O
victimă în plus a setei după un
pumn mai mare sau mai mic de
dolari...
Un ciclu infernal, care va conti
nua atît timp cit nu se vor aborda
cauzele fundamentale ce generează
toxicomania, unul din fenomenele
cele mai incriminatorii ale unei so
cietăți in care banul, și nu viața
omului reprezintă valoarea supremă.
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