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Pentru producția de energie, 
consumuri reduse de energie!

In strinsă legătură cu cerințele Înfăptuirii 
neabătute a programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, in centrul atenției con
ducerii partidului se află asigurarea produc
ției de energie electrică la nivelul stabilit și 
necesar. După cum se cunoaște, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a efectuat, in ultimul timp, o serie de 
vizite de lucru la obiective energetice — Cen
trala nuclearo-electrică Cernavodă, întreprin
derea electrocentrale Deva, precum și in uni
tăți a căror activitate este strins legată de pro
ducția de energie — Întreprinderea de țevi 
..Republica", întreprinderea de mașini grele și 
intreprinderea „Vulcan" din Capitală, in ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, prilejuri cu care 
au fost analizate și stabilite o serie de măsuri 
in vederea înfăptuirii programului de dezvol
tare a energeticii..

Bunăoară, la întreprinderea electrocentrale 
Deva s-a cerut să se adopte tehnologii care să 
asigure valorificarea superioară a combustibi
lilor solizi existenți in țară și s-a indicat ca

specialiștii din termocentrală, din institutele de 
cercetare și proiectare de profil să-și intensi
fice colaborarea pentru â stabili împreună so
luții in măsură să sporească randamentul agre
gatelor, să ducă la obținerea unei producții spo
rite de energie electrică și termică, cu același 
consum de combustibil. Sint indicații, sint ce
rințe care au o cuprindere mult mai largă, vi- 
zînd, practic, toate termocentralele care func
ționează pe bază de cărbune.

Desigur, economia are nevoie de cit mai mul
tă energie electrică, dar aceasta trebuie să se 
realizeze în condițiile unei eficiente ridicate, cu 
consumuri tot mai reduse de combustibil. în 
această privință, este îrțtru totul valabilă și 
pentru energeticieni cerința subliniată la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. de a Se acționa în continuare 
pentru reducerea consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibil și energie, pentru: 
sporirea continuă a rentabilității și a eficien
ței activității productive a fiecărei unități eco
nomice. Firește, înfăptuirea acestei, sarcini vir

zează, deopotrivă, întărirea ordinii și discipli
nei, a- răspunderii față de exploatarea și între
ținerea judicioasă la înalți parametri a agre
gatelor energetice, dar și infăptuireș riguroasă 
a programelor privind perfecționarea organiză
rii muncii și modernizarea proceselor de pro
ducție.

Energeticienii, confruntați zi de zi cu pro
blemele asigurării ritmice, integrale a bazei teh- 
nico-materiale, cunosc cel mai bine prețul prin
cipalei materii prime — combustibilul — și 
sint cei dinții interesați a o utiliza cit mai 
chibzuit, cit mai, economicos. Cum se acționea
ză in mod concret pentru realizarea producției 
de energie electrică cu consumuri reduse de 
combustibil 7 Este tema investigațiilor între
prinse in două termocentrale — Govora și Dro- 
beta-Turnu Severin, care au in dotare grupuri 
energetice de capacități egale — de 50 MW, 
dar obțin rezultate diferite atit in privința pro
ducției, cit și in utilizarea gospodărească a 
cărbunelui. ■

Termocentrala Govora

UN BUN EXEMPLU
DE LARG

Raportate Ia condițiile specifice de 
exploatare, se poate aprecia de la 
bun început că ambele grupuri e- 
nergetice care funcționează pe bază 
de cărbune in cadrul Uzinei electri
ce Govora au lost folosite, in pe
rioada ce a trecut din acest an, la 
indici superiori celor atinși în 1988. 
Cind facem această afirmație avem 
In vedere nu numai producția spo
rită de energie electrică, cu 4,8 mi
lioane kWh mai mare față de pre
vederi, ci și timpul efectiv utilizat, 
care, in cazul cazanelor 5 și 6. s-a 
menținut intre 89,54 la sută și 95,83 
la sută. Un argument In plus 11 o- 
leră și faptul că in toată această 
perioadă planul la producția de e- 
nergie electrică și termică a fost în
deplinit și depășit in condițiile în
cadrării stricte in normele de con
sum specific atit Ia combustibil con
vențional, cit și la energie electrică 
necesară pentru producție.

— Aceste rezultate se explică, in 
primul rind, prin faptul că lucrări
le de reparații de mare anvergură 
Planificate in anul trecut au fost 
bine organizate și s-au realizat in
tegral, in bune condiții — precizea
ză Gheorghe Strugaru, inginerul-șef 
al uzinei. De fapt, cu aceste prile
juri s-au soluționat și numeroase

Șl CÎTEVA SOLUȚII 
INTERES

probleme tehnice și tehnologice de 
care depindea exploatarea in per
spectivă, la parametri corespunză
tori, a fiecărui grup in parte. De a- 
semenea, cu ocazia acestor reparații 
s-au studiat in detaliu și s-au stabi-, 
lit posibilitățile concrete de îmbună
tățire in continuare a tehnologiilor 
și îndeosebi a echipamentelor și a- 
gregatelor auxiliare. De exemplu, 
plecind de la concluziile acestei ana
lize ne-am propus ca in acest an să 
avem in atenție mărirea capacități
lor concasoarelor de zgură, unifor
mizarea lagărelor de la morile de 
cărbune, modificarea et'arișărilor la 
preincălzitoarele ile.așr regftiierativ,. 
cu influențe directe asupra creșterii 
randamentului ambelor cazane. îm
bunătățirea constructivă a benzii de 
alimentare cu cărbune prin schim
barea sensului de acționare, in ve
derea realizării unei cursivități op
time in asigurarea cu lignit a mori
lor. O altă gamă de măsuri vizează 
sporirea siguranței in exploatare, 
prin prevenirea accidentelor tehnice 
și, implicit, a opririlor neprevăzute 
ale instalațiilor. In acest scop, prin 
programul de modernizare ne-am 
propus să îmbunătățim sistemul de 
măsurare a temperaturii la lagărele 
morilor prin echiparea acestora cu 

traductori care să aibă o’viteză ra
pidă de răspuns in cazul creșterii 
temperaturii.

— De. unde veți procura astfel de i 
traductori ?

— Un asemenea traductor se află 
hi stadiu avansat de execuție la la
boratorul de aparatură de măsură ,și 
control al uzinei. Este vorba deci de 
O' creație tehnică originală a specia- ’ 
liștilor noștri și care, in perspectiva ' 
apropiată, ar putea fi generalizată 
pcptru. echiparea tuturor morilor din 
centralele termoelectrice. In acest fel , 
se inlătură unu! dintre factorii cei 
mai frecvonți care determină opriri 
accidentale.

Evident,’ pe fondul modernizării 
capacităților de producție, un rol de
terminant in exploatarea corespun
zătoare a acestora il au, deopotrivă, 
calitatea cărbunelui, competența 
profesională a personalului muncitor 
și nu in ultimul rind spiritul de or
dine și disciplină tehnologică. ÎH pri
vința asigurării calității cărbunelui 
se cuvine subliniat rodul colaborării 
strinse intre uzină și furnizorii de 
lignit din bazinul carbonifer Ber- 
bești-Alunu, care de .mai multă vre
me livrează cărbune cu putere calo
rifică superioară cu 50 kcal/kilogram 
celei prevăzute in proiect și in con
tract. în privința organizării și com
petenței in muncă trebuie remarcat 
faptul că, incă de la punerea in 
funcțiune a cazanelor pe cărbune, 
conducerea uzinei a efectuat o judi
cioasa redistribuire a formațiilor de 
lucru de la grupurile care funcțio
nează pe hidrocarburi, dispunind din 
acest punct de vedere de muncitori 

cu experiență și temeinică, pregătire 
profesională. Sint oaineni care știu 
bine să. respecte și să aplice normele 
de lucru intr-un domeniu unde res- 
portsabilitatea și. disciplina de pro
ducție trebuie să caracterizeze acti
vitatea de fiecare clipă.

Debutul bun in cel de-al patrulea 
an al actualului cincinal reprezintă o 
dovadă în plus că întregul colectiv 
al Uzinei electrice Govora este ferm 
hotărit să-și sporească aportul la asi
gurarea bazei energetice, a tării. Dar 
pentru acest lucru este necesară o 
mai strinsă conlucrarg și’ cu ceilalți 
fâctori' care, direct sau indirect, au 
sarcini și răspunderi majore față de 
această uzină. Pentru, proiectanți, de 
exemplu, nu sinț ușoare obligațiile 
asumate in legătură cu, rezolvarea 
promptă a unor probleme <|e maximă 
importanță, cum sint cele privind fo
losirea apelor uzate din secția chi
mică la transportul zgurii și' cenu
șii., găsirea unei metode adecvate pe 
teza,, căreia si șiș prog^.^rtundărite 
la transportul cărbunelui cu umidi
tate ridicată sau cele referitoare la 
mecanizarea lucrărilor de reparații 
la mori și benzile de alimentare cu 
cărbune. O scrie de furnizori ' au 
obligația să grăbească livrarea, con
form contractelor încheiate, a utila
jelor și echipamentelor necesare pen
tru apropiatele reparații programate. 
Legat de acest aspect, a devenit tot 
niai stringentă problema asigurării 
de către intreprinderea ..Vulcan" din 
Capitală a reductoarelor pentru mori 
și a rotoarelor de la ventilatoarele de 
(Continuare in pag. a Il-a)

In strategia novatoare, profund 
originală, de perfecționare a socie
tății. noastre socialiste, stabilită la 
Congresul al IX-lea al partidului, au 
fost regîndite in mod. științific, intr-o 
viziune dialectică și unitară toate 
laturile activității social-economice, 
întreg sistemul de conducere și or
ganizare a vieții sociale. Intre do
meniile care s-au bucurat de’ o aten
ție deosebită in cadrul acestei stra
tegii, agricultura, dezvoltarea 
ei accelerată s-au situat la loc 
de frunte. In această perioadă, 
cu contribuția directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
avut loc o amplă activitate de 
reevaluare, de reconsiderare a 
rolului agriculturii în procesul 
de. ansamblu' al societății noas
tre. de stabilire a căilor de 
dezvoltare mai rapidă a sa, de 
integrare- organică a agricultu
rii in complexul economic na
țional. Activitatea teoretică, și 
practică a partidului a condus 
in acești ani la noi aprecieri, 
noi orientări teoretice și prac
tice privind importanta agri
culturii ca ramură de bază a 
economiei naționale, asigurarea 
unui raport optim între indus
trie și agricultură, rolul agri
culturii in dezvoltarea prezentă 
și viitoare a țării, in creșterea 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Dezvoltarea intensivă a agri
culturii românești in ultimele 
aproape două decenii și jumă- 
tate. rezultatele obținute in 
creșterea producțiilor agricole, 
în dezvoltarea și modernizarea 
■forțelor' de producție din agri
cultură. in transformarea înnoi
toare a relațiilor de producție 

‘demonstrează eu putere carac
terul-științific al. politicii parti- 

‘dului, și in acest domeniu, a- 
devărul fundamental că întrea
ga strategie de dezvoltare 

. economico-socială concepută 

.incă la Congresul al IX-lea și 
perfecționată in celelalte docu
mente programatice ale partidu
lui a pornit și pornește de la ce
rințele reale de progres ale țării, de 

‘la comandamentul central al accele
rării acestui progres. In lumină unor 
asemenea adevăruri, in opera teore
tică a secretarului general al partidiu- 
Jui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
fost concepută o strategie de lungă 
durată a dezvoltării economico-socia- 
le a României, în cadrul căreia pro
gramele de dezvoltare a agriculturii 
'ca ramură de bază a economiei na
ționale ocupă un loc important, 
„Fără o agricultură intensivă, mo
dernă- de inaltă productivitate, or
ganizată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, sublinia în acest 
sens secretarul general al partidului, 
nu se poate asigura nici edificarea 
societății socialiste multilateral dez
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voltate. nici edificarea comunismu
lui in patria noastră".

Recentă culegere' de texte din ope
ra tovarășului- Nicolae Ceaușescu, 
apărută la Editura politică, pune in 
evidență concepția teoretică înnoi
toare a secretarului general al parti
dului privind procesul revoluționar 
dinamic, complex de dezvoltare a 
agriculturii ca una din ramurile de 
bază ale economiei naționale.

Experiența țării noastre, concepția 
și activitatea practică a partidului de 
transformare socialistă a agriculturii, 
de înnoire și modernizare a forțelor 
de producție, de perfecționare con
tinuă a relațiilor socialiste din agri
cultură se inscriu astăzi ca o contri
buție la îmbogățirea teoriei și practi
cii edificării noii orinduiri. Organiza
rea agriculturii românești incă din 
prima etapă a procesului construcției 
socialiste pe baza trainică a proprie
tății de stat și cooperatiste, se arată 
în.lucrare, a deschis calea asigurării 
unui progres rapid al producției a- 
gricole, in condiții de eficiență eco
nomică superioară, in vederea ridi
cării continue a nivelului de trai al 
întregului popor.

Experiența construcției socialiste 
in țara noastră, ca și in alte țări, a 
validat caracterul necesar al creării 
$i , întăririi proprietății socialiste — 

de stat și cooperatiste — in agricul
tură ca o condiție fundamentală pen
tru a asigura succesul politicii agra
re a partidului, dezvoltarea și mo
dernizarea -forțelor de producție din 
agricultură, precum și dezvoltarea 
armonioasă a întregii economii na
ționale. In condițiile țării noastre, 
forma de proprietate'cooperatistă in 
agricultură s-a dovedit, de aseme
nea. o formă de relații sociale co

respunzătoare intereselor ma
selor largi ale țărănimii, ca și 
ale dezvoltării întregii economii 
naționale. Cooperativizarea a 
pus capăt fărîmițării proprietă
ții agricole și a asigurat victo
ria deplină a socialismului la 
sate.

Trecerea in urmă cu 40 de 
nni la cooperativizarea agri
culturii românești s-a dovedit 
a fi, in perspectiva etapelor 
istorice pe care le-a parcurs 
în acest interval societatea 
noastră, o opțiune de impor
tanță istorică, cu semnificații 
majore pentru dezvoltarea în
tregii economii naționale, pen
tru întărirea alianței muncito- 
rești-țărănești, cea mai trainică 
bază politică a noii orinduiri 
sociale. „Viața, realitatea, arăta 
in' acest sens secretarul general 
al partidului, demonstrează cu 
putere superioritatea orinduirii 
socialiste, forța creatoare a ță
rănimii noastre cooperatiste, a 
tuturor oamenilor muncii de la 
sate, adevărați realizatori ai 
marilor succese din agricultu
ră. Acum putem să afirmăm cu 
toată fermitatea că numai calea 
socialistă a agriculturii, în for
ma proprietății de stat sau coo
peratiste — care se completea
ză în mod armonios — poate 
asigura progresul neîntrerupt 
și rapid al agriculturii".

In documentele partidului 
nostru, in cuvmtările secre
tarului său general, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, este, relevat in 
mod consecvent faptul că în Româ
nia agricultura a fost și rămi- 
ne una din ramurile de cea mai 
mare importanță pentru progresul 
general al economiei naționale, pen
tru valorificarea superioară a tutu
ror resurselor de producție de care 
dispune țara noastră. Dezvoltarea mo
dernă a industriilor prelucrătoare, a 
întregii economii, ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului nu 
pot fi concepute azi fără o puternică 
dezvoltare a forțelor de producție 
din agricultură, fără dezvoltarea In- 
tepsivă și modernizarea agriculturii, 
ca una din principalele ramuri ale 
economiei naționale. In lumina ex
perienței construcției socialiste, 
partidul nostru consideră că sub
aprecierea rolului agriculturii in
(Continuare în pag. a ÎV-a)

Utilaje finalizate 
in devans

Apelului „Tării cit mal mult 
cărbune" îi răspunde prin fapte 
ale angajării muncitorești și 
colectivul întreprinderii de uti
laj minier Rogojelu, de pe plat
forma tinărului oraș Rovinari. 
Aici se produc piese de schimb 
pentru utilajele de excavare, 
transport și haldat din cariere
le întreprinderilor miniere Ro
vinari, Peșteana. Roșia. Ur- 
dari și Pinoasa.

Recent s-au finalizat repara
țiile. cu cife zece zile Înainte 
de termene, ale excavatoarelor 
cu rotor port-cupe 1400—03 șl 
470—07 din carierele Poiana și 
Roșia. Intrarea ih fronturile de 
lucru mai devreme a acestor 
utilaje de mare randament re
prezintă, de fapt, mii de tone 
de cărbune smulse din stratul 
de zăcămint și livrat termocen
tralelor.

Cu o activitate productivă 
bine organizată pe fluxurile 
tehnologice, atit în cadrul uzi- 
najului reperelor, subansamble- 
lor și componentelor electrice, 
cit și în intervențiile operative, 
de mare complexitate, realizate 
în cariere la utilajele de ex
ploatare. transport și depozita
re ale cărbunelui, oamenii mun
cii de aici și-au realizat inte
gral. pe primele două luni ale 
acestui an, sarcinile de plan la 
producția fizică, inregistrind 
depășiri importante la produc- 
ția-marfă și producția netă. 
Mobilizarea tuturor eforturilor 
colective pentru realizarea unor 
revizii tehnice de cea mai bună 
calitate și scurtarea timpului 
de reparații din carierele de 
cărbune, asigurarea bazei teh- 
nico-materiale, munca susținută 
a echipelor specializate de in
tervenții au făcut ca producti
vitatea muncii să fie depășită 
cu peste 48 la sută. De remar
cat că peste 90 la sută din vo
lumul total de materiale folo
site pentru reparațiile compo
nentelor electrice ale utilajelor 
— transformatoare de mare pu
tere de 4 MVA. motoare elec
trice de la 630 kW la 6 kW 
ș.a. — reprezintă materiale re
cuperate, în special cupru și a- 
luminiu.

In imagine : aspect din sec
ția prelucrări mecanice, unde 
inginerul Iile Smeu. munci
torii Aurel Frătuțu și Ion Co- 
tenciu supraveghează fabrica
ția unor» repere ale «lanțului de 
șenile pentru excavatoarele de 
mare capacitate ERC—1400 și 
MH—1800. cit și pentru mașini
le de haldat. (Eugen Dichisea- 
nu).

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Privit de la înălțimea 
„Pădurii Rotunde" — azi 
locul de 
ghinenilor 
tradiționale 
formă de 
o imagine distinctă : 
uita din 
bane care 
a conservat 
au clădit < 
intașii.
tact farmecul de vechime 
ce-i dă distincție și a 
adăugat masiv, fără a fi 
strident, o nouă arhitectu
ră, noi valori de spirit și 
civilizație. Statuia din cen
trul Orașului amintește 1 că 
aici Petru Maior nu numai 
că a tiăit și a muncit timp 
de peste două decenii, dar 
și-a gîndit și scris istoria; 
o istorie a românilor de 
pretutindeni și de la înce
puturile lor. Azi, ca și in 
trecutul apropiat nouă, din 
orice parte ai intra in 
oraș (situat la confluența 
unor- importante căi rutie
re), o vioară monumentală, 
dăltuită în piatră (adevă
rata emblemă a orașului), 
atestă călătorului avizat că 
Reghinul a fost și este 
încă, dar la un alt nivel...,

intîl'nire al re
ia sărbătorile 

— orașul, in 
amfiteatru, are 

ește 
ur- 

■ Și 
ce 

îna- 
in-

localitățile 
a păstrat 

t cam tot 
cu trudă 

Și-a păstrat

,,orașul viorilor", loc 
care i ‘

în
s.-a înălțat pentru 

prima oară în'văzduh „ți
pătul" de ,nou-născ,ut al

că 51 la sută din popu
lația, de atunci, a Reghi
nului lucra in producția 
industrială și cea meșteșu
gărească. Acest lucru 
„sună" azi frumos. Dar să 
nu uităm' că atunci „marea 
industrie" era reprezentată 
de numai trei ateliere de 
debitat lemne („fabricile"

rești, Reghinul (atestat do
cumentar incă in 1228) era 
și ip anul 1948 comparabil, 
din punct de vedere eco- 

> .nomic, cu o:., comună mai
mare din prezent, caracte
rul de „tirg provincial" 
păstrîndu-și-1 pină aproa
pe de zilele noastre. Că 
este așa, o denotă următo

Noua carte
de vizită a Reghinului

viorilor'fabricate în Româ
nia.

Nașterea viorilor „de 
Reghin" (ca a tuturor in
strumentelor muzicale cu 
și fără arcuș), a ambarca
țiunilor sau a articolelor 
sportive din lemn are la 
bază atit tradiția prelucră
rii lemnului, cit și talen
tul meșteșugarilor. La con
siliul popular al orașului 
aflăm, bunăoară, că. 
la începutul secolului 
XX-lea, „societățile 
plutărit" au înființat 
trei fabrici de cherestea ;

incă 
al 
de 

aici

de care aminteam !), o fa
brică de spirt, două de 
cărămizi și citeva ateliere 
meșteșugărești.

Un lucru este cert : tra
diția singură (chiar așa 
cum a fost pină la acea 
dată) sau ingeniozitatea 
unor „dăltuitori" ai lemnu
lui nu și-au pus, prin ani, 
prea mull amprenta asu
pra dezvoltării economico- 
sociale a Reghinului, 
vada . cu o populație
abia 9 500 de locuitori și o 
„industrie" dominată' încă 
de atelierele meșteșugă-

Do- 
de

rul exemplu : deși in 1965 
populația orașului crescuse 
la 23 000 locuitori, unitățile 
economice tradiționale con
tinuau să-și desfășoare ac
tivitatea după „tiparele" 
meșteșugarilor de odinioa
ră. Să reținem, bunăoară, 
că, la acea dată, orașul 
avea doar 30 de ingineri, 
iar unitatea sa reprezenta
tivă — întreprinderea de 
prelucrare a lemnului — ' 
realiza atunci doar lăzi 
pentru ambalat fructe, che
restea de rășinoase și cite- 
va insțrumepte muzicale și

ambarcațiuni nautice. Ex
portul era atit de nein- 
semnat incit caietul statis
tic al consiliului popular 
orășenesc nici nu „urmă
rea" această activitate.

Ce nu s-a înfăptuit la 
Reghin in sute de ani 
avea să fie realizat in mai 
puțin de trei decenii. In
tr-adevăr, fabricile de altă
dată ș-au redimensionat in 
mari și moderne unități 
economice, care poartă azi 
cu mindrie faima înainta
șilor și inteligența tehnică 
a contemporanilor.

• — Cu toate că in Reghin
— ne spune Alexandru 

. Bugnariu, primarul orașu
lui — tradiția meșteșugă
rească, este veche, vocația 
industrială a orașului și a 
locuitorilor săi s-a afirmat 
in anii socialismului, cu 
deosebire in perioada de 
după Congresul al IX-lea 
al partidului. Marea in
dustrie, în adevăratul sens 

. al termenului, s-a contu
rat. practic, pe harta ora
șului în această perioadă, 
cind și vechile unități au 
fost fie modernizate, fie 
reutilate.

Argumente ? Multe. Mai 
întîi. unitățile tradiționale 
(de exploatare și prelucra
re a lemnului) s-au înnoit 
din temelii, lemnul pădu-
(Continuare în pag. aV-a)

A

Climatul competenței 
și calitatea muncii

„Și să mai știți că aici, in unita
tea noastră, a fost turnată Coloana 
Iul Brâncuși și pentru fiecare seg
ment al ei s-a dus o luptă mare, o 
luptă grea, fiindcă, nu uitați, fie
care este un unicat, fiecare segment 
este făcut altfel, după un model a- 
nume cioplit in lemn de artist, iar 
la sfirșit Coloana a fost dusă la Țg. 
Jiu cu carele cu boi. că așa era 
transportul pe atunci ; hei; azi s-au- 
schimbat multe și in tehnica turnă
rii metalelor, și in transporturi, au
tomatizarea le-a schimbai, dar ideea 
de unicat a rămas și dăinuie aici, la 
noi, fiindcă ducem și acum o luptă 
permanentă, o luptă grea ca fiecare 
produs să aibă o calitate mai inaltă 
față de cel anterior’ț

...Si directorul 
utilaj minier din 
Petroșani, ingi
nerul Iosif Kele- 
men, cu o statu
ră masivă, vi
guroasă, .calcă rar 
și, arătînd 
dreapta și 
stingă, continuă 
să vorbească pe 
un ton scăzut, 
abia auzit. Iar 
prin fața behilor, 
peste imagini cu 
oameni concen
trați deasupra mașinilor, a calcula
toarelor și pupitrelor de comandă se 
suprapun biografii, ani, întimplări — 
zbuciumate ori cu nimbul bucuriei — 
intr-un relief aci privit ca de la o 
mare inălțime. ca dintr-un zbor lim
pede. netulburat, peste o pădure de
venită o lume de simboluri, aci 
răscolit, frămintaf. măruntit și cer
nut pină cind în sita 
mai rămîne 
nos și pur : 
destin.

Spre a ne 
profilul acestei unități, specializată 
acum in realizarea complexelor de ■ 
abataje (susținerea mecanizată a 
galeriilor) pentru industria carboni
feră din intreaga tară și pentru ex
port, să reținem că la înființare, in 
urmă cu circa 80 de ani. in între
prindere se confecționau 
pentru caii de 
ian, precum și 
portul manual 
Unire din 1918 
rea, iar actul 
știința de sine a acestei unități. După 
1948. întreprinderea a devenit „me- 
canicul-șef al Vâri Jiului", speciali- 
zîndu-se treptat în realizarea de 
funiculare miniere : instalații de 
transport al cărbunelui pe vertica
lă, prin puțuri de mină. In 1977 s-a 
trecut la asimilarea și fabricarea
utilajelor tehnologice de abataj.
Pină la această dată, mecanizarea 
abatajelor la noi se făcuse doar cu 
instalații din import. în cadrul pri
mului program de mecanizare a mi

întreprinderii de

Conlucrarea
în 
în

invățămîntului superior 
cu cercetarea 
și producția

gindului nu 
decit.un grăunte lumi- 
un nume, o idee, un
da mai bine seama de

potcoave 
tracțiune din subte- 
roabe pentru tranș

ai cărbunelui. Marea 
a însemnat renaște- 
industrializării, con-

neritului, iar după această dată in
treprinderea a primit sarcina să asi
mileze și să producă aceste utilaje 
și. a fost trecută la construcția de 
mașini. După numai cițiva ani. o 
nouă treaptă : etapa a Il-a de dez
voltare a uzinei, cind se pun bazele 
unei secții de echipament hidraulic. 
Asa se face că. în comparație cu 
anul 1977. întreprinderea fabrică as
tăzi de peste trei ori mai multe uti
laje miniere, productia-marfă a cres
cut de 5,7 ori, iar productivitatea 
muncii a sporit de patru ori. Sint, 
acestea, rezultate concrete, conclu
dente ale aplicării concepției mo
derne care stă la baza tuturor mari
lor transformări din anii construc
ției socialiste, vizibile — așa cum 
arăta secretarul general al partidului, 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
în cuvintarea 
rostită la marea 
adunare populară 
din municipiul 
Petroșani — și in 
activitatea oa
menilor muncii 
din Valea Jiului 
pentru sporirea 
producției 
cărbune și mo
dernizarea 
tei 

ramuri economice.
„Acum — ne spune directorul 

întreprinderii de utilaj minier — ți
nem tot mineritul Văii Jiului prin 
utilajele pe care le producem, fa
cem parte dintre cele cinci firme 
principale din lume care fabrică e- 
chipament hidraulic pentru utilaj 
minier si reușim să exportăm pro
dusele noastre pe toate continen
tele. însăși competiția . cu aceste 
firme celebre ne-a stimulat mult, 
dar noi am ales și mai mult : por
nind de la faptul că zăcămintele 
românești se caracterizează prin di
ficultăți geofizice dintre cele mal 
mari din lume (rupturi de straturi, 
intercalații de steril ș.a.), ne-am 
propus să transformăm această „ne
șansă" geologică într-un atu va
loric. de originalitate a creației 
noastre științifice și tehnice. Am 
depășit prototipul utilajului stas, 
încit fiecare lucrare să poată fi con
cepută și executată ca un unicat 
pentru un anume tip de condiții, 
pentru un anume specific geologic, 
de care subteranele noastre nu duc 
lipsă. Cum să vă spun ? Un complex 
de susținere minier nu e ca un strung 
căruia i se pot asigura aceleași 

la. Pașcani, fie 
la

date, nu le poți mo- 
să vii cu utilajul la

de
aces- 

importante

la
Deva ; în mină

condiții fie 
Constanta, fie 
condițiile sint 
difica, trebuie
condiții, nu să adaptezi ...condițiile 
la utilaj. Abatajele înseși au deve-
(Continuare în pag. a V-a)
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OBIECTIVE SI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE

înfăptuirea autncomfiicerii, ainogesM 
si autofinanțării prin fermă angajare, 

prin respectai deplin al legii

ÎNSĂMÎNȚĂRILE - în ritm intens, 

la nivel agrotehnic ridicat!

Pentru asigurarea condițiilor de 
exercitare în practică a principiilor 
autoconducerii, autogestiunii și au
tofinanțării, conducerea partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU au 
inițiat și promovat stăruitor un com
plex mecanism economico-financiar, 
fundamentat pe riguroase reglemen
tări legale, adaptate cerințelor actua
le ale înfăptuirii programului de dez
voltare economico-socială. In acest 
sens, secretarul general al partidu
lui sublinia că trebuie luate măsuri 
pentru studierea temeinică, la toate 
nivelurile întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor, de către toți oame
nii muncii a legilor țării, astfel 
incit să existe garanția că toți cei 
care sint chemați să le realizeze le 
Înțeleg și acționează pentru aplica
rea lor. Este aspectul asupra căruia 
s-a stăruit într-un prim articol, pe 
această temă, publicat in ziarul 
„Scinteia" din 25 martie a.c.

Care sint modalitățile cele mai 
potrivite pentru asigurarea însușirii 
legislației ? Prilejuri potrivite pen
tru o asemenea acțiune se dovedesc 
a fi invățămintul postuniversitar, 
precum și alte forme de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a ca
drelor de conducere și a întregului 
personal muncitor, in cadrul cărora 
o pondere deosebită ar putea fi 
acordată Înțelegerii și însușirii 
legislației in vigoare, pentru a- 
plicarea căreia se acționează în 
stricturile și nivelurile de orga
nizare ale economiei. In ulti
mii ani, de pildă, o mare însem
nătate o au actele normative referi
toare la utilizarea și valorificarea 
superioară a valorilor economice din 
patrimoniul unităților economice, 
adică regimul juridic al fondurilor 
fixe, materiilor prime, energiei, fon
durilor bănești ș.a. Aplicarea cores
punzătoare a acestor prevederi im
plică înțelegerea necesității respec
tării unui anumit regim juridic care 
trebuie asigurat tuturor mijloacelor 
materiale și bănești încredințate în
treprinderii, a răspunderii ce revine 
întregului colectiv și fiecărei persoa
ne încadrate în muncă — expresie 
a dezvoltării proprietății socialiste. 
Oricit de eficiente ar fi metodele de 
organizare și conducere predate la 
asemenea cursuri, oricit de valoroa
se soluțiile tehnice recomandate cu 
aceste prilejuri, instruirea muncito
rilor și specialiștilor rămine incom
pletă atit timp cit nu este pusă în 
atenție semnificația regimului ju
ridic al valorilor economice din ad
ministrarea unităților socialiste.

In practică s-au dovedit utile lu- 
crăf-ile finale din invățămintul post
universitar axate pe aplicarea unei 
anuimite reglementări Juridice in 
activitatea unităților economice. 
Asemenea lucrări s-au realizat în 
cadrul învățămîntului postuniversi
tar organizat la Academia de studii 
economice în privința contractelor 
de comerț exterior, a prevederilor de 
stimulare a exportului și a produc
ției pentru export, a obligațiilor în
treprinderii în legătură cu folosirea 
deplină a capacităților de producție 
sau asigurarea disciplinei muncii. O 
altă inițiativă de relevat o consti
tuie hotărirea conducerii Facultății 
de finanțe-contabilitate de a cere 
absolvenților să abordeze in lucră
rile de diplomă și problematica ju
ridică generată de temele alese.

Este absolut normal ca noile 
cerințe, noile procese economice care 
acționează în economie să fie reflec
tate și promovate prin noi acte nor
mative sau prin modificarea și per
fecționarea celor existente. In mod 
corespunzător, este necesar ca în 
cadrul activităților legate de însuși
rea și studierea perfecționării sis
temului juridic să se evidențieze atit 
reglementările noi care au apărut, 
cit și posibilitatea unor noi iniția
tive de organizare a activității si a 
îndeplinirii atribuțiilor legale si a 
obligațiilor asumate: De exemplu. 
Legea nr. 3/1988 privind incheierea 
și executarea contractelor economice

Pentru
(Urmare din pag. I) 
gaze arse. Se cere, de asemenea, 
urgentată omologarea de către între
prinderile „Electronica" București și 
„Electroputere" Craiova a unor echi
pamente electronice și electrotehnice 
care intră în profilul lor de fabri
cație.

In acest sens, reprezentanții uni
tăților furnizoare prezenți la ultima 
ședință de comandament organizată 
din inițiativa Comitetului municipal 
de partid Rimnicu Vilcea au dat toate 
asigurările că își vor îndeplini obli-

Termocentrala Drobeta-Turnu Severin

PE ClND 0 ANGAJARE FERMĂ PENTRU 
REZOLVAREA PROBLEMELOR DE FOND?

Termocentrala Drobeta-Turnu Se
verin si-a făcut debutul productiv în 
cincinalul actual. Deci centrala este 
relativ nouă, ceea ce înseamnă că a 
fost proiectată pe baza ultimelor rea
lizări din domeniu. Cu toate acestea, 
centrala nu funcționează la capaci
tate. înregistrează cele mai mari con
sumuri specifice si numeroase opriri 
accidentale. De exemplu, anul tre
cut puiet ea realizată a fost, in medie, 
cu 20 MW mai redusă decît nivelul 
prevăzut, in timp ce consumul pro
priu de energie electrică si consumul 
specific de combustibil au fost de 
două ori mai mari fată de cele plani
ficate. Este adevărat. în primele 
două luni din acest an situația s-a 
îmbunătățit într-o anumită măsură, 
dar rezultatele obținute nu se situea
ză la nivelul capacității proiectate, 
al sarcinilor stabilite. Care sînt 
cauzele si ce trebuie întreprins pen
tru înlăturarea neajunsurilor. Iată ce 
au arătat, in acest sens, investiga
țiile.

Concepția tehnică si tehnologică a 
centralei aparține specialiștilor de la 
filiala din Timișoara a Institutului 
de studii si proiectări energetice — 
I.S.P.E. — care, pornind de la pro
iectul tip. au realizat schema de an
samblu. ce include echipamente afe
rente grupurilor de 50 MW. Desigur, 

oferă soluții noi privind răspunde
rea organelor de conducere colec
tivă și pune în evidență corelații 
noi între contract și plan care tre
buie bine înțelese de către toți cei 
cu răspunderi în acest domeniu.

Pentru a răspunde sarcinilor 
legate de popularizarea legislației, 
în unele unități s-au înființat 
cabinete juridice, puncte de orien
tare juridică ș.a. Indiferent de de
numirea utilizată, aceste inițiative 
exprimă cerințe reale ale activității 
curente, au o certă utilitate. De 
aceea, considerăm că asemenea ex
periențe s-ar impune a fi generali
zate, perfecționate. După cum, in 
strînsă legătură cu formele de pro
pagandă juridică in întreprinderi, 
s-ar dovedi utilă stabilirea unor răs
punderi și atribuții in acest sens.

O contribuție deosebită în înțele
gerea și realizarea legislației econo
mice o are literatura juridică. în 
anii promovării noului mecanism 
economico-financiar au apărut lu
crări științifice valoroase referitoare 
la contractele economice, dreptul 
(comerțului internațional, dreptul 
muncii ș.a. Totuși, cel puțin cu 
aceeași competență științifică și 
spirit novator se dovedește necesar 
a fi abordată problematica juridică 
a administrării și dezvoltării pro
prietății socialiste, a activității de 
planificare și. îndeosebi, a corelației 
dintre plan și întreaga activitate a 
întreprinderii. De exemplu, uneori 
în domeniile menționate, din lec
tura unor lucrări de speciali
tate răminem cu impresia că 
noile reglementări referitoare la 
patrimoniul întreprinderilor, la re- 
gimul juridic al proprietății so
cialiste ar constitui doar aspecte 
speciale ale unor concepte ju
ridice cunoscute. Desigur, sint me
ritorii încercările de redefinire a 
dreptului de proprietate socialistă. 
Totuși, proprietatea socialistă — re
lație economică fundamentală — nu 
se transpune doar în categoria ju
ridică a dreptului de proprietate.

Problematica juridică a proprietă
ții socialiste include un complex de 
relații din întreaga economie na
țională. In acest sistem de relații se 
remarcă rolul colectivelor de oameni 
ai muncii in exercitarea prerogati
velor dreptului de proprietate socia
listă, a răspunderii proprii a unită
ților socialiste. Pentru realizarea ro
lului proprietății socialiste în legis
lație au fost reglementate obligațiile 
specifice, cum sînt : obligația de 
realizare a obiectivelor de plan, 
obligația de a desfășura 6 actiVitate 
economică eficientă, obligația de 
receptare și înfăptuire în sfera fie
cărei unități a obiectivelor majore 
ale economiei naționale. O analiză 
și fundamentare teoretică în litera
tura de specialitate a acestor insti
tuții noi ar contribui la însușirea in 
practica economică a numeroase 
prevederi legale în deplina lor 
semnificație.

In aceeași ordine de idei s-ar 
Înscrie și lucrările de cercetare 
asupra modului de fundamentare a 
actului de planificare prin prisma 
eficienței sale în practica unităților 
de bază, corelarea activității orga
nelor de planificare cu aceea a între
prinderilor. Or. aceste aspecte fac 
insuficientă aprecierea actelor de 
planificare doar ca acte administra
tive speciale. Ne-am permite să 
amintim o frumoasă apreciere a 
unui filozof cu privire la dezvoltarea 
sistemului juridic : „Un pom bătrîn 
și mare își întinde ramurile mereu 
mai departe, fără ca prin aceasta 
să devină un pom nou ; și ar fi o 
absurditate să nu vrei să plantezi 
pomi, în așteptarea ramurilor care 
ar putea să crească". Dezvol
tarea sistemului de instituții si 
principii juridice are un specific al 
său. manifestindu-se o anumită co
relație între continuitate și discon
tinuitate, între conceptele tradițio
nale și noile realizări economico- 

producția de energie,
gațiile la termenele acceptate, deopo
trivă, de beneficiar și furnizori. Sînt 
angajamente ce vor trebui riguros, 
necondiționat îndeplinite, întrucît 
aceasta reprezintă condiția esențială 
pentru realizarea în termen a pro
gramelor de reparații, pentru moder
nizarea echipamentelor și, pe această 
cale, pentru creșterea producției de 
energie electrică și termica in con
dițiile reducerii, în continuare, a con
sumurilor de combustibil.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"

se cuvin remarcate preocupările 
proiectanților de a găsi modalități 
originale pentru elaborarea unor 
părți ale proiectului. Dar nu la aces
te aspecte pozitive ne vom opri, ci 
în mod deosebit la soluțiile „cu pro
bleme".

Gospodăria de combustibil este 
unul din punctele nevralgice ale cen
tralei. Cărbunele parcurge un drum 
sinuos, care cuprinde 21 de benzi 
transportoare. Apar pierderi de căr
bune la turnurile de colț și la de
versarea de pe o bandă pe alta. Așa 
cum afirmau specialiștii de la ter
mocentrală. s-a dorit să se realizeze 
o schemă elastică de alimentare cu 
cărbune si s-a ajuns la una foarte 
complicată. Datorită acestui fapt, ex
ploatarea este greoaie, iar consumul 
de energie electrică pentru antre
narea numeroaselor motoare este 
deosebit de ridicat. La data docu
mentării. proiectantul principal. Val
ter Popescu, de la I.S.P.E. — filiala 
Timișoara, care acorda asistentă teh
nică la efectuarea unor lucrări la 
gospodăria de combustibil — ne-a 
spus :

— Alimentarea cu cărbune este 
primordială pentru asigurarea func
ționării la parametri a cazanelor. 
Din punctul nostru de vedere consi
derăm că am adoptat soluții moder

sociale. Iată de ce apreciem că 
asupra receptării si eficientei pre
vederilor legale ar fi edificatoare 
studii și analize de sociologie juri
dică.

Desigur, însușirea legislației în 
practica economică generează mul
tiple aspecte și necesită numeroase 
forme și metode. Esențială ni se 
pare promovarea unei preocupări 
constante, in dinamica evoluției și 
perfecționării legislației, corespun
zător proceselor calitative care au 
loc în economia națională. Prin 
această prismă, s-ar dovedi utilă 
reanaîizarea, in vederea îmbunătăți
rii, chiar a reglementărilor privind 
activitatea de aplicare și popularizare 
a legislației. Actualele reglementări 
au acum o vechime de 18 ani. răs
timp în care în economie, dar și în 
legislație s-au produs prefaceri im
portante. Bunăoară, sistemul introdus 
atunci ar putea fi îmbogățit cu obli
gații si atribuții legate de înțelegerea, 
însușirea și realizarea finalității eco
nomice a legislației. Este vorba ca, 
sintetizînd exigențele legislației le
gate de introducerea actualului me
canism economico-financiar, a auto
conducerii, autogestiunii și au
tofinanțării, să se promoveze 
măsuri prin care să se reali
zeze obiectivele economice pre
văzute prin lege referitoare la creș
terea productivității muncii, valorifi
carea superioară a resurselor. înde
plinirea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului. Totodată, in 
perioada care a trecut de la adopta
rea amintitei reglementări s-au 
generalizat organele de conducere 
colectivă, a sporit rolul colectivelor 
de oameni ai muncii în activitatea 
de conducere a întreprinderii. Or, 
această activitate presupune măsuri 
organizatorice adecvate pentru însu
șirea și înțelegerea unui volum co
respunzător de prevederi legale atit 
de către membrii organelor de con
ducere colectivă, cît și de întreg 
personalul muncitor.

De asemenea, pentru a asigura a- 
plicarea corespunzătoare a tuturor 
prevederilor legii, se impune ca. 
mai mult decît pînă acum, să se in
troducă in programele de reciclare a 
cunoștințelor profesionale măsuri 
menite să asigure cunoașterea și a- 
profundarea prevederilor legii din 
toate domeniile de activitate.

Ce concluzie se desprinde din cele 
arătate ? Așa cum precizează condu
cerea partidului, cunoașterea temei
nică și aplicarea neabătută a regle
mentărilor legale reprezintă o ne
cesitate obiectivă pentru aplicarea 
autoconducerii, autogestiunii și au
tofinanțării, a mecanismului e- 
conomico-financiar, neputihd fi 
admisă nici o derogare, nici o 
abdicare de la aceasta. De alt
fel, în drept este consacrat princi
piul potrivit căruia atunci cind se 
pune problema stabilirii răspunderii 
pentru Încălcarea, nesocotirea sau 
ignorarea unei prevederi legale nu 
se poate admite scuza persoanei in 
cauză cum că n-ar fi cunoscut re
glementarea respectivă. Rezultă de 
aici că în toate cazurile, fie că este 
vorba de aspecte ale comportamen
tului social-cetățenesc, fie că în 
discuție se află probleme legate de 
activitatea de muncă, de producție, 
fiecare om al muncii, fiecare cetă
țean este dator să cunoască exact 
cadrul juridic in care acționează, re
glementările legale privind dreptu
rile, obligațiile și răspunderile care 
îi revin. De aceea, deosebit de for
mele și metodele de propagandă 
juridică — acțiune care, în spiritul 
indicațiilor date de conducerea parti
dului, va trebui să se situeze în 
centrul preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid, ale organe
lor de conducere colectivă — fiecare 
muncitor, fiecare cetățean are obli
gația, deopotrivă morală, dar și ju
ridică, să dovedească interes pen
tru însușirea și aplicarea legilot 
țării.

Dr. Mlhal PASCU

ne. capabile să satisfacă cerințele im
puse de exploatare.

O opinie pe care însă beneficiarul 
nu o împărtășește. Astfel, inginerul 
Ion Predescu. adjunct șef secție gos
podărie de combustibil, ne prezintă 
cîteva din deficientele de concepție. 
La cotele 13 și 20. datorită amplasă
rii nejudicioase a utilajelor, nu se 
pot realiza exploatarea si întreți
nerea corespunzătoare. Aceeași situa
ție la sistemul de alimentare a bun- 
cărelor. la electrofiltre ș.a. Un lu
cru este cert, unele soluții de pro
iectare s-au dovedit ineficiente, dar 
in același timp beneficiarul nu a se
sizat la timp greșelile de proiectare. 
Acum motivează aceasta prin lipsa 
de experiență la data respectivă. 
Poate este adevărat 1 Numai că pro
iectul in cauză a fost analizat si avi
zat și de specialiștii din centrala in
dustrială și ministerul de resort, care 
nu mai pot invoca asemenea scuze. 
Si. de fapt, nu este unica problemă 
de proiectare aflată în divergentă, 
lista acestora fiind destul de lungă. 
Și se cuvine subliniat că pentru efec
tuarea modificărilor stabilite sînt 
necesare importante cantităti de ma
teriale si resurse financiare supli
mentare. Or. aceste cheltuieli ar fi 
fost evitate dacă de la început . se 
adoptau soluții de proiectare cores
punzătoare. se efectuau de către con
structor lucrări de calitate si. nu în 
ultimul rînd. dacă beneficiarul ar fi 
urmărit cu competentă si răspundere 
realizarea acestui obiectiv.

Deși relativ nouă, termocentrala 
are propriul program de modernizare 
care urmează a fi înfăptuit concomi
tent cu lucrările de reparații. La 
prima vedere, totul pare in regulă. în 
fond, modernizarea, in orientarea 
dată de conducerea partidului, nu re
prezintă o acțiune de campanie, care 
începe și se sfîrșește la anumite 
date, ci o stare de spirit de înnoire, 
de perfecționare cu caracter perma
nent. care trebuie să determine spo
rirea producției și a eficienței. Nu
mai că la această termocentrală s-a 
produs o confuzie de termeni, consi- 
derîndu-se a fi „modernizări" lucră
rile tehnice de aducere a instalațiilor 
la nivelul proiectat. Or. în mod fi
resc. numai de la acest nivel mai de-

BRAȘOV:

Organizare bună, rezultate pe măsura 
la plantarea cartofilor

Plantarea cartofilor constituie una 
din cele mai importante lucrări care 
se execută în actuala campanie de 
primăvară în județul Brașov. Avînd 
în vedere producțiile mari care vor 
trebui realizate in acest an. organele 
județene de partid și agricole au luat 
din timp măsuri energice în vederea 
respectării tuturor normelor prevă
zute in tehnologia acestei culturi. 
Despre cîteva din acestea ne-a vorbit tovarășul Gheorghe Popa, inginer-șef 
al consiliului agroindustrial Ghim- 
bav. „In unitățile agricole din con
siliul nostru se vor cultiva în acest 
an mai bine de 2 000 hectare cu 
cartofi, suprafață de pe care va tre
bui să se realizeze o producție medie 
de 42 350 kg la hectar. Practic, pre
gătirile pentru plantat au început 
încă în cursul lunii februarie, cînd 
în unități s-au făcut sortarea și cali- 
brarea cartofilor pe cele două fracții 
de mărime si au fost verificate ma
șinile de plantat — tot pe fracții — 
în așa fel îneît să ne putem încadra 
în normele stabilite. Pentru realiza
rea producțiilor prevăzute s-a ge
neralizat sistemul de retribuire in 
acord global pe echipe mixte".

Datorită acestor măsuri, ca șl 
urmăririi de către specialiști a tem
peraturii și umidității solului, a fost 
posibil ca în cadrul consiliului agro
industrial Ghlmbav lucrările de 
plantare a cartofului să înceapă cu 
două săptămîni mai devreme decît în 
anul precedent. Ca atare, pînă la ora 
actuală cartofii au fost plantați pe 
700 hectare. Aceasta va însemna că 
ultimii tuberculi vor fi introduși in 
sol mai devreme decît la data la 
care începea această lucrare cu 1—2 
ani în urmă.

Despre modul responsabil în care 
se lucrează aveam să ne convingem 
cu ocazia raidului efectuat în cîteva 
unități. La cooperativa agricolă Vul
can. care. în urmă cu trei ani. a 
obținut o producție de 46 tone car
tofi la hectar, discutăm cu brigadie
rul Ioan Tinea.; secrgțanțl jțnei or^a- 
niîtntfi de partid. „La noi. ziua de 
lucru începe cînd mijesc zorile st 
durează pină cînd umbrele inserării 
se aștern peste Cimpia Bîrsei — ne 
spune brigadierul. Uneori se lucrează 
chiar la lumina farurilor. Muncind 
în acest fel. am reușit să realizăm 
o viteză zilnică la plantat de 9 hecta
re pe tractor. Vrem și trebuie să 
profităm de condițiile naturale priel
nice deoarece plantarea timpurie ne 
dă garanția că vom putea realiza 
50 de tone cartofi la hectar, așa cum 
ne-am propus. Cu o precizare : nu 
admitem nici o abatere de la nor
mele de calitate".

Urmărim cum se desfășoară lucră
rile în cîmp. Parcurgerea de către 
tractoare a distantei de 1 250 metri 
— lungimea solei respective —, în
cărcarea mașinilor cu cartofi, ope
rație care durează doar un minut si 
jumătate, refacerea biloanelor la ca
pete sau reglarea mașinilor în ra
port de fracțiile tuberculilor cu oare 
sînt alimentate — totul este organi
zat impecabil. Am înțeles astfel sen
sul celor spuse la despărțire de către 
brigadier. „Plantarea cartofilor în
seamnă pentru noi cel mai exigent 
examen". Cu adevărat, un examen 
pe care îl trec cu succes mecaniza
torii Nicolae Clinciu. Gheorghe Mun-

consumuri
parte se poate vorbi de o reală mo
dernizare. de ridicarea parametrilor 
tehnici, de sporirea producției și a 
eficientei economice.

Iată un exemplu : cazanele de 420 
tone abur pe oră sînt echipamente 
de bază ale centralei. Cele mai mul
te opriri accidentale se datoresc toc
mai acestor utilaje ; mii de ore de 
staționare pentru remedierea unor 
dese defecțiuni. Care este părerea 
proiectantului fată de această situa
ție ? Ing. Gheorghe Trăistaru, de la 
Institutul de cercetare științifică șl 
inginerie tehnologică pentru echipa
mente energetice (I.C.S.I.T.E.E.), ne 
relatează :

— Acest tip de cazan este destul 
de bine conceput Pentru îmbunătă
țirea parametrilor tehnici s-au fă
cut o serie de modernizări care au 
in vedere atit calitatea unor noi ma
teriale folosite la construcția echipa
mentului, cit și a cărbunelui cu care 
funcționează. Eforturile noastre tre
buie conjugate cu cele ale furnizo
rilor de utilaje și montorilor pentru 
a obține maximum de randament de 
la acest echipament.

Oare nu are nimic să-și reproșeze 
proiectantul acestui utilaj ? Să reți
nem și punctul de vedere al bene
ficiarului :

— Primul cazan de acest tip care 
a intrat in funcțiune la termocen
trala Borzești în anul 1981, precizea
ză ing. Neculai Artene, director al 
întreprinderii electrocentrale Dro
beta-Turnu Severin, a suferit pe 
parcursul timpului numeroase modi
ficări intrucît nu se realizau indi
catorii tehnico-economici prevăzuți. 
De fapt, cazanul a fost omologat 
abia după aproape șase ani, timp in 
care s-au montat numeroase cazane 
care prezintă aceleași neajunsuri. 
Sub formula „modernizărilor" s-au 
făcut o serie de modificări pentru a 
aduce cazanul la parametrii din ca
ietul de sarcini. Pentru a fi mai 
concret, pun întrebarea : de ce a fost 
necesar să se reducă supraîncălzito- 
rul nr. 1 ? Pentru că la cel de-al 
doilea supraîncălzitor temperatura 
se ridica cu mult mai mult decît a 
fost calculat. Poate fi considerată 
această măsură de logică inginereas
că drept modernizare ? Firește că 

teanu I. Gheorghe Munteanu II și 
Gheorghe Morar.

Cu aceeași răspundere se muncește 
la plantarea cartofilor și la coopera
tiva agricolă Cristian, unitate care a 
început prima din județ această lu
crare. Datorită bunei organizări a 
muncii a fost plantată jumătate din 
suprafața prevăzută de circa 300 hec
tare. iar calitatea lucrărilor este 
foarte bună. Solul este bine mărun- 
tit. biloanele sînt atît de drepte de 
parcă ar fi trase cu sfoară. „Am 
urmărit și urmărim ca tuberculii să 
fie puși într-un pat germinativ 
foarte bun. în care plantele să se 
dezvolte nestingherite, astfel incit să 
putem realiza producția stabilită de 
50 000 kg la hectar — ne spune tova
rășul loan Șoană. președintele coope
rativei. Pe lingă condițiile bune în 
care executăm plantarea, obținerea 
acestei producții este garantată si de 
alti doi factori : densitatea bună la 
hectar — circa 70000 cuiburi — și 
administrarea pe 127 hectare a cite 
40 tone gunoi de grajd bine fer
mentat".

Intr-un ritm susținut, care se 
apropie de vitezele zilnice stabilite, 
se lucrează și pe terenurile coope
rativelor agricole Ghimbav și Cod- 
lea. unități in care cartofii au fost 
plantați pe 200 și. respectiv. 125 hec
tare. Tinînd seama si de acest ritm, 
la nivelul conducerii consiliului 
agroindustrial Ghimbav se apreciază 
că plantarea cartofilor poate fi în
cheiată în cursul primei decade din 
luna aprilie. Ceea ce înseamnă că 
lucrarea va dura 14 zile, față de 30 
de zile în anul trecut,

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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Cînd controlul...
Sectorul zootehnic al cooperativei 

agricole Ceaou, din comuna Cuza 
Vodă, avînd un efectiv de 1 276 tauri
ne, din care 512 vaci cu lapte, precum 
și peste 2 000 oi. este apreciat, la di
recția agricolă județeană, drept unul 
din sectoarele zootehnice bune din 
cadrul unităților agricole coopera
tiste din județul Călărași. Pornind 
de la această apreciere de ansam
blu, am urmărit modul concret în 
care se desfășoară activitatea intr-o 
zi obișnuită de lucru in ferma de 
creștere a animalelor.

In ziua raidului, la ora începerii 
programului, din cei 51 îngrijitori 
nu întîrziaseră decît trei, numai 
cîteva minute, ceilalți începîndu-și 
activitatea din prima clipă, ceea ce 
denotă o ordine statornică. Erau 
prezenți „la fața locului" și șeful 
de fermă Constantin Nițu. opera
torul Nicolae Vintilă. medicul dis
pensarului veterinar comunal, Liviu 
Iriciuc, președintele cooperativei 
agricole — Victor Vasile, Maria

reduse de energie!
nu, oi doar cel mult ca o recunoaș
tere a unei greșeli inițiale. Și aș pu
tea să enumăr numeroase alte mă
suri care in fapt corectează erori de 
proiectare. în prezent, produsul este 
omologat, cu toate că măsurile pre
văzute pentru remedierea neajunsu
rilor nu s-au înfăptuit în totalitate. 
De pildă, nu s-a găsit o soluție de 
reproiectare pentru ventilatorul de 
gaze, motorul de antrenare al aces
tuia avînd un randament de doar 58 
la sută. De la livrarea primului ca
zan au trecut aproape nouă ani. Și 
„experimentele" continuă fără a se 
ajunge la o soluție eficientă și sigură, 
timp în care exploatarea este anevo
ioasă, se cheltuiesc importante fon
duri, iar consumurile specifice de 
combustibil se mențin la un nivel 
ridicat, cu mult peste cele stabilite 
în proiect.

Din cele patru cazane montate la 
termocentrală, ultimele două sînt — 
în accepțiunea proiectantului — 
„modernizate". Dar așa cum rezul
tă din datele de evidență, acestea 
continuă să înregistreze un număr 
ridicat de ore de staționare dato
rită opririlor accidentale și un con
sum specific destul de ridicat. Este 
știut că un cazan consumă pentru 
pornire circa 25 000 kWh de energie 
electrică. Amplificînd acest consum 
suplimentar cu numărul opririlor ac
cidentale obținem o imagine — fie 
ea numai parțială — a risipei de re
surse energetice care se înregis
trează.

Deosebit de aspectele de proiec
tare la care ne-am referit. în ce mă
sură neajunsurile de acest fel s-ar 
putea datora unor erori de execuție 
sau neajunsurilor în exploatare și 
întreținere 1 Din dialogul purtat cu 
mai mulți specialiști a rezultat că și 
aceste probleme trebuie aduse în 
discuție :
• „Așa cum au arătat expertizele 

tehnice, o bună parte din opririle 
accidentale s-au datorat unor defi
ciențe de execuție, cum sînt cele 
constatate la suprafețele de schimb 
de căldură sau la echipamente au
xiliare" — relatează inginerul-șef al 
centralei, Adrian Minea.
• „In linii generale, acest tip da 

cazan este bun — menționează Ion

BISTRIȚA-NĂSĂUD:

Forțele sint concentrate pe terenurile

ușoare.*
In săptămîna care se încheie, pe 

parcursul fiecărei zile. în arealul ju
dețului Bistrița-Năsăud timpul însorit 
a alternat cu rafale de ploaie. Aceas
tă evoluție a vremii, deși a în
trerupt munca mecanizatorilor și 
cooperatorilor, constituie un fapt po
zitiv, întrucît în sol s-au acumulat 
cantităti apreciabile de apă necesară 
răsăririi culturilor. In zilele și orele 
cu timp frumos s-a lucrat mai cu 
seamă pe terenurile ușoare situate în 
luncile Șieului și Someșului Mare, 
unde au fost însămînțate suprafețe 
apreciabile. Pe ansamblul județului, 
așa cum ne spunea tovarășa Elena 
Prisecaru, director adjunct cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană, s-a Încheiat semănatul 
mazării și al ovăzului, iar pînă în 
seara zilei de vineri. 24 martie, sfe
cla de zahăr a fost Insămințată în 
proporție de 43 la sută, inul pen
tru fibră — 56 la sută, plantele 
furajere — 35 la sută. De asemenea, 
cartofii de vară au fost plantați pe 
71 la sută din suprafețele prevăzute.

Ne aflăm la ferma nr. 2 a coope
rativei agricole Urlu. Inginerul Petre 
Covaci, șeful fermei, ne spune : 
„Plantăm mecanizat cartofii pe ulti
mele suprafețe din cele 45 hectare 
prevăzute în plan. Am finalizat se
mănatul sfeclei de zahăr pe 45 hec- 
.tare. ovăzului pe 35 hectare și con
tinuăm însămînțarea celorlalte cul
turi. precum și erbicidarea terenului 
pe cele 200 hectare destinate porum
bului. Am urmărit ca toate lucrările 
efectuate pină în prezent să fie de 
cea mai bună calitate, iar prin ferti
lizarea terenului cu îngrășăminte na- 
țurale scontăm să obținem recolte 
mari în acest an".

In cooperativele agricole Beclean 
și Șintereag se lucra la semănatul 
sfeclei de zahăr și inului pentru fibră, 
lă plantarea cartofilor în cîmp și a

Dragomir — inginerul-șef al consi
liului unic agroindustrial Cuza Vodă, 
precum și Anton Stoian. activist la 
Secția agrară a comitetului județean 
de partid, care ne-a însoțit in raidul 
nostru. Se controlează cele 13 graj
duri modernizate nu de mult, so
lide, călduroase și destul de bine 
întreținute. Se formulează observa
ții. se emit păreri, se pun întrebări, 
șe dau sugestii etc,, fiecare în parte 
și toți deodată, incit e foarte greu 
șă reții cit de cit ceva. La sfirșit 
purtam o scurtă discuție cu fie- 
care din cei prezenți, rugîndu-i 
să-și spună părerea asupra celor 
constatate și, totodată; ce solu
ții ar propune pentru îmbunătă
țirea activității. Șeful de fermă : 
„Eu zic că stăm ceva mai bine decît 
anul trecut și decît alții" ; pre
ședintele cooperativei : „O să tre
buiască să luăm măsuri în privința 
curățeniei, care cam lasă de dorit. 
In rest totul e bine !“ ; medicul ve
terinar : „Va trebui să facem un

Enache, de la întreprinderea „Vul
can", reprezentant permanent pen
tru asistență tehnică. Mă aflu la a- 
ceastă termocentrală de la începutul 
investiției și am avut posibilitatea 
să urmăresc îndeaproape funcționa
rea acestor echipamente. Neputin- 
du-se asigura opririle pentru repara
ții și întreținere la termenul necesar 
ia cazanul nr. 1 și, în parte, și la 
cazanul nr. 2. au apărut deteriorări 
ale anumitor subansamble. Orice 
utilaj are durata lui de viață. De 
multe ori s-a mers sub debitul teh
nic minim admis. Orice abatere de 
la regimul optim de exploatare are 
consecințe directe asupra indicilor 
tehnico-economici".

Și, de fapt, ambii interlocutori au 
dreptate, chiar dacă nu adoptă o po
ziție autocritică, ci arată unul spre 
celălalt, pentru că, așa cum aveau să 
constate organele de control de spe
cialitate, cînd se pune problema 
funcționării necorespunzătoare a in
stalațiilor energetice de aid, în cau
ză sînt, deopotrivă, neajunsuri de 
ordin constructiv, dar și deficiențe 
care țin de neorganizarea judicioasă 
a muncii, de nerespeotarea regimu
rilor optime de exploatare, de aba
teri de la normele ordinii și disci
plinei în supravegherea agregatelor, 
de carențe evidente în pregătirea 
profesională a personalului. Desigur, 
termocentrala Drobeta-Turnu Seve
rin este o unitate nouă, dar tocmai 
pentru acest motiv ea trebuie să se 
bucure de o mai mare atenție și 
asistență din partea tuturor factori
lor implicați, începînd cu proiectan
ta și furnizorii de utilaje și pînă la 
centrala industrială și ministerul de 
resort.

Există posibilități reale, experien
ța altor centrale care dețin grupuri 
energetice similare a demonstrat 
că rezultatele economice pot să se 
situeze la un nivel superior. Pentru 
aceasta, mai presus de orice se im
pune să se pună capăt disputelor și 
să se treacă, intr-un spirit de judi
cioasă conlucrare, la rezolvarea ope
rativă. pînă la capăt, a tuturor pro
blemelor de care depinde funcționa
rea instalațiilor energetice la para
metrii proiectați.

Ion LAZAR

zvintate
tomatelor In solarii. Din discuțiile 
purtate cu președinții celor două uni
tăți am înțeles că se urmărește în
deaproape realizarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, concomitent 
cu folosirea fiecărei ore bune de lu
cru în cîmp. Ca atare, și aici, ca în 
numeroase alte unități agricole din 
județ, unde lucrările au fost efectua
te la timp și de bună calitate, există 
condiții pentru obținerea de recolte 
bune în acest an.

Chiar și vineri, îndeosebi în prima 
parte a zilei, a plouat, ceea ce a stîn- 
jenit efectuarea normală a lucrărilor. 
Comandamentul județean pentru a- 
gricultură, apreciind că semănatul 
unor culturi din prima epocă este în- 
tîrziat. a stabilit noi măsuri prin 
aplicarea cărora să se încheie în timp 
scurt semănatul ovăzului, inului și 
plantelor furajere. Pe măsura îmbu
nătățirii vremii, este necesar să se 
lucreze în ritm mai intens la însă- 
mînțarea sfeclei de zahăr, cînepii și 
altor culturi, să continue lucrările de 
pregătire a terenurilor, astfel îneît 
semănatul celorlalte culturi să se în
cheie la termenele prevăzute. In 
acest scop trebuie folosite din plin 
ferestrele cu timp favorabil și iden
tificate parcelele de teren care pot fi 
pregătite și însămînțate cu priorita
te. De asemenea, este necesar ca 
mijloacele mecanice să fie utilizate 
în așa fel îneît normele zilnice să 
poată fi îndeplinite și chiar depășite. 
Exemple bune de urmat de către toți 
lucrătorii ogoarelor din județ oferă 
în această privință mecanizatorii și 
cooperatorii din unitățile care fac 
parte din consiliile agroindustriale 
Șieu, Odorhei, Nimigea, Reteag și 
Bistrița, care se situează peste media 
înregistrată pe județ Ia semănat.

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scinteii"

să controleze!
dispensar veterinar, aici. în fermă, 
avînd în vedere efectivele mari" ; 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial : „Programul de grajd, tă
blițele tehnologice și graficele cu 
producțiile zilnice nu sînt afișate, 
deși am insistat foarte mult asupra 
acestor aspecte la ultimul schimb de 
experiență organizat săptămîna tre
cută".

Văzînd cît de concrete sint pro
blemele dezbătute, ce măsuri efi
ciente se propun, am supus atenției 
asa-zisei echipe de control, con
stituită doar pentru dimineața 
respectivă, cu scopul evident de 
a regiza existenta unei anu
me preocupări pentru sectorul 
zootehnic, numai două aspecte, dar 
majore, din multitudinea care ar fi 
putut să le rețină atenția, formulate 
simplu, dar argumentat și convin
gător de către ingrijitorii de ani
male. Iată ce ne spune, de pildă. 
Ilarion Ghiveci, de 20 de ani lucră
tor in acest sector : „Am în grijă 
24 de vaci. Obțin de la fiecare 
în jur de 2.5 litri lapte în me
die pe zi. Asta pentru că moara 
pentru furaje este defectă de mai 
multă vreme, fîn din lucernă 
nu prea avem, furajele însilozate 
sînt de proastă calitate, așa că fa
cem și noi ce putem. Și încă ceva. 
De la 1 ianuarie și pînă acum, eu 
cel puțin nu știu ce cantitate de 
lapte trebuie să se realizeze de la 
fiecare vacă. Și nimeni nu știe". 
Aducem la cunoștință celor de 
față opiniile îngrijitorilor de a- 
nlmale. de fapt adevăratele pro
bleme deosebit de importante în 
sectorul zootehnic. Despre moara 
de furaje se „macină vorbe-n gol", 
adică se aduc tot felul de justificări, 
înșirindu-se cite adrese si ce inter
venții s-au făcut și unde, dar in 
zadar ; moara stă defectă. Cît pri
vește planul la producția de lapte
— să auzi și să nu crezi : „Nici 
noi nu știm cit trebuie să se reali
zeze zilnic pe vacă furajată — 
știm numai cît avem pe total, pe 
fermă, pe un an și pe lună" — ne 
răspunde șeful de fermă. Deci, de 
mai bine de două luni, cei peste 50 
de îngrijitori de animale de aici 
muncesc fără să știe ce plan de pro
ducție au. în ce măsură și-au făcut 
sau nu datoria, pentru că nimeni nu 
s-a învrednicit să facă ceea ce tre
buia făcut de la bun început’. Adică 
să se discute cu ingrijitorii și să li 
se prezinte sarcinile ce le revin 
pentru a fi retribuiți în acord glo
bal. In tot acest timp au tre
cut pe aici de nenumărate ori
— după cum ni se spune — factorii 
de răspundere din conducerea coo
perativei. de la primăria comunei, 
consiliul unic agroindustrial, di
recția agricolă județeană. Dar cu 
toții au venit, au văzut, au plecat, 
și moara a rămas tot defectă : cu
rățenia lasă tot de dorit ; progra
mele de grajd tot nu au fost afi
șate etc., etc. Se impune, așadar, 
să fie luate măsuri hotărîte, in pri
mul rînd pentru sporirea eficientei 
controalelor în vederea implicării 
celor care vin într-o asemenea pos
tură, în rezolvarea concretă, ope
rativă și pînă la capăt a probleme
lor pe care le ridică flecare fermă 
zootehnică.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii*
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TEMEIURI ALE MÎNDRIEI PATRIOTICE
Anul acesta sărbătorim 45 de ani de la victoria revoluției j

de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, j
de cînd poporul român a lichidat pentru totdeauna dominația ț
imperialistă și a hotărît să treacă la dezvoltarea independentă I
a patriei. S-au împlinit 40 de ani de cînd am trecut la realizarea j
socialismului în patria noastră. Am străbătut un drum lung, j
am obținut rezultate mărețe în toate domeniile. j

NICOLAE CEAUȘESCU '

Toate așezările patriei au cunoscut 
în anii construcției socialiste transfor
mări profunde. Ele sint imaginea vie 
a muncii libere, a creației poporului, 
stăpîn pe destinele sale. Vom înfățișa, 
începînd cu acest număr al ziarului,

așezări ale patriei, fapte de muncă și 
gînduri ale angajării revoluționare pe 
drumul de luptă și victorii al poporu
lui, condus cu strălucire de partidul 
său comunist.

RITMURI ALE DEZVOLTĂRII. RITMURI ALE PROGRESULUI
Transformarea României dintr-o fără cu 

o industrie și o agricultură slab dezvoltate 
intr-o tară cu o industrie puternică, mo
dernă, inălțată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, cu o agricul
tură socialistă inaintată, de mare randa
ment reprezintă expresia sintetică prin care 
se definește drumul parcurs de economia 
noastră națională în perioada construcției 
socialiste și cu deosebire in anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului — arc 
de timp și înfăptuiri in care se inscrie și 
momentul de acum 15 ani al alegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu in înalta func
ție de președinte al Republicii. Nivelul 
inalt atins in dezvoltarea forțelor de pro
ducția ca efect al amplului proces revolu
ționar de transformare a economiei națio
nale demonstrează justețea căilor alese 
pentru depășirea rapidă a unei stări cronice 
de înapoiere economică, realismul politicii 
profund științifice promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, care a transpus creator legitățile

obiective ale construcției socialiste la con
dițiile concrete din țara noastră.

In tot acest proces se cuvine relevat că 
după Congresul al IX-lea al partidului a 
fost asigurată o rată înaltă a acumulării 
— de circa o treime din venitul national — 
ca singura cale pentru progresul econo- 
mico-social al țării, pentru recuperarea ră- 
minerii in urmă și ridicarea continuă a 
bunăstării și civilizației socialiste. Pe aceas
tă bază a fost posibilă realizarea unui vo
lum inșemnat de investiții care au fost uti
lizate nu numai pentru o simplă lărgire a 
proprietății socialiste, a dimensiunilor apa
ratului productiv și pentru creșterea pro
ducției, ci, o dată cu aceasta, pentru rea
lizarea unor importante modificări structu
rale. pentru promovarea cu hotărîre a pro
gresului tehnic, a noilor cuceriri ale revo
luției tehnico-științifiee contemporane.

Calcule și analize economice riguroase au 
demonstrat că dacă țara noastră ar fi mers 
pe linia unei acumulări reduse, de 22,3 la

sută, cit a fost rata medie a acumulării in 
perioada 1951—1965, i-ar fi trebuit citeva 
decenii de acum încolo pentru a realiza 
actualul nivel al venitului național. Impor
tantele construcții social-culturale, volumul 
mare de locuințe puse la dispoziția popu
lației, faptul că in toată această perioadă, 
inclusiv in actualul cincinal, a fost posibil 
să se majoreze in proporții apreciabile ve
niturile oamenilor muncii constituie încă o 
ilustrare concludentă a justeței politicii 
partidului de alocare a unei părți impor
tante din venitul național pentru dezvol
tare. „Dacă nu am fi realizat dezvoltarea 
de astăzi a țării — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU in Expunerea din 
noiembrie 1988 —. nu am putea asigura 
locuri și condiții de muncă pentru toți ce
tățenii patriei noastre, nu am putea asigura 
retribuția de astăzi și celelalte cheltuieli 
sociale, care reprezintă o pondere impor
tantă în ridicarea nivelului de viață al 
poporului".
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Buzăul, străveche vatră 
de istorie și civilizație de 
la curbura Carpaților. re
cunoscut ca important vad 
comercial, atestat docu
mentar acum 16 veacuri, 
martor al unor evenimen
te importante de-a lungul 
timpurilor, a înregistrat, 
în ultimele două decenii, 
profunde și spectaculoase 
transformări economico- 
sociale. Concret, în acest 
scurt interval de timp, prin 
susținute și entuziaste 
fapte de muncă buzoienii 
și-au scris noua cronică. 
Comparațiile de orice na
tură cu trecutul, acum, 
sint un elogiu adus pre
zentului.

Cartierele sărăcăcioase, 
cu străzi desfundate, se 
constituiau intr-o imagine 
de oraș care tocmai 
vrea să iasă din si
tuația unui sat mai mare. 
De fapt, acesta era chipul 
unei serii întregi de orașe 
din anii regimului burghe- 
zo-moșieresc. sugestiv ca
racterizate în literatura 
timpului ca „locuri unde 
nu se intîmpla nimic". 
Această localitate înscrie, 
după cum am amin
tit, in cronica sa. de-a 
lungul secolelor, evenimen
te cu răsunet în istoria ță
rii, buzoienii dovedindu-se 
a fi fost vrednici tirgoveți, 
iubitori de libertate și pro
gres. participind la marile 
ridicări revoluționare de la 
1848, la bătăliile pentru in
dependența patriei de la 
1877 și la cele pentru fău
rirea statului național 
unitar român. S-au do
vedit, de asemenea, dor
nici să atingă prin mun
ca lor orizonturile lumi
noase ale unei vieți 
mai bune. Tirgul Buzău
lui insă a rămas, ani 
și ani la rînd, cu aceeași 
imagine vețustă de loc in 
care, din punct de vedere 
economic și social, nu se 
întimpla nimic, nici o zvic- 
nire spre mai bine. Pină 
in acea vară de foc a anu
lui 1944 1 23 August 1944,
dată de răscruce istorică 
pentru întreaga țară și 
deci și pentru orașul de 
la apa Buzăului. Viteza de 
inaintare a Buzăului in 
istorie capătă de acum rit
murile impetuoase, nemai- 
intilnite; imprimate de re- 
voluțiă ' socialistă. Si Ia 
Buzău, ca in atitea alte 
localități de pe intreg cu
prinsul tării, aproape totul 
trebuia' luat de la inceput. 
In industrie, de pildă, bu
zoienii nu prea aveau... 
amintiri. Cu alte cuvinte, 
in anul 1945, zestrea in
dustrială a Buzăului se 
compunea dintr-o fabrică 
de cărămizi și țigle, o ru
dimentară turnătorie de 
tontă, o moară și citeva... 
covrigării. In 1953 are loc 
o premieră industrială : 
începe construirea Între
prinderii de prelucrare a 
maselor plastice. După 
doi-trei ani se înalță și 
citeva blocuri cu patru 
niveluri, a căror arhitec
tură purta, din păcate, pe
cetea lipsei de inspirație și 
a grabei constructorilor.

In 1965, de la tri
buna Congresului al IX- 
lea, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezen- 
tind mărețele proiecte de 
viitor, imprimă o nouă di
recție de dezvoltare a țării, 
deschizind cimp larg de 
afirmare uriașei energii 
constructive a milioanelor 
și milioanelor de oameni 
ai muncii. începea atunci 
o epocă nouă, cea mai 
rodnică în împliniri din 
întreaga existență istorică 
a României, pe care în
tregul popor o numește, cu 
respect și legitimă mîn- 
drie patriotică. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Buzăui 
datorește acestei epoci în
treaga sa înnoire. întreaga 
sa dezvoltare multilaterală.

In 1968 prinde chip 
concret una din principa
lele acțiuni ale noii stra
tegii de dezvoltare a 
României — reorganizarea 
administrativ-teritorială. Se 
deschidea astfel magistra
la largă spre progres rapid, 
civilizație și bunăstare 
pentru toate zonele și lo
calitățile țării. Devenind 
atunci municipiu. Buzăul 
iși începea propria dezvol
tare intr-un ritm atit de 
trepidant incit vechiul tirg

dispare cu ‘totul, de Ia 
zi la zi aproape, sub 
schelele noilor construcții 
industriale, in primul rînd. 
și, urmîndu-le îndeaproa
pe. sub schelele noilor 
edificii cu caracter social- 
cultural. In sudul orașului 
și-a aprins luminile o pu
ternică și modernă plat
formă industrială. In în
treprinderile de pe aceas
tă platformă — metalur
gice, de construcții de ma
șini, întreprinderi ale in
dustriei chimice — bu
zoienii s-au reconstruit pe 
ei înșiși, invățind și iar in- 
vățînd să devină indus
triași moderni, capabili să 
ducă faima orașului, prin 
produsele făurite de ei. pe 
tohte cele cinci continente 
ale lumii. Orașul, el însuși, 
s-a născut a doua oară.

producția industrială reali
zată in municipiu repre- 
zentînd peste 73 la sută 
din cea a întregului județ 
Buzău.

.Vocația industrială a 
buzoienilor este argu
mentată și de faptul că 
orașul lor a devenit, în 
multe ramuri și subramuri, 
un nume, reprezentind 
aproape două procente în 
economia României. Aici 
se realizează întreaga pro
ducție de aparate de cale 
ferată din țară ; 96 la sută 
din plasele metalice suda
te ; 75 la sută din electro
zii de sudură ; aproape ju
mătate din sîrma trasă ; un 
sfert din produsele prelu
crate din mase plastice : 15 
la sută din producția in
dustriei geamului si a 
zecea parte din producția

In oglinda 

unei epoci 
eroice

prinzind chip de urbe mo
dernă de cel puțin de două 
ori mai mare decit în urmă 
cu două decenii, dacă 
socotim numai și numai 
după numărul de locuitori : 
in 1968 — 65 112, iar astăzi 
— peste 140 000.

In ultimii 20 de ani 
municipiului Buzău i-au 
fost alocate fonduri de 
investiții in valoare de 
22 miliarde lei. 60 la 
sută din aceste fonduri 
au fost destinate in
dustriei. 22 de miliarde de 
lei înseamnă pentru Buzău 
zeci de întreprinderi gru
pate in platforme indus
triale și, mai ales, zeci de 
meserii complet noi pen
tru buzoienii care, pină la 
revoluția socialistă, în 
marea lor majoritate, nu 
au știut să fie decit gră
dinari sau muncitori în 
atelierele meșteșugărești, 
iar unii dintre ei, cei pu
țini, „învirtănd" — acesta-i 
cuvin tul — un comerț de 
mărunțișuri sau trăind din 
expediente viața precară 
a vechiului regim. In 
uDimele două decenii și 
ceva s-au creat peste 50 000 
de noi locuri de muncă, 
din care 36 000 in ramurile 
industriale. Pe harta eco
nomică a Buzăului au 
apărut puternice citadele 
muncitorești, dotate cu 
tehnică avansată, in care 
se realizează produse de 
inalt nivel calitativ, com
petitive pe piața mondială. 
De la 14 întreprinderi, cite 
existau în 1968, s-a ajuns 
astăzi la 28, din care 21 de 
subordonare republicană.

de zahăr. La Buzău se 
produc utilaje tehnologice 
complexe pentru metalur
gie, petrochimie, aparataj 
electric de joasă tensiune, 
tîmplărie metalică, textile 
și, mai nou, cordul meta
lic, vasele decorative tip 
„Galle" și articole de ga- 
blonzerie. Față de 1968 
producția industrială a 
sporit de 26 de ori, ajun- 
gind in prezent la peste 
19 miliarde lei. întreaga 
producție a anului 1968 se 
realizează in prezent în 
numai 26 de zile. Acest 
fapt constituie o perfor
manță de care buzoienii 
sint, pe bună dreptate, 
foarte mîndri. Alături de 
întregul popor ei au de
monstrat că, prin forța 
minții și a brațelor proprii, 
au reușit să construiască 
un nou oraș, înzestrindu-l 
cu o industrie de înalt 
nivel tehnic și științific, 
armonios integrată în com
plexul economic al țării. 
Nu, nu le-a fost ușor să 
înfăptuiască această operă, 
ei singuri recunosc. Sint 
numeroase exemplele de 
învingere a greutăților, a 
dificultăților. Iată, ne 
oprim doar asupra unuia. 
„Rezultatele înregistrate 
de unitatea noastră in 
primii ani de funcționare 
— ne spune inginerul loan 
Nuț, directorul întreprin
derii de geamuri — nu 
erau pe măsura bazei teh- 
nico-materiale de care 
dispuneam. Pentru 1 000 de 
lei producție-marfă chel
tuiam peste 1 400 de lei. 
Pomindu-se de la faptul că

fn județul nostru nu exista 
tradiție decit în prelucra
rea lemnului, a pietrei, a 
lutului și borangicului, 
apăruse chiar propunerea 
reprofilării întreprinderii. 
In acel moment de cumpă
nă pentru noi, secretarul 
general al partidului ne-a 
vizitat, a înțeles situația și 
ne-a îndemnat să calificăm 
temeinic muncitorii, să le 
dezvoltăm atașamentul 
față de întreprindere, care 
este proprietatea lor. să 
organizăm riguros întreaga 
activitate. A discutat în
delung cu noi. ne-a sfă
tuit, ne-a ajutat. Am făcut 
întocmai, și acum mare 
parte din produsele pe care 
le exportăm sint peste ni
velul tehnic mondial. Și 
nu ne vom opri aici.

Da, cu toate situațiile 
dificile, inerente unui pro
ces impetuos de creștere, 
buzoienii au mers neabă
tut mereu înainte. Astăzi, 
produsele realizate de ei 
sint exportate in peste 
50 de țări.

Ca urmare a puternicei 
dezvoltări a industriei. 
Buzăul anilor noștri pre
zintă trăsături specifice 
marilor așezări urbane mo
derne. reușind să rezolve, 
în aceste două decenii de 
dezvoltare rapidă, pe lingă 
numeroase probleme eco
nomice și sociale, una care 
este de o importanță 
umană deosebită — pro
blema locuințelor. In 1960 
erau 100 de apartamente 
noi : acum sint peste 
26 000, in blocuri cu nume 
de flori : „Camelia". „Cri
nul alb", „Magnolia" sau 
in cartiere cum sint 
„Nicolae Bălcescu", „Cring", 
„Broșteni", „Dorobanți I 
și II", „Constantin Dobro- 
geanu-Gherea". „Alexan
dru loan Cuza". Trebuie 
privită această mindrețe 
de oraș de la balcoanele 
etajelor 14 ale unora din 
blocurile sale. Pentru 
timpul liber buzoienii au 
la dispoziție 3 case de cul
tură — unicate de arhitec
tură —, cinematografe, un 
teatru popular, moderna 
sală a sporturilor „Dacia", 
parcul tineretului, parcul 
dendrologic „Dorobanți", 
un bazin olimpic de inot, 
trei ștranduri, un muzeu 
județean ș.a.

In 1968 Buzăul avea un 
sitîgur arhitect. Astăzi are 
un intreg centru de pro
iectare, de pe planșetele 
căruia au ieșit unicatele 
de pe magistrala Unirii, 
cea mai importantă și mo
dernă arteră de circulație, 
cu șase benzi, flancată de 
272 de blocuri, cu spații 
comerciale și de prestări 
servicii la parter, care în
sumează peste 23 000 mp. 
Acum 21 de ani. pentru a 
traversa Buzăul cu mașina, 
de la bariera Ploiești la 
bariera Focșani îți trebuiau 
35 de minute, dacă nu te 
rătăceai prin labirintul de 
străzi desfundate ; in pre
zent călătorul are nevoie 
de mai puțin de un sfert 
de oră. folosind largile 
sale bulevarde. De obicei 
insă, turiștii se opresc 
acum in centrul orașului, 
pentru că aici au ce vedea 
și admira, sau în marile și 
frumoasele sale parcuri. 
Față de anul 1968 numărul 
unităților de învățămînt 
s-a dublat, în ele fiind 
cuprinși 4 500 de preșcolari 
și 39 000 de elevi. în 
aceeași perioadă volumul 
desfacerilor de mărfuri a 
sporit de 5 ori ; numărul 
posturilor de asistentă sa
nitară a crescut de la 595 
la 1 541, iar cel al medici
lor de 2,5 ori.

Expresie a celei mai în
floritoare perioade din 
istoria tării, prefacerea 
fostului tirg al Buzăului în 
municipiul puternic indus
trializat de astăzi iși da
torează noul său chip, 
marile sale deschideri 
spre noua civilizație so
cialistă, gindului și' 
faptei secretarului general 
al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. genialul 
ctitor care a direcționat și 
jalonat întreaga operă de 
construcție și ridicare a 
țării pe cele mai înalte 
culmi de progres, de dez
voltare multilaterală..

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii"
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O concepție originală, de amplă deschidere

privind transformarea înnoitoare a agriculturii

în procesul dezvoltării societății socialiste
(Urmare din pag. I)
progresul de ansamblu al economiei 
și rămînerea în urmă a acestui sec
tor de bază al vieții economice pot 
avea repercusiuni negative asupra 
întregii vieți sociale.

Iată de ce, în condițiile trecerii în 
etapa actuală la o dezvoltare pre
ponderent intensivă a întregii eco
nomii naționale, agricultura româ
nească a cunoscut și va cunoaște și 
în viitor importante procese trans
formatoare în toate domeniile orga
nizării și conducerii producției, dez
voltării și modernizării forțelor de 
producție, perfecționării relațiilor de 
producție, repartiție și schimb. „Ne 
propunem de fapt, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să realizăm o 
adevărată revoluție agrară în ceea 
ce privește producția, productivita
tea muncii, nivelul tehnic, eficiența 
economică, activitatea socială gene
rală din satele noastre. Va trebui 
făcut totul pentru obținerea unor 
producții vegetale și animale supe
rioare, la nivelul unităților fruntașe, 
care să permită satisfacerea cerin
țelor știintiiic-fundamentate ale con
sumului populației, precum și cele
lalte nevoi ale economiei naționale".

Conceptul de nouă revoluție 
agrară, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în lumina expe
rienței de peste patru decenii a 
partidului și poporului nostru în 
construcția socialistă, a experienței 
înfăptuirii reformei agrare la mij
locul anilor ’4Q și a desfășurării pro
cesului de cooperativizare a agricul
turii in anii ’50 și la începutul dece
niului următor, se referă — în noile 
condiții istorice în care are loc acum 
înnoirea proceselor de producție din 
agricultură — la „transformarea ge
nerală a felului de muncă, de viață 
și de gindire a țărănimii noastre co
operatiste".

Pe primul plan se situează creș-

terea ți perfecționarea forțelor de 
producție din agricultură la nivelul 
exigențelor noii revoluții tehnico- 
științifice contemporane, dezvoltarea 
și întărirea proprietății socialiste, 
extinderea formelor de cooperare în 
producție.

In acest sens. înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare presu
pune sporirea aportului cercetării 
științifice la dezvoltarea producției 
agricole, la modernizarea și înnoirea 
tehnologiilor pentru lucrările agrico
le, la obținerea pe această bază a 
unor producții ridicate, sigure și sta
bile. Ridicarea calității muncii spe
cialiștilor, a țărănimii, a muncitori
lor din agricultură implică în ace
lași timp perfecționarea învățămîn- 
tului agricol de toate gradele, îmbu
nătățirea pregătirii profesionale a 
tuturor celor care lucrează în aceas
tă ramură de bază a economiei 
noastre naționale. „Avem nevoie, 
sublinia in acest sens secretarul 
general al partidului, de buni spe
cialiști, cu Înalte cunoștințe tehnice, 
profesionale. Este nevoie, in același 
timp, de oameni cu înalte cunoștințe 
în domeniul economic și financiar, 
al conducerii și organizării muncii, 
pentru că fără aceste trei cerințe nu 
poate fi nimeni un bun conducător 
intr-un sector sau altul de activita
te". Procesele transformatoare care 
au avut loc în acești ani în dezvol
tarea forțelor de producție, în per
fecționarea relațiilor de producție 
din agricultură, ridicarea continuă a 
satului românesc pe noi trepte de 
progres au contribuit la transforma
rea condiției sociale a țărănimii ca 
principală clasă a societății noastre 
la întărirea legăturilor sale cu clasa 
muncitoare pe baza trainică a pro
prietății socialiste în agricultură, a 
unității de interese a întregii socie
tăți, pentru dezvoltarea forței eco
nomice a țării și ridicarea continuă

pe această bază, a calității vieții, a 
bunăstării întregului popor.

Așa cum evidențiază textele re
unite în această lucrare, o direcție 
de importanță majoră în realizarea 
obiectivelor noii revoluții agrare o 
reprezintă așezarea pe baze unitare, 
profund democratice a întregii munci 
de conducere a unităților agricole, 
a agriculturii noastre socialiste în 
ansamblul ei. Formele și metodele 
democratice de conducere instituite 
in ultimele două decenii, organis
mele nou create la toate nivelurile a- 
sigură participarea crescîndă a țără
nimii, a specialiștilor, a tuturor celor 
care muncesc în acest domeniu la 
elaborarea și înfăptuirea deciziilor 
care privesc organizarea și condu
cerea proceselor de producție, per
fecționarea întregii munci in scopul 
ridicării producției și sporirii efi
cienței economice.

în spiritul cerințelor noului me
canism economico-financiar, în agri
cultură întărirea conducerii planifi
cate are loc concomitent cu crește
rea atribuțiilor, a competentelor si 
răspunderii organelor locale, a con
siliilor unice agroindustriale, a con
siliilor de conducere a unităților 
cooperatiste, a adunărilor generale 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii. Subliniind ro
lul acestor forme superioare de 
organizare si conducere a mun
cii în agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „trebuie 
să facem ca, realmente, consiliile 
unice agroindustriale să aibă un 
rol mai activ in buna organizare a 
producției, in cooperarea intre uni
tăți, în aplicarea cuceririlor științei, 
în înfăptuirea, in general, a obiecti
velor noii revoluții agrare". Crește
rea rolului și responsabilității eco
nomice a organismelor democratice 
create In agricultură, se arată în lu
crare. presupun formarea spiritului

revoluționar de muncă, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a întregii tă- 
rănimi, manifestarea tot mai puter
nică a responsabilității sale în tri
pla calitate pe care o are ca pro
prietară, producătoare și beneficiară 
a avuției naționale. înțelegerea pro
fundă a corelației organice dintre 
drepturi și Îndatoriri, dintre parti
cipare și competență, dintre liber
tate și responsabilitate. „Noua re
voluție agrară, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presupune nu 
numai o revoluție in domeniul pro
ducției agricole ca atare, ea presu
pune o revoluție in felul de muncă, 
de gindire, de acțiune al oamenilor". 
Procesele transformatoare care au 
loc în etapa actuală in agricultura 
românească pe fondul accentuării la
turilor calitative ale dezvoltării în
tregii economii și a întregii noastre 
societăți nu se pot realiza fără oa
meni cu o înaltă conștiință revolu
ționară. cu înalt spirit revoluționar, 
cu o atitudine nouă față de muncă.

Apariția recentului volum de texte 
din gindirea social-politică a pre
ședintelui României pune în lumină 
una din direcțiile fundamentale ale 
concepției economice a partidului șl 
ale strategiei revoluționare româ
nești, legate indisolubil de numele 
secretarului general al partidului. 
Cunoașterea și însușirea tezelor cu 
privire la înfăptuirea noii revoluții 
agrare, la transformarea modului de 
muncă și de viață al țărănimii con
tribuie la înțelegerea rolului și im
portantei pe care o are in etapa ac
tuală modernizarea și dezvoltarea pe 
baze intensive a agriculturii pentru 
întreaga dezvoltare economico-socia- 
lă a societății noastre, la conștien
tizarea în rîndul tuturor oamenilor 
muncii din agricultură a cerinței 
transpunerii in viață a progra
melor actuale de dezvoltare mul
tilaterală a agriculturii românești.

drumul cunoașterii

SPIRITUL REVOLUȚIONAR LA PROBA INIȚIATIVEI,
A ACȚIUNII ANGAJANTE»

Lucrările recentei Consfătuiri de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R.. cuvîntarea rostită cu 
acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, au un puternic ecou 
în rîndul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din municipiul Cluj- 
Napoca. Pretutindeni in cele 37 de 
întreprinderi de interes republican, 
în cele peste 30 de unități de cer
cetare științifică si inginerie tehno
logică. în rîndul celor aproape 20 000 
de cadre didactice și studenți. în 
toate colectivele de muncă, cerințe
lor formulate de secretarul general 
al partidului de a se acționa „cu 
toată hotărirea pentru creșterea răs
punderii și a rolului organelor și or
ganizațiilor de partid in toate sec
toarele de activitate, pentru perfec
ționarea continuă a stilului și me
todelor de muncă" li se răspunde 
prin implicarea deplină în munca de 
realizare a planului si a programelor 
de dezvoltare, prin spiritul revolu
ționar de inițiativă și înaltă răs
pundere.

„înfăptuirea rolului eonducător al 
partidului presupune angajarea9fer- 
mă a cadrelor, a activului, a comu
niștilor in înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor partidului, a legilor țârii. 
Comuniștii trebuie să se afle perma
nent in primele rinduri. in toate do
meniile de activitate !“ Sint îndem
nuri vibrante pe care se întemeiază 
întreaga muncă politico-organizato- 
rică și cultural-educativă a organelor 
Si organizațiilor de partid, activitatea 
de zi cu zi a celor aproape 60 000 
de membri de partid din municipiu.

lurgiei de secretarul general al 
partidului in cuvîntarea de la înce
putul lunii martie a.c., generalizarea 
experienței bune in munca politico- 
organizatorică pentru îndeplinirea 
planului, lichidarea grabnică a unor 
rămîneri în urmă în activitatea de 
partid. Este evident că, de exemplu, 
la oțelăria electrică nerespectarea 
tehnologiilor de producere a oțelului, 
neîncadrarea în durata de elaborare 
a șarjelor, depășirea consumurilor 
materiale și energetice și alte aspecte 
de indisciplină a muncii reflectă ac
tivitatea necorespunzătoare a birou
lui organizației de partid, care nu 
întreprinde analize aprofundate, nu 
pregătește temeinic adunările gene
rale, nu promovează suficient spiri
tul de exigență, de combativitate și 
responsabilitate.

Desigur, stilul de muncă stagnant, 
perimat și formal trebuie înlocuit și 
aici, la oțelăria electrică, ca și pre
tutindeni, în oricare alt loc de muncă, 
cu un altul dinamic, operativ și efi
cient — singurul în măsură să asi
gure rezultatele bune, înfăptuirea în 
practică, în viață, a rolului condu
cător al organizației de partid.

COMUNIȘTII. MEREU IN PRI
MELE RINDURI. La Combinatul de 
piele si încălțăminte „Clujeana",

După o scurtă perioadă în care 
• i funcționat oa 
bliotecii centrale 
nescu era numit 
Maiorescu. ministrul 
publice — revizor școlar pentru ju
dețele Iași șf-Vasltfi-r’Qr^țijul1dț» nu
mire este datat 1 iulie 1875. Aproape 
un an (pînă la 4 iunie |8761„ poetul 
își îndeplinește . au numai foarte 
conștiincios și meticulos, dar și în- 
tr-un spirit neconcesiv — dublat însă 
de o „imensă bună-credință" — în
datoririle de funcționar public. „Ceea 
ce te izbește aproape dureros în ac
tivitatea de funcționar public a lui 
Eminescu — remarcă G. Călinescu — 
este imensa lui bună-credintă si des
toinicie administrativă, capacitatea 
lui de muncă inteligentă și practică 
totdeodată, bunul-simț desăvîrșit în 
toate acțiunile, care ar fi făcut în 
alte împrejurări din el un mare or
ganizator și care totuși ne apar ca 
si ridicule de optimism. într-o vreme 
obscură, ipocrită. împătimită de po
liticianism". (Viața lui Mihai Emi
nescu). Postul ocupat de poet nu era. 
se pare, deloc de invidiat, căci ne
cesita un volum de muncă extra
ordinar — iar felul in care Eminescu 
si-a dus la îndeplinire sarcinile, după 
cum rezultă din desele rapoarte îna
intate ministrului, din celelalte do
cumente. a fost exemplar. în atribu
țiile revizorului școlar Mihai Emi
nescu. aflăm dint.r-o scrisoare adre
sată lui Maiorescu. intra să inspec
teze ..de două ori 152 de scoli în 
timpul de 180 de zile", lucru cît se 
poate de anevoios, ținînd cont de 
starea căilor de comunicație din 
epocă, de distanțele nu tocmai mici, 
de relieful celor două județe. Se a- 
dăugau la acestea munca adminis
trativă, considerabilă.

Citind astăzi veritabilul jurnal 
de activitate al inspectorului școlar, 
alături de însemnările și articolele 
cu caracter pedagogic, prilejuite de 
acest capitol al vieții lui Eminescu, 
te incintă spiritul de observație atît 
de pătrunzător, capacitatea de a se
siza esențialul, puterea de sinteză a 
fenomenelor sociale, opiniile peda
gogice, cu intuiții moderne, prin 
care poetul își depășea, și în această 
privință, epoca. Erau acumulate în 
aceste opinii (nu doar simple păreri, 
cum vom vedea, ci schița unui sis
tem închegat) deopotrivă experiența 
proprie, de licean puțin acomodabil 
cu rutina și obtuzitatea unor profe
sori, idei pedagogice înaintate pen
tru vremea respectivă, concluzii des
prinse „pe teren", acolo unde reali
tatea nu se prezenta în culorile ei 
cele mai luminoase. O adevărată 
frescă a învățămintului de la sfârși
tul veacului trecut se poate alcătui, 
s-a spus, din însemnările emines
ciene, fie că sînt documentele „obiș
nuite" ale revizorului școlar, frag
mente din manuscrise, articole pu
blicate în „Curierul de Iași" 
(1876—1877) și „Timpul" (1877—1882). 
Ea dovedește acuitatea spiritului 
critic al poetului național, a spiritu
lui de analiză socială exercitat ma
gistral în întreaga lui publicistică. 
Aproape nimic nu scapă ochiului 
pătrunzător : caracterul pseudode- 
mocratic al școlilor vremii, superfi
cialitatea multor profesori, lipsa de 
pregătire corespunzătoare a învăță
torilor din mediul rural, cunoștințele 
pedagogice sumare sau complet de
pășite, scăderea numărului școlilor 
sătești sau numai a elevilor care le 
frecventau, rutina și compromisul, 
metode și tehnici didactice învechite 
propuse de multe manuale și, nu o 
dată, finalitatea rău înțeleasă de 
unii a parcurgerii unui ciclu de în- 
vățămînt nu pentru inițiere cultura
lă, cit pentru a obține un post oare
care. ,.O imensă plebe de aspiranți 
la funcțiuni, iată ce a scos la lu
mină învățămîntul democratic", va 
conchide în finalul articolului din 
„Timpul", 8 iulie 1880. Falsa de
mocratizare de care vorbea Emi
nescu era argumentată nu numai de 
datele culese și înaintate de el mi
nisterului în 1875—1876, elocvente 
pentru situația învățămintului rural, 
cît și de observația generală — sin
teză, de fapt, a unor realități întilni-

director al Bi- 
din Iași, Emi- 
— de către Titu 

instrucțiunii

te In practică: „înmulțirea fără tran
ziție (a școlilor, n.n.) făcută, din ne
norocire, în detrimentul calității 
lor".

Toate aceste observații critice 
șveau însă la bază o concepție pe
dagogică unitară si modernă, pe care 
gazetarul o opunea practicii, curente 
în școlile din epocă. Esențial pentru 
reliefarea concepției sale in această 
privință este articolul Educație și 
invățâmînt („Timpul", 12 iulie 1880, 
p. 1, fără titlu; v. Mihai Eminescu 
Scrieri pedagogice, Ed. Junimea, 1977). 
In puține rinduri, se pot găsi aici 
sintetizate mai multe idei peda
gogice substanțiale. Cele mai impor
tante sînt fără îndoială afirmarea 
necesității de a folosi metode intui
tive și de a forma un comportament 
creator — am spune noi astăzi —, 
trăsături primordiale ale unui proces 
de învățare viu și eficient. întreză
rim de fapt, din două fraze limpede 
formulate, principala calitate a școlii 
active, a cărei finalitate prioritară 
este să formeze instrumente de cu
noaștere, deprinderi de muncă inte
lectuală, prin care tînărul să poată 
dobindi în continuare, cu efort pro
priu, informație: „Caracterul însă ăi

Idei și semnificații 
din publicistica 

eminesciana

unei școli bune e ca elevul să învețe 
în ea mai mult decît i se predă, mai 
mult decît știe însuși profesorul. 
Odată interesul Inteligenței trezit 
pentru obiecte, odată simțurile și 
judecata deprinse la observație, ele
vul ajunge prin proprie gindire la 
rezultatele care nu stau în carte". Și 
mai jos : „elevul nu [e] un hamal 
care-și încarcă memoria cu saci de 
coji ale unor idei străine, sub care 
geme, ci un om care-și esercită toa
te puterile proprii ale inteligenței 
intărindu-și aparatul intelectual, 
precum un gimnast își împuterniceș
te pînă-n gradul cel mai mare apa
ratul fizic, fie-n vigoare, fie-n in- 
demînare". Această „gimnastică a 
minții" este opusă net exercițiului 
mnemotehnic, învățatului pe de rost, 
absurd și fără valoare educativă, 
„curat meșteșug de timpenie". Prin
cipala lacună a muncii didactice in 
școala vremii este, în concepția poe
tului, tocmai absența caracterului 
formativ, adesea împletită cu un 
cosmopolitism împotriva căruia 
Eminescu luptă In întreaga lui acti
vitate de gazetar. Elevii „o rup pe 
franțuzește, nemțește, italienește, 
dar nu știu a-și scrie și a vorbi lim
ba lor proprie ; învață din carte or- 
ganografia plantelor și nu știu deo
sebi o plantă criptogamă de una fa- 
nerogamă, un burete de o floare. De 
mirare nu e, căci nici profesorii lor 
n-o știu uneori. Astfel, ex omnibus 
aliquid, ex toto nihll — apucind din 
toate cîte ceva, dar neștiind nimic în 
fond, supunîndu-și memoria la-nvă- 
țarea pe de rost a mii de 
mii de cuvinte neînțelese, ele
vul român se distinge cu drept 
cuvînt prin lipsa de 
tru învățătură". Este 
ce, cu umorul său 
diculiza Ion Creangă în 
copilărie, unde bietul 
chinuia cumplit cu învățarea pe de 
rost a gramaticii. în termeni mo
derni, ceea ce lipsea practicii didac
tice din epocă era interesul pentru 
asigurarea motivației învățării. „Me
toda mecanică" nu putea inspira co
piilor decît „dezgust împotriva căr
ții". „Sistemul instrucțiunii noastre, 
notează poetul intr-un manuscris, 
țnu se întemeiază] pe priceperea 
obiectelor predate, cl pe memorarea 
de regule abstracte și de cuvinte". 
Școala, scrie Eminescu. e ruptă de 
viață, elevii nu sînt formați pentru

interes pen- 
exact ceea 

țărănesc, ri- 
Amintiri din 
Trăsnea se

a înțelege „realitatea vie", principa
lul vinovat fiind „lipsa de cunoștin
țe pedagogice", „generală în școala 
noastră". Efectele sînt înregistrate 
în rapoartele revizorului școlar, ta
bloul e puțin dătător de speranță : 

j! „răspunsurile [elevilor] mi s-au păr 
■ rut mecanice", —"----  J- ----- '■*„recitarea de numiri- 

e partea tare a școalei“ j „Gramatica» 
trebuiește învățată nu pe de rost, ci 
prin dese exerciții orale și în scris". 
Pe lingă neajunsurile de ordin or
ganizatoric, sint criticate manualele* 
vremii, mai ales cele pentru clasele 
primare, „în genere scrise de autori 
proști, c-o ortografie rea și c-o 
limbă imposibilă", dar și lecțiile de 
rutină ale unor profesori și învăță
tori. „Mai toți sînt lipsiți, citim in 
Educație și invățâmînt, de acea sete 
de a afla înșiși adevărul, care carac
terizează pe oamenii de știință".

Ca și in alte domenii — ale vieții 
economice, sociale — asupra cărora 
s-a aplecat cu finețe publicistica 
eminesciană, și în problematica pe
dagogică, pusă în discuție, geniul tu
telar al culturii române a întrevă
zut — așa cUm se poate observa 
fragmentele citate — adevăruri 
bază ale științelor moderne ale 
vățării, adevăruri consacrate 
pedagogia secolului XX. Astfel, 
practica predării, profesorul trebuie 
să urmărească redescoperirea adevă
rului științific, pe căi similare celor 
urmate de știință. A-i face pe elevi 
să parcurgă drumul cunoașterii ști
ințifice, de la intuirea vie a mate
rialului cognitiv, prin demonstrație 
și experiență, la formularea conclu
ziei, cu întreaga satisfacție intelec
tuală cuprinsă în acest proces, re
prezintă o achiziție fundamentală a 
școlii moderne. Mai ales atunci cînd 
se adresează vîrstei școlare mici și 
mijlocii, demonstrația trebuie să se 
bazeze, cu îndemînare pedagogică, 
pe factorul fundamental al activiză
rii celui educat. Poziția de pasivita- • 
te, criticată de Eminescu, este înlo
cuită deci cu o atitudine activă, cu 
participarea elevului in calitate de 
subiect cunoscător. Strategia mo
dernă a predării pornește, se știe, 
de la ideea că trebuie 
elevului nu „cunoștințe 
te", ci drumul pe care îl 
mat pentru a ajunge la 
gica proprie a științei, metodele ei. 
Este motivul pentru care gazetarul 
de la „Timpul" insistă asupra im
portanței metodei didactice, una 
activă, elastică, cu atît mai necesară 
în ciclul elementar și secundar, 
aflate la baza formării personalită
ții : „Aici vorbim, se-nțelege, de 
învățămîntul educativ din școalele 
primare și secundare, nu de univer
sități. La cele dintâi metodul de 
predare e lucrul de căpetenie ; la 
universități metodul e indiferent 
căci aici se cere știință și numalș 
știință. Și aici va rămine o mar#' 
deosebire între profesorul spiritual, 
care știe să-și inteieseze auditoriul 
pentru assyriologie, de ex., pe cind 
altul nu va fi capabil de a-i inte
resa nici pentru frumoasele litere ; 
dar totuși esența universității ră
mine știința, abstracție făcînd de 
orice alt scop ; pe cînd esența celor
lalte școli e creșterea". „Creștere", 
altfel spus formare a gîndirii, a de
prinderilor de studiu, a curiozității 
și setei de cunoaștere. Iar manua
lul de căpetenie pentru copilul de 
școală primară, arată poetul, rămine 
cartea de citire, una care să nu fie 
„numai o encicîbpedie națională", ci, 
„cu îngrijire lucrată", să reușească 
să modeleze „predispozițiile intelec
tuale înnăscute". „Se descriu toate 
în ea, deci se văd toate cu ochii 
minții". O carte de un vibrant pa
triotism. o culegere de fapte pildui
toare, „o carte in care se cuprind 
descrieri ale țării proprii, istorisiri 
din trecutul el, caracterizarea perso
najelor mari ale poporului". „Ea in
spiră la zeci de mii de cetățeni Vii
tori aceeași iubire pentru trecutul și 
brazda pămîntului lor ; ea preface, 
după o justă observație, o masă de 
indivizi, ce se-ntimplă a trăi pe 
aceeași bucată de părriint, într-un 
popor ce menține o țară".

Costin TUCHILA

Aspect.din laboratorul de 
biologie al Școlii genera
le din comuna Nicolae 
B&lcescu, județul Bacâu 

vjîwfij npoto : E. Dichiseanu

STILUL DE MUNCA REFLECTAT 
ÎN REZULTATELE MUNCII. Turnă
toria de fontă este, de trei ani la 
rînd. secție fruntașă în marele com
binat de utilaj greu. Aici se execută 
piese de deosebită complexitate, cu 
multe „miezuri", cu „format" interior 
și exterior complicat (unele dintre 
ele in greutate de pînă la 16 tone) 
destinate programelor prioritare ale 
economiei naționale. Și tot aici, la 
turnătoria de fontă, dezbaterea apro
fundată a Tezelor din aprilie și a 
Expunerii din noiembrie ale secreta
rului general al partidului a stimu
lat puternic spiritul de inițiativă al 
comuniștilor, oare. în organizația de 
partid și, practic, în întregul colec
tiv, au promovat cu stăruință ideea 
ridicării tuturor rezultatelor econo
mice la nivelul maxim al potenția
lului material și uman. Trecerea la 
organizarea muncii în trei schimburi 
la linia I, care este complet me
canizată, propunere a comuniștilor 
Liviu Chira, inginer, Vasile Vi- 
drean și Ilie Bumb, maiștri, ca și ac
țiunea de reducere substanțială a 
consumurilor materiale, care a an
trenat întregul colectiv, in frunte cu 
comuniștii, s-au soldat în lunile ia
nuarie și februarie cu îndeplinirea și 
depășirea planului de producție, pre
cum și cu un beneficiu care este 
mai mare decît cel obținut în între
gul an 1988 ! ,
lele3 pnr^pI?i '^nremomemuICiPdi ' productivității muncii și încadrării în

cretar ăl Comitetului de partid de la'" 
fabrica metalurgică din cadrul com
binatului de utilaj greu, enumeră : 
angajarea deplină a tuturor organi
zațiilor de partid în înfăptuirea sar
cinilor trasate în mod special meta-

în municipiul Cluj-Napoca

confruntată, la un moment dat, c 
lipsa de comenzi la întreaga capa 
citate. în această situație s-au m . 
nifestat puternic inițiativa comuni., 
tilor, capacitatea de acțiune politic: 
și organizatorică a organizațiilor dc 
partid. Pornindu-se de la importan
tul potențial tehnic al acestei între
prinderi clujene de tradiție, precum și 
de la cunoașterea necesităților econo
miei naționale, s-a schimbat substan
țial structura de fabricație. In pre
zent, „Unirea" produce mașini și 
agregate de înaltă complexitate, mul
te dintre ele cu comandă-program. 
cu ultrasunete și cu alte asemenea 
„cărți de vizită" ale tehnicii de vîrf 
pentru 7 ramuri industriale, printre 
care metalurgia, materialele de con
strucții, autoturismele. „Produce" — 
e ușor de spus. Dar schimbarea pro
filului fabricației a însemnat, în 
multe cazuri, schimbarea uneltelor și 
a materialelor de lucru, schimbarea 
unor meserii, schimbări în organi
zarea producției și a muncii, în pro
iectare și tehnologii. Și a mai însem
nat schimbări in concepții, în menta
lități și, mai ales. In gradul de pre
gătire. In tot acest proces, cu adevă
rat revoluționar, rolul organizațiilor 
de partid a fost decisiv.

— Și încă ceva, adaugă directorul. 
N-am abandonat nici vechiul profil de 
fabricație : utilajele pentru filaturi, 
în acest domeniu, chiar acum înfăp
tuim una dintre orientările reafirma
te la acest început de martie de 
secretarul general al partidului, 
producînd linii agregatizate de mare 
productivitate. Menționez cu satis
facție că la panoul de onoare al 
acestei realizări de excepție. în pri
mele rinduri, se află tot comuniștii, 
oamenii care inițiază și dau viață 
celor mai îndrăznețe proiecte.

■■

să-i oferi 
prefabrica- 
are de ur- 
ele — lo-

Soluționarea promptă, o- 
perativă a sesizărilor cetă
țenilor are — cum bine se 
cunoaște — efecte pozitive 
și asupra activității între
prinderilor sau instituțiilor 
vizate, contribuind, pe lîngă 
înlăturarea necazurilor soli
citantului direct și la în
dreptarea unor stări de lu
cruri mai generale. Cum 
s-ar spune, interesul este 
reciproc. De pildă, în ca
zul întreprinderii canal-apă 
din București (I.C.A.B.), 
acest lucru este indiscuta
bil. Orice sesizare, orice 
semnalare din partea ce
tățenilor înseamnă tot ati- 
tea posibilități, tot atîtea 
surse de informare, de in
tervenții operative pen
tru stăvilirea promptă a 
risipei de apă, pentru în
lăturarea avariilor mai mari 
sau mai mici ce se ivesc, 
de a înlătura defecțiunile 
ce pot pricinui atîtea neplă
ceri consumatorilor. Cu toa
te acestea, așa cum sîntem 
sesizați și într-un memoriu 
semnat de șase asociații de 
locatari bucureștene. în nu 
puține asemenea cazuri, la 
I.C.A.B. se acționează mult 
prea greoi și nu o dată în 
mod birocratic. Aceasta în 
contrast nu numai cu nor
mele de soluționare a sesi
zărilor oamenilor muncii, 
dar și cu rigorile actuale ale 
bunei gospodăriri a apei. 
Dar iată faptele.

De mai mulți ani. asocia
țiile de locatari aflate în 
zona Stoian Militaru, In sec
torul 4 din Capitală, poartă 
o corespondență neîntrerup
tă cu I.C.A.B. și alte foruri 
pentru a rezolva o proble
mă elementară : in aparta
mentele situate la ultimele 
etaje ale blocurilor în

cauză (respectiv, etajele 3 și- 
4), apa rece ajunge numai 
cîteva ore pe zi, atunci cînd 
se întîmplă să fie mai pu
țin solicitată la etajele in
ferioare. Nu are rost să in
sistăm asupra inconvenien
telor pe care cetățenii aflați 
în această situație le-au 
prezentat pe larg în nenu-

discuția cu maistrul Ana Fărcaș, se- 
“ cretar al comitetului de partid, por

nește tot de la stilul și metodele de 
muncă. „în spiritul orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. reafir
mate în cuvîntarea din 3 martie a.c., 
înfăptuim rolul conducător a! orga
nizației de partid nu prin preluarea 
atribuțiilor directorului, ale organe- 

, lor financiare, ale organismelor auto- 
conducerii muncitorești-revoluțio- 
nare. ci prin asigurarea bunei func
ționări a acestor verigi, prin unirea 
eforturilor întregului colectiv pentru 
îndeplinirea obligațiilor de plan". 
Unul dintre numeroasele exemple 
din activitatea comitetului și a celor 
38 de organizații de partid pune în 
evidentă eficiența unui asemenea 
mod de acțiune. O comandă de ex
port pentru Japonia ridica probleme 
deosebite prin noutatea și varietatea 
modelelor, cantitatea mare de mano- 

; peră ce urma a fi încorporată, com
plexitatea și gradul înalt de tehnici
tate ale proceselor tehnologice. In 
compartimentele tehnico-administra- 
tive unii erau de părere că toate 
acestea se vor repercuta negativ 
asupra realizării producției fizice, a
costuri. Avîrid în vedere faptul că 
exportul este o sarcină prioritară a 
economiei naționale, organizațiile de 
partid au desfășurat concomitent 
„bătălia pe două fronturi" : mobi
lizarea colectivului pentru onorarea 
exemplară a comenzii și încadrarea 
în indicatorii de eficiență. A fost ne
voie de un mare efort, de o mare 
investiție de gindire nouă In creație, 
in pregătirea fabricației, in tehnolo
gie. de punerea deplină In valoare a 
capacităților din toate sectoarele și 
formațiile de muncă. Exemplul unor 
comuniști ca Aneta Cozma, maistru, 
secretar de organizație de bază, Ga- 
vril Costin. muncitor, membru al bi
roului comitetului de partid, ing. 
Monica Mureșan. din activul de 
partid, și al multor altora a ambițio
nat întregul colectiv. încălțămintea 
de la „Clujeana" a „pătruns cu brio" 
pe piața niponă. Dovada ? Nici o re- 
clamație de calitate și perspectiva În
cheierii de noi contracte. Tot la fel 
cum au fost încheiate noi contracte 
cu firme din S.U.A., precum șl cu 
altele din U.R.S.S.. Anglia, Franța, 
Canada. R.F.G., Olanda, Norvegia și 
alte țări.

Despre „bătălia" desfășurată de un 
alt colectiv clujean ne relatează ing. 
loan Giurgea, membru al comitetului 
municipal de partid, directorul între
prinderii „Unirea". „Miza" a fost 
însăși existența acestei unități, pro
ducătoare de mașini pentru filaturi.

ÎNFĂPTUIRI prezente. 
GINDUL LA VIITOR. „Prefața" 
vorbirii cu prof. dr. ing. Ioan 
gan. membru al comitetului muni
cipal de partid, rector al Institutului 
politehnic, o alcătuiește... o carte. Un 
volum recent tipărit din inițiativa 
comitetului de partid de la cea mai 
mare instituție de învățămînt supe
rior din Cluj-Napoca și menit să 
contribuie la educarea multilaterală a 
studenților, la formarea viitorilor 
ingineri la nivelul solicitărilor dez
voltării noastre în ritm cu cuceri
rile revoluției tehnico-știintifice con
temporane. al exigentelor formulate 
de secretarul general al partidului.

— Muncitorul-intelectual nu este 
un „lux", un deziderat al viitorului, 
ci a devenit o necesitate a prezentu
lui. După calculele mele — argumen
tează rectorul Institutului politehnic
— o singură oră de nefuncționare a 
unei mașini moderne de înaltă teh
nicitate „costă" mai mult decît cîteva 
retribuții lunare ale unui inginer, ca 
să nu mai vorbim de roboți, de ma
șinile programabile, de liniile de fa
bricație flexibile care nu pot „mer
ge" fără participarea directă a ingi
nerilor, a electroniștilor. Iată de ce 
este pe deplin îndreptățit apelul, fă
cut din nou la 3 martie de secretarul 
general al partidului, ca inginerii să 
lucreze direct in producție, și anume 
„la cele mai importante sectoare de 
activitate''. Intr-adevăr, mișcînd 
doar hîrtii dintr-un birou In altul — 
așa cum, cu părere de rău, mai întîl- 
nim In destule locuri — inginerul se 
descalifică, se „rupe" de creația teh
nică, se „deconectează" — păgubitor 
pentru el, pentru societate — de la 
posibilitățile de continuă perfec
ționare.

Aflăm o largă gamă de preocupări 
și acțiuni ale organizației de partid
— care îndrumă, în același timp, or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile stu
denților comuniști — în vederea pre
gătirii temeinice, multilaterale a 
viitorilor ingineri. Aceștia, urmînd să 
lucreze mîine direct în producție, în 
cercetare și proiectare, dobîndesc — 
în același timp — o bună cunoaștere 
a mecanismului economic, a științei 
conducerii, a organizării raționale, 
științifice a producției.

în această ordine de Idei reliefăm 
încă una din ideile puse în evidentă 
de interlocutorii noștri clujeni, și 
anume aceea că rolul conducător al 
organizațiilor de partid se manifestă 
pregnant și prin aceea că activitatea 
prezentă, de zi cu zi. desfășurată de 
către acestea, pregătește, in același 
timp, viitorul.

CU 
con- 
Dră-

Gh. ATANASIU 
Marin OPREA

procedat.. Mai întîi, s-a de
plasat la fața locului (in 
ziua de 17 ianuarie a.c.) o 
comisie care a constatat rea
litatea celor sesizate, deși 
situația se cunoștea prea 
bine de ani de zile. S-au în
tocmit un referat și o dis
poziție scrisă către o altă 
comisie — condusă de ing. 
V. Mihăilescu, din cadrul 
aceluiași compartiment (!) 
— care să meargă iar la fața 
locului și să propună... mă
suri concrete; Comisie care, 
practic, nu a luat însă nici

copil. In cazul celeilalte). 
„Justificarea" 7 Chipurile, 
apa curgea la ora respectivă. 
Da, se mai intîmplă și așa 
ceva cîte o oră, două și a- 
proape de fiecare dată — 
din coincidență, ni s-a spus 
— tocmai cînd veneau să 
verifice sesizările lucrătorii 
I.C.A.B. Numai că, pe lîngă 
plîngerile nenumărate ale 
cetățenilor, există și un 
„martor" de netăgăduit, care 
nu are de ce și cum să 
dezinformeze : manometrul 
de la punctul termic, unde

• •„Rezolvări* care nu rezolvau nimic
măratele lor memorii, au
diențe, scrisori, rugăminți 
etc., etc. Toate fără rezul
tat, în ciuda asigurărilor, a- 
vizărilor, promisiunilor re
petate. ca și a unor „mă
suri" : paliative menite doar 
să tempereze momentan in
sistențele celor în cauză. 
Singura măsură cu adevărat 
resimțită, dar care nu re
zolvă decît parțial proble
ma. a fost aceea de a se 
pompa apă rece pe țevile 
de apă caldă. Ce te faci însă 
cînd curge — sau ar trebui 
să ’curgă — cea caldă ?

Recent însă — și ca ur
mare a unei note publicate 
în ziarul nostru — s-a dat 
dispoziție fermă conducerii 
I.C.A.B. să rezolve urgent 
și definitiv această stare de 
lucruri. Fapt ce a prilejuit 
conducerii I.C.A.B. să se 
întreacă pe sine. Nu. nu în 
sensul că ar fi procedat cum 
i s-a dat dispoziție, ci în 
acela al utilizării la maxi
mum a manierei de pînă 
atunci: „rezolvarea" pe hîr- 
tie, formală a proble
mei. Căci iată cum s-a

o măsură. în schimb, a în
tocmit un referat (observați 
cîte hîrtii), pe baza căruia 
s-a redactat un răspuns că
tre 
semnat 
Saru și 
ciu E.
mătorul wuyuiu* ■ ,,*.c.c- 
ritor la adresa dumneavoas
tră, înregistrată la consiliul 
popular municipal și la 
G.I.G.C., prin care reclamați 
lipsa apei reci la etajele 3 
și 4, vă comunicăm că a- 
ceastă deficiență a fost 
înlăturată. în prezent, imo
bilele menționate sînt ali
mentate cu apă cu presiune 
normală la toate nivelurile, 
fapt confirmat în scris de 
locatarii etajului 4, respec
tiv Tache și Stoicescu". 
Răspuns trimis si foru
rilor menționate chiar în 
cuprinsul răspunsului, dar. 
așa cum o dovedesc fap
tele. în totalitate neade
vărat Inclusiv în privința 
„confirmărilor" celor două 
familii (solicitată, dar refu
zată în cazul uneia, luată 
„sub semnătură" de Ia... un

cetățenii respectivi, 
de directorul D. 
șefa de servi- 

Mamonu, cu ur- 
conținut : „Refe-

se înregistrează presiunile 
de către un operator cali
ficat, din oră în oră, într-un 
document tipizat. Și care 
arată fără dublu că în cea 
mai mare parte a timpu
lui apa rece nu urcă mai 
sus de etajul doi. Și atunci? 
Nu există decît o singură 
explicație : dezinteresul
pentru calitatea propriei 
prestații, lipsa de conside
rație pentru cetățeni, pentru 
nevoile lor mai mult decît 
îndreptățite și pentru care, 
în definitiv, plătesc. Faptul 
că trebuie să le furnizeze 
apa necesară nu este un act 
de filotimie din partea în
treprinderii amintite, d 
contraprestațla pe care este 
obligată să o îndeplinească. 
Deosebit de ilustrativă pen
tru cele spuse este și pozi
ția tovarășei E. Mamonu, 
care s-a ocupat de „rezol
varea" cazului și care, pe un 
ton, să-i spunem, echivoc, 
ne-a întrebat: „De ce vă 
interesează această proble
mă ? Locuiți cumva acolo ?" 
Iar drept concluzii, atunci 
cînd lucrurile nu mat pu-

teau fi In nici un fel răs
tălmăcite, ne-a spus în 
chip „autocritic" : „Nu tre
buia noi să ne complicăm 
dînd răspuns locatarilor. 
Era de ajuns să fi răspuns 
primăriei". Aceasta, desi
gur, pentru a nu se da în 
vileag felul cum au găsit 
de cuviință să rezolve se
sizarea. Ciudat mod de a 
înțelege relațiile cu publi
cul și îndeplinirea obliga
țiilor de serviciu I

A doua zi după documen
tarea noastră, la fața locu
lui s-a deplasat și tovară
șul director E. Saru, care, 
în cele din urmă, a dispus 
soluția ce se impunea : să 
se treacă de urgență, chiar 
din săptămlna următoare, la 
montarea unei pompe care 
să ridice apa și la etajele 
trei și patru, lucrare la 
care să participe și cetățe
nii. Adică rezolvarea fi
rească, definitivă, care s-a 
cerut de la bun început și 
care. In treacăt fie spus,’ 
era posibilă de acum mulți 
ani in urmă.

Să sperăm că dispoziția- 
promisiune n-a mai a- 
vut soarta „rezolvărilor" 
anterioare. Și că. pe lingă 
efectuarea lucrării, se va 
găsi vreme și pentru altă 
problemă rămasă incă 
neelucidată : de ce s-a 
preferat atita vreme, în 
locul soluționării efective 
a problemei, practica asi
gurărilor și promisiunilor 
formale, a Înregistrării a- 
dreselor fără sfîrsit (care 
puse cap la cap ar fi putut 
ajunge ele insele la etaiul 
patru) și care în mod cert 
a consumat mai mult timp 
decit rezolvarea concretă a 
problemet ? Răspunsul nu 
poate fi decit unul singur : 
datorită unei atitudini lip
site de solicitudinea nece
sară și obligatorie față de 
sesizările cetățenilor.

Ion MARIN
7
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LA 27 MARTIE ÎNCEPE „SĂPTĂMÎNA POMICULTURII"

Acțiuni de mare importanță pentru îngrijirea
exemplară și extinderea livezilor

A devenit de pe acum o tradiție ca 
la sfirșitul lunii martie, in cadrul 
.Săptămînii pomiculturii", să se des
fășoare ample acțiuni de plantare a 
pomilor și de îngrijire a livezilor, 
toate avînd ca scop obținerea de re
colte mari de fructe atît în acest an, 
precum și în anii următori. în „Săp- 
tămina pomiculturii", care începe 
la 27 martie, oamenii muncii 
din agricultură, în general, ma
joritatea locuitorilor de Ia sate și 
orașe vor participa în mare număr 
la efectuarea lucrărilor curente in 
livezi, la plantarea pomilor pe tere
nurile special pregătite în acest scop 
In unitățile agricole, în grădinile ds 
pe lingă casă sau de-a lungul căi
lor de comunicație. Concomitent, în 
aceste zile, se’ vor desfășura ample 
acțiuni de curățire a spațiilor verzi, 
de înfrumusețare a localităților ru
rale și urbane.

După cum am fost informați la 
Direcția generală economică a horti
culturii din ministerul de resort, în 
cele șapte zile urmează să fie fă
cute plantații noi de pomi pe 2 300 
hectare în unitățile agricole și să se 
planteze 1 300 000 puieți în gospodă
riile populației. De asemenea, se vor 
planta 550 hectare cu arbuști, pre
cum și 750 hectare cu căpșuni. Con
tinuă să se desfășoare lucrările de 
îngrijire în livezi : arat și săpat în 
jurul pomilor pe 34 600 hectare, fer
tilizarea cu îngrășăminte organice — 
pe 5 000 hectare, la care se adaugă 
desfundarea terenului pentru viitoa
rele plantații pe 600 hectare.

Acțiunile desfășurate în „Săptă
mîna pomiculturii" au și în acest an

o semnificație aparte, deoarece ele 
urmează să contribuie la îndepli
nirea obiectivelor cuprinse în „Pro
gramul de dezvoltare a pomiculturii 
in perioada 1986—1990", program 
care prevede înființarea de noi li
vezi, generalizarea tehnologiilor in
tensive de cultivare a pomilor, astfel 
îneît să se obțină producții de fruc
te superioare din punct de vedere 
cantitativ și calitativ, care să asi
gure o bună aprovizionare a popu
lației.

în vederea îndeplinirii programului 
de plantări din această primăvară 
au fost făcute pregătiri intense : s-a 
desfundat terenul, au fost săpate 
gropile necesare, iar în pepinierele 
de pomi s-au produs milioane de 
puieți altoiți sau butași de arbuști. 
Profitînd de timpul bun de lucru, 
pomicultorii din județele Maramureș 
și Brăila au încheiat plantarea po
milor pe toate suprafețele prevăzute, 
iar în județele Constanța, Iași, Vîl- 
cea și Suceava lucrările sînt într-un 
stadiu avansat. De asemenea, la 
plantarea arbuștilor fructiferi, cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
în județele Botoșani, Vrancea, Gorj 
și Caraș-Severin. Lucrările de plan
tare a pomilor trebuie intensificate 
mai cu seamă în unitățile agricole 
din județele Arad, Bihor, Satu Mare 
și Sibiu, unde se înregistrează rămî- 
neri in urmă față de prevederile din 
program.

în „Săptămîna pomiculturii", pre
cum și în zilele lunii aprilie, nu
meroși locuitori de la sate și orașe 
vor avea satisfacția de a putea plan
ta un mare număr de pomi altoiți și 
arbuști fructiferi din cele mai dife-

rite specii și soiuri. Spunem aceasta 
întrucit pepinierele unităților de stat 
pun la indemîna populației milioane 
de pomi și butași de arbuști fruc
tiferi. la care se adaugă un număr 
impresionant de stoloni de căpșuni. 
Rămine doar ca organele de specia
litate și consiliile populare să asi
gure distribuirea operativă a mate
rialului; săditor, iar locuitorii de la 
sate și orașe, convinși de avantajele 
pomiculturii, să se îngrijească de 
plantarea lor cit mai repede.

Nu trebuie uitat nici un moment 
că nivelul cantitativ și calitativ al 
producției de fructe din acest an 
depinde în mare măsură de lucrările 
ce se efectuează primăvara în li
vezi : tăieri, stropiri, arat și săpat, 
aplicarea de îngrășăminte. Numai 
făcînd cu grijă aceste lucrări pot fi 
obținute recolte mari de fructe și 
superioare din punct de vedere ca
litativ, așa cum le dorim cu toții. 
Aceasta decurge și din cerința prac
ticării unei pomiculturi intensive, 
obiectiv de bază cuprins în progra
mul de dezvoltare a pomiculturii.

Așadar, „Săptămîna pomiculturii" 
trebuie să constituie o săptămîna de 
acțiuni ample în vederea înființării 
de plantații noi, de îngrijire exem
plară a tuturor pomilor, concomitent 
cu măsurile de ordin gospodăresc 
avînd ca scop înfrumusețarea tutu
ror localităților. Este în interesul tu
turor locuitorilor de la sate și orașe 
să planteze cît mai mulți pomi, să 
îngrijească exemplar livezile, spre a 
se obține atît în acest an, cît și 
anii următori recolte mari de fructe.

loan HERȚEG

Noua carte de vizită a Reghinului
(Urmare din pag. I) pre aspectul calitativ al 

producției și implicațiile ei 
pe plan social, să reținem 
că, dacă în urmă cu nu
mai 10 ani, profesiile de 
bază erau cele de tîmplar, 
cizmar, muncitor forestier, 
lăcătuș sau croitor, în pre
zent urmașii meșteșugari
lor de altădată sînt, cei 
mai mulți din ei, fie strun
gari, rabotori, oțelari sau 
turnători metale, fie lu- 
tieri, electroniști sau ci- 
berneticieni. Numai ingi
nerii au ajuns să fie 439, 
față de 30 în 1965. Această 
evoluție spre tehnica de 
vîrf a făcut ca produsele 
„de Reghin" să fie expor
tate in peste 20 de țări ale 
lumii, realizatorii lor (oa
menii) fiind primii care au 
beneficiat de aceste prefa
ceri.

— întotdeauna mi-am 
dorit să am o meserie pe 
care să o stăpînesc la un 
înalt nivel profesional — 

maistrul- 
Săcălian. 

ani, 
in care

rilor din Munții Gurghiu- 
lui avînd să fie înnobilat 
prin prelucrări superioare, 
pornind mai departe în 
lume nu sub forma „lăzi
lor de ambalat fructe", ci 
sub chipul unor rafinate 
produse din lemn, în de
plin acord cu dorul de fru
mos și civilizație al oame
nilor acestor locuri, al că
ror „mesager" a fost. în 
aceste zile, instrumentul 
muzical (o vioară de con
cert solo) cu numărul 
800 000, livrată (unde cre
deți ?) in Italia, patria vio
rilor ! Dar „schimbarea la 
față" a Reghinului — cum 
se exprima primarul ora
șului — a fost alta în 
ultimii ani : înscrierea „o- 
rașului viorilor" pe traiec
toria marii industrii, prin 
indicarea la putere a ener
giilor și resurselor acestor 
oameni. Beneficiind, în în
treaga perioadă 1965—1988 ne mărturisea 
de investiții anuale în va- turnător Iacob 
lo#e de peste 850 mntoaheP’"'Dnrj în urrrtă1 cu
lei, industria orașului s-a 
dezvoltat susținut. Și nu 
oricum. Bunăoară, In ulti
mii zece ani — perioada 
care, practic, a „reprofi
lat" economia orașului — 
dezvoltarea cea mai dina
mică a avut-o industria 
construcțiilor de mașini și 
de prelucrare a metalelor. 
Prin înălțarea noii platfor
me a întreprinderii meta
lurgice „Republica", Re
ghinul are azi cea mai 
mare unitate constructoare 
de mașini și de prelucrare 
a metalului din această 
zonă a Transilvaniei, a că
rei producție industrială a- 
nuală este de peste 2 ori 
mai mare decît întreaga 
producție a orașului din 
1965. Faptul că orașul dis
pune azi de 5 mari între
prinderi republicane și 2 
unități ale cooperației 
meșteșugărești a făcut ca, 
în prezent, Reghinul să 
realizeze o producție- 
marfă industrială în valoa
re de aproape 4 miliarde 
lei. O creștere spectacu
loasă dacă avem în vedere 
că, in urmă cu 24 de ani, 
abia realiza o producție de 
323 milioane lei. Cît des-

„Întreprinderea" 
m-am angajat (în fapt, 
două ateliere 
tare) din
s-a „născut" marea între
prindere metalurgică „Re
publica" de azi — nu avea 
cine știe ce „meserii", de 
vreme ce aici se reparau, 
pe atunci, doar subansam- 
ble pentru mori și sobe. 
Dar, mai tîrziu —, o dată cu 
dezvoltarea unității — la 
„Republica" mi-am împli
nit aspirațiile atît eu, cît 
și întreaga mea familie. Ca 
oțelar, aici am cunoscut-o 
pe viitoarea soție, și ea tot 
muncitoare la metrologie ; 
aici am ajuns maistru. 
Avem doi băieți. Sint mari 
acum. Unul a făcut liceul, 
apoi facultatea. Facultatea 
de metalurgie. Și pentru 
că a avut note bune, a op
tat pentru postul de ingi
ner metalurg tot în între
prinderea „Republica", a- 
lături de părinți. Celălalt, 
prislea, a făcut și el liceul, 
liceul industrial de pre
lucrare a lemnului. După 
armată a venit insă și el 
tot aici, și chiar în aceeași 
secție. întrucit meseria de 
modelor în turnătorie e

rudimen- 
care apoi

tot... o prelucrare a lem
nului. Toți cîștigăm bine, 
iar din munca mea și a 
soției ne-am construit o 
casă in strada Viorelelor, 
iar băiatul mare (căsătorit 
și el, de curind) o altă 
casă în strada Pandurilor. 
Bineînțeles, ca noi sint 
mulți în Reghin.

Așa este. Ca Iacob Să- 
călian, un locuitor repre
zentativ al acestui oraș, 
sînt foarte mulți oameni 
care au crescut o dată cu 
fabrica și s-au format o 
dată cu ea. Simion Bexa, 
secretarul biroului execu
tiv al consiliului popular 
al orașului, ne spune că 
efectul industrializării ma
sive, realizată, cu precă
dere, în ultimii 24 de ani
— cînd orașului i-a fost
necesar un adaos de forță 
de muncă, atrasă din lo
calitățile învecinate — a 
fost acela că, din popu
lația actuală, ajunsă Ja . a-. 
proape 49 000 de locuitori, 
mai bine de 25 000 o re- lulul .
prezintă populația activă. vâ aparține",
din care circa 20 000 lu- “ *‘‘'“
crează în industrie.

Fără îndoială, mutațiile 
produse in economia ora
șului au condus la ridica
rea calității vieții. Este o 
realitate ilustrată de fap
tul că. în anii socialismu
lui, s-au construit 7 000 ds 
apartamente, iar din fon
durile populației — peste 
24 000 case noi, în majo
ritate cu 2 și 3 niveluri. 
Aceasta a făcut ca in ma
rile cartiere apărute pe 
harta orașului după 1965
— „Mihai Viteazul", „Ier- 
nuteni" I și II. „Rodnei", 
„Pomilor", „Făgăraș", „U- 
nirii" ș.a. — să locuiască 
aproape 80 la sută din 
populația actuală a orașu
lui. în fața unei machete, 
secretarul consiliului popu
lar ne preciza însă un alt 
lucru important : „Reghi
nul este, practic, un oraș 
nepoluat. De ce ? Pentru 
că în tot ce s-a construit 
pînă acum s-a respectat 
un lucru elementar : limi
tarea strictă a zonei in
dustriale de cea locuibilă. 
Că așa stau lucrurile o 
demonstrează, intre altele, 
faptul — „simțit" de orice 
vizitator — că. la Reghin,

rămas
50 de
Petru

„aerul de munte" a 
(ca și in urmă cu 
ani) la... el acasă.

Dar orașul unde 
Maior și-a gindit șl scris
cu aproape 200 de ani în 
urmă faimoasa „Istorie 
pentru începutul români
lor in Dachia" se mindreș- 
te cu multe alte realizări, 
în ultimii ani. aici — unde 
învață peste 10 000 de e- 
levi — s-au construit 5 
școli, 12 ateliere, 6 grădi
nițe, 3 dispensare medica
le ș.a. Cu elevii, tinerii 
(dar și cu cei vîrstnici), 
Reghinul și-a sporit, în 
anii din urmă, renumele 
de centru cultural. Acest 
oraș, situat in zona Mu
reșului de Sus — care nu
mără peste 200 formații 
artistice, ce reunesc a- 
proape 5 000 artiști ama
tori — este locul unde iși 
au. intre altele, originea 
manifestările culturale 
tradiționale : „Festivalul
cîntecului. jocului și por
tului reghinean", „Azi clu- 

apaipuc1, „Săptă
mîna tineretului reghi
nean". „Om — societate 
— cunoaștere" sau mani
festările complexe în ca
drul „Zilei muncitorilor 
forestieri".

Reghinul este încă un 
oraș în prefacere. O pre
facere la care au 
mult locuitorii 
consiliul popular 
înfățișate zonele 
volfare edilitar-urbană din 
prezent și în anii ce vin. 
Unele ansambluri au și în
ceput să prindă contur, 
alte obiective — intre care 
construirea unui hotel, 
modernizarea autogării de 
călători ș.a. — sint proiec
te de viitor imediat.

...în fiecare zi. Reghinul 
este vizitat de sute și sute 
de turiști, de oameni ve- 
niți cu treburi în unitățile 
sale economice. Unii vin 
pentru întîia dată, alții au 
și uitat a cita oară. Pen
tru toți insă „Orașul lui 
Petru Maior, al viorilor 
sau, mai nou. al metalur
giei și construcțiilor de 
mașini" este un oraș me
reu altul, un oraș care în
tinerește cu fiecare an.

visat de 
săi. La 
ne sînt 
de dez-

Gheorghe GIURGIU

teatre
• Teatrul Național (14 7171), sala 
Mare) : Filoctet. Spectacol prezentat 
de Compania engleză „Cheek by 
Jowl" — 15; 18; (sala Amfiteatru): 
Actorul — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital Instru
mental. Otilia Panaltescu-flaut, Octa
vian Ursu-trompetă. La plan : Cristi
na Popescu-Stănești, Aladar Racz — 
10,30; (Ateneul Român): Concert vo- 
cal-simfonic. Dirijor : Iosif Conta.
Soliști : Ruxandra Donose-mezzoso- 
prană, Ștefănlță Lașcu-tenor, Pompei 
Hărășteanu-bas — 18; Concert came
ral susținut de elevi ai Liceului de 
artă „George Enescu". Prezentarea : 
Radu Gheciu — 11.
• Opera Română (13 18 57): Motanul 
încălțat — 11; Trubadurul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 10,30; Victoria și al el husar 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Trenurile mele — 10.30; Noțiunea de 
fericire — 18: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44': Dansatorul magic — 10,30;
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 76 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 10,30; Mitică Po
pescu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina șl hoțul — 11; Bărbatul și fe
meile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60); Slu
gă la doi stăplni — 10: 13, Clnd co
media era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Intr-o dimineață — 
Micul Infern — 18; (sala 
Cuibul — 10,30; O noapte
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie 
scară — 11; Așteptam pe altcineva — 
18; (în foaier): Pasărea măiastră-Ma- 
r’a Tănase — 11.30; (sala Giulesti, 
'' 74 85): Jean, fiui tu! Ion — 18
(î Teatrul satiric-muzica! ,,C. Tănase" 

ala Savoy, 15 56 78) : Mi se nare că 
mă-nsor — 18: (sala Victoria, 50 58 63): 
Varietăți pe portativ — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
11; Să ridam cu Pulu Căllnescu, să 
cîntăm cu Nicolae Nițescu și forma
ția „Retro" — 16; 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10.30; Intlmplare din 
cartierul Soho — 18

• Circul București (10 41 95); Vedetele 
circului din Varșovia — 10; 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Ileana Stnziana — 11;
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Cartea 
cu jucărl — 11,30
• Studioul de teatru I.A.T.C, (14 72 59): 
Steaua fără nume — 10,30.

c i n a

sala 
10; 

Studio) ; 
furtunoasă

Majestic,
cu

• Vacanta cea mare : VICTORIA 
(16 28 79)— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; II; 13; 15; 
17; 19
• Miracolul — 15; 17; 19, Uimitoarele 
aventuri ale mușchetarilor — 9; 11;
13 : DOINA (16 35 38)
• Revanșa : UNION (13 49 94) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Secretul Iul Backus : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
• De ce are vulpea coadă ; FEREN
TARI (80 49 85) — 14.30: 16,45: 19
• ExpedRla : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17: 19
• Fata Morgana : ARTA (21 31 85) — 
13: iS: 17
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15.15; 17,30; 19,45
• Iubire statornică : SCALA (II 03 72)
- 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială :
(15 61 54) — 9; 11; 13: 15;
• Destin tragic : LUMINA 
9; 11; 13: 15; 17: 19
• Comedianta : GRIVIȚA 
9: 11,30; 14: 16.30: 19
• Profesorul distrat: STUDIO (59 53 15)
- 9,30; 11.30: 13.30: 15,30: 17.30; 19.30
• Karel Gott : DACIA (50 35 94) — 9; 
11: 13: 15: 17: 19
• Cine ești, călăretulef: LIRA (31 71 71)
- 9. 11: 13: 15: 17: 19
e Sora 13; DRUMUL SĂRII (3128 13)
- 15- 17: 19. POPULAR (35 15 17) - 
15: 17: 19
«9 Unde este un „nofelet"? : GIU
LESTI (17 55 46) - 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
COSMOS (27 54 95) - 9; ti: 13: 15:
17: 19
fi Moștenire cu bucluc :
(10 67 40) - 15: 18
A Substituirea : VOLGA
9: 11: 13: 15: 17: 19

Oricare fată iubește
AURORA (35 04 66) — 9; 11;
19. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

BUCUREȘTI 
17; 19
(14 74 16) -

VIITORUL

(79 71 28)

un băiat : 
; 13; 15; 17;

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE PAKISTANEZE
Delegația parlamentară pakistane

ză, condusă de Malik Meraj Khalid, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Islamice Pakistan, aflată 
in vizită în țara noastră la invitația 
M.A.N., s-a întîlnit, sîmbătă, cu zia
riști din presa centrală, de la radio 
și televiziune.

în declarația făcută cu acest pri
lej, conducătorul delegației a expri
mat profunda gratitudine și satisfac
ție de a fi primit de președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Relevînd că 
președintele României personifică 
ideea de libertate și unitate a po
porului român, oaspetele a arătat că 
a fost deosebit de impresionat de 
realizările obținute de țara noas
tră, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în toate domeni
ile de activitate. Felicităm România, 
a spus oaspetele, pentru hotărirea sa 
de a lichida cît mai curind posibil 
toate datoriile externe. Acest lucru 
impresionează poporul pakistanez, 
care are și el datorii externe.

Am avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus el — 
o convorbire deosebit de utilă referi
toare la dezvoltarea și amplificarea 
raporturilor bilaterale pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii de interes comun.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
Am abordat, totodată, aspecte ac
tuale ale situației mondiale, cum sint 
dezarmarea, noua ordine economică 
internațională, soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor 
conflictuale din diferite zone ale 
lumii și am constatat, cu satisfacție 
că România și Pakistanul au puncte 
de vedere similare sau foarte apro
piate in principalele probleme ale 
vieții internaționale.

Vorbitorul a evocat sprijinul acor
dat de România poporului pakista
nez în realizarea năzuințelor sale de 
libertate și unitate națională, bunele 
relații de prietenie și colaborare sta
tornicite între țările noastre. Oaspe
tele a menționat, în acest sens, ac
țiunile de cooperare româno-pakis- 
taneze, cum sînt realizarea rafinăriei 
de la Karachi — cea mai mare uni
tate de acest fel din țară —, fabri
cile de ciment de la Kohat și Las- 
balla, arătind că' există largi posi
bilități pentru extinderea în conti
nuare a colaborării reciproc avanta
joase pe multiple planuri.

în încheiere, conducătorul delega
ției a evidențiat strînsele legături 
dintre forurile legislative din cele 
două țări, contribuția pe care parla
mentarii o pot aduce la continua 
dezvoltare a relațiilor dintre Româ
nia și Pakistan.

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Domnului HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DHAKA

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Populare 
Bangladesh, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, tn numele guvernului 
și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie șl strinsâ cooperare dintre 
România și Bangladesh vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al 
Republicii Populare Bangladesh, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Climatul competenței
(Urmare din pag. I)
nit laboratoarele noastre, piloții 
noștri de încercare, și astfel utila
jele au trebuit pină la urmă să răs
pundă prin calitățile lor celor mai 
mari dificultăți geofizice".

Cum a acționat întreprinderea ? 
Mai întîi a concentrat întregul pro
ces de fabricație, a îngemănat cer
cetarea. proiectarea și producția. 
Cercetarea, proiectarea. execuția, 
exploatarea utilajului solicită un 
circuit unitar și cît mai scurt, toate 
performantele produselor se cer 
concentrate într-o sinteză unică, 
funcțională și dinamică, așadar se 
cer supuse necontenit gindirii no
vatoare a tuturor oamenilor : fie
care angajat este chemat să gîn- 
dească și la viitor, să anticipeze cu 
mint-ea ceea ce urmează să înfăp
tuiască. Dar ca oamenii să poată 
anticipa, ei trebuie să știe ce și cum 
să învețe necontenit. De unde și 
nevoia îngemănării întregului pro
ces amintit de fabricație cu ridi
carea necontenită a pregătirii pro
fesionale și de cultură a oamenilor, 
necesitatea cursurilor de perfecțio
nare organizate în întreprindere, 
amploarea __ .. ‘
la cursurile serale ale liceului și ale 
institutului de mine din localitate. 
Și pînă la urmă a hotărît nu doar 
numărul celor ce se pregătesc, ci 
calitatea acestei pregătiri, diversita
tea si complinirea specializărilor. 
Bunăoară, pe lingă un mare număr 
de ingineri specializați in utilajul 
minier. în întreprindere lucrează 
acum specialiști în multe alte do
menii : sudură, acoperiri galvanice, 
electronică, automatică, informatică. 
Spiritul interdisciplinar lărgește si 
adinceste viziunea creației. îi spo
rește puterea anticipativă. Așa s-a 
ajuns astăzi ca la fabricația sus
ținerilor mecanizate fluxul tehnolo
gic să fie automatizat, cu Înalte a- 
tribute de calitate si economicitate. 
Sudura subansamblelor în mediu 
protector, cum se execută acum, 
înseamnă de peste trei ori produc
tivitate față de sudura cu electrozi. 
Iar astăzi întreprinderea are deja 
elaborate proiectele unor roboți de

participării angajaților

r a
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 26 martie, ora 20 — 29 martie, ora 
20. In (ară : Vremea va fi tn general 
frumoasă, exceptînd estul țării, la în
ceputul intervalului, unde va fi ușor 
instabilă. Cerul va fi mai mult dega
jat in primele zile, exceptînd regiu
nile estice, unde va fl temporar noros 
șl. Izolat, va ploua, iar spre sfirșitul 
intervalului cerul va fi temporar aco
perit, mal ales tn regiunile nord-ves- 
tice, unde se vor semnala ploi pe arii 
relativ extinse și doar izolate tn rest, 
izolat, în Carpații orientali, va ninge 
slab. VIntuI va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări ta înce
putul intervalului în estul țării din 
sectorul nordic. Temperatura aerului 
va marca o scădere în primele zile, 
apoi tn creștere treptată. Tempera
turile minime, nocturne, se vor situa 
între minus I și plus 6 grade, mai 
scăzute tn primele nopți tn nordul șt 
centrul teritoriului pînă Ia minus 6. 
minus 7 grade, dar st mai ridicate în 
ultima noante în regiunile sud-vestlce. 
Iar maximele, diurne, se vor situa, în 
general, între 7 si 17 grade. Dimineața, 
local, se vor semnala ceață șt brumă 
mai ales tn nord șl centru.

sudură pe care peste vreo opt luni 
ii va introduce in fabricație ; pro
ductivitatea. indicatorii 
vor crește și mai mult.

„Cum am reușit toate
Pe o singură cale — afirmă direc
torul : printr-o colaborare de 41 de 
ani cu institutul nostru de mine. 
Universitarii au venit cu ideea. noi 
am fost cu fapta, le-am unit, iar 
acum sîntem mereu împreună".

Șl intr-adevăr. Institutul de mine 
din Petroșani este astăzi implicat în 
aproape toate utilajele pe care în
treprinderea le fabrică si de la el 
pornesc nu o dată primele semnale 
ale produselor viitoare. Iată, de 
pildă, cele două instalații de perfo
rat. IMP: și IMPj : proiectul și mo
delul experimental au fost realizate 
pe baza unui contract economic în
cheiat cu un colectiv condus de 
prof. univ. dr. Ion Marian ; o 
dată intrate in fabricația de serie, 
universitarii și specialiștii producției 
au mers împreună mai departe, au 
aplicat îmbunătățiri și au ajuns la 
„combina minieră 1". iar de aici, mai 
departe, i-au proiectat o componen
tă specială de tăiere, adaptată în 
întregime lignitului, pe baza unor 
procedee foarte ingenioase. Sau un 
alt exemplu : un vagon autodescăr- 
cător a ajuns, fază cu fază, la per
formanțe tehnico-științifice deose
bite tot printr-o strînsă și perma
nentă conlucrare cu institutul de 
mine ; s-au constituit colective mix
te. interdisciplinare atît de comple
xe și totuși atît de omogene îneît 
cu greu mai poate fi stabilită o li
mită între ceea ce proiectează în
treprinderea și Institutul de mine. 
I,a instalația mecanizată de susți
nere în abataj (SMA;) au colaborat 
specialiștii din producție plus toate 
cadrele universitare, de la mecanica 
rocilor la rezistenta materialelor și 
la mașini miniere. Multe dintre 
aceste cercetări au loc intr-un stand 
special de testare, anume amenajat 
de institut și de uzină. Aici a în
ceput una din marile bătălii ale vii
torului : ca prin simularea pe cal
culator să se știe încă din stand so
luția optimă impusă In condițiile 
specifice de acțiune a rocilor.

...Și astfel, oameni pe care abia 
l-ai zărit In trecere, cu biografii 
despre care n-ai auzit și nu știai 
nimic Înainte cu citeva ore, îi vezi 
acum. îi cunoști ca de cînd lumea, 
înfățișarea lor este a faptelor des
pre care ți se vorbește pe un ton 
obișnuit, iar în perseverenta lor 
pentru izbînda ideilor novatoare 
de bună seamă că regăsești întregul 
lor relief sufletesc.

Mihai IORDANESCU

calitativi
acestea ?

La 26 martie poporul Republicii 
Populare Bangladesh sărbătorește 
împlinirea a 18 ani de la procla
marea independenței țării, evocînd 
cu acest prilej unul dintre cela 
mai importante momente ale isto
riei sale naționale. Actul din pri
măvara anului 1971 a încununat 
lupta maselor pentru libertate și a 
marcat începutul unor ample efor
turi in vederea făuririi unei vieți 
noi.

Situat in regiunea Asiei de sud. 
Bangladeshul este străbătut de 
apele fluviilor Cange și Brahma
putra, al căror bazin aluvionar sa 
numără printre cele mai fertile din 
lume. Pe o suprafață de 142 776 
kmp trăiesc 110 milioane de lo
cuitori, care se ocupă în principal 
cu agricultura, cultivind orez, griu, 
ceai, trestie de zahăr și mai ales 
iută. Ultima cultură situează Re
publica Populară Bangladesh în 
fruntea producătorilor mondiali, 
asigurîndu-i circa trei sferturi din 
veniturile realizate în devize. în 
cadrul combinatului de la Nara- 
yanganj șl al altor 70 de întreprin
deri de profil se realizează o pro
ducție anuală de circa 600 000 tone.

Valorificarea principalei bogății 
a țării constituie, fără îndoială, 
doar una din direcțiile în care s-au 
îndreptat eforturile tînărulul stat 
asiatic în cele aproape două de
cenii care au trecut de la cucerirea 
independenței. înfruntînd conse
cințele nefaste ale anilor de domi
nație colonială și urmările catas
trofale ale calamităților naturale 
(inundațiile de anul trecut s-au 
soldat cu circa 1 500 de marți și 
uriașe pagube materiale). Republi
ca Populară Bangladesh a făcut 
importanți pași înainte pe calea 
Împlinirii aspirațiilor sale de pro
gres și dezvoltare. în dorința de a

consollda bazele economiei națio
nale, au fost construite noi între
prinderi metalurgice, combinate 
petrochimice, fabrici de produse 
alimentare și s-a acordat o atenție 
sporită dezvoltării agriculturii. 
Astfel, reforma agrară se află în 
plină desfășurare, intensificindu-se 
totodată eforturile de modernizare 
a sectorului agricol, tn cursul pla
nului de cinci ani 1986—1990 supra
fețele de teren irigate vor fi ex
tinse de la 6,12 milioane acri la 9,64 
milioane acri.

tn spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește 
cu interes și simpatie eforturile 
depuse de poporul din Bangla
desh pentru consolidarea indepen
denței și făurirea unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bangladesh 
s-au stabilit relații de prietenie și 
colaborare, întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, relații care cu
nosc un curs mereu ascendent. Un 
moment de cea mai mare însem
nătate in evoluția raporturilor din
tre cele două țări l-a constituit vi
zita oficială de prietenie întreprin
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, In Bangladesh, tn mar
tie 1987. Desfășurată sub semnul 
stimei și înțelegerii reciproce, vi
zita s-a încheiat cu rezultate deo
sebit de rodnice, care au deschis 
ample perspective dezvoltării con
lucrării bilaterale pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și in 
alte domenii de interes comun.

Este convingerea ambelor țări că 
raporturile reciproc avantajoase 
dintre România și Bangladesh se 
vor extinde în continuare, în inte
resul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

t
11,30 Lumea copiilor (color). • Tele- 

fllmoteca de ghiozdan. „Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul; Cristiana Ni
colae, după romanul „Racheta al
bă" de Ludovic Roman. Regia î 
Cristiana Nicolae. Episodul

12,25 Sub tricolor, la datorie 1
12,40 Viața satului (color) 
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color) 
15,00 închiderea programului

14. 
(color)

raport
• Mâr-

Docu- 
condu- 
literar-

19,99 Telejurnal. • 1 Mal — 
muncitoresc

19.29 Cîntarea României (color) 
turla unor mari lzblnzi. 
mentar. • Omagiul țării 
cătorulul Iubit. Spectacol 
muzlcal-coregrafic.

29.29 Film artistic (color). „Asediul". 
Producție a Studioului cinema
tografic „București".

21.49 Bijuterii muzicale (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Luni, 27 martie, 1989
19,09 Telejurnal. • 1 Mal — raport 

muncitoresc
19.25 Industria — programe prioritare.

• In spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. Organizarea științifică și 
modernizarea produselor tn ve
derea obținerii de producții supli- 
mentare.

19.45 Statul democrației muncltorețtl- 
revoluționare — Înfăptuire defi
nitorie a societății noastre socia
liste. Documentar (color)

29.95 In comuniștii ani de glorii (color). 
Emisiune de versuri șl cintece pa
triotice, revoluționare.

29.25 Ctitorii ale Epocii de aur (color)
• Columnele civilizației socialiste

29.45 Știința — forță nemijlocită de 
producție. Documentar (color)

21.95 Din lumea capitalului. Documen
tar (color)

21,29 Tezaur folcloric (color) • Perma
nențe ale cîntecului românesc : 
Dumitru Fărcaș

21,50 Telejurnal
22,09 închiderea programului.

SPORT
în spiritul eticii sportive,

al respectului desăvîrșit față de public!

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

circulație
aceștia sînt îmbrăcați in haine de 
culoare închisă ori a unor vehicule 
cu deplasare lentă sau staționate și 
semnalizate corespunzător. în loca
litatea Tărtășești, județul Dîmbovi
ța. conducătorul unui autoturism 
care rula după lăsarea serii cu vi
teze mult peste limita legală a fost 
orbit la un moment dat' de farurile 
dereglate ale altei mașini care ve
nea din sens opus și pentru că nu 
a redus corespunzător viteza a a- 
croșat un pieton care se deplasa pe 
marginea șoselei și care n-a mai 
putut fi salvat Sondajele întreprin
se de către agenții de circulație au 
relevat că o parte din automobiliști 
neglijează starea și funcționarea 
sistemului de iluminare-semnalizare, 
deplasîndu-se cu defecțiuni ale a- 
cestuia, fără a bănui la cîte pericole 
se expun și îi expun pe cei din jur 
dintr-o asemenea neglijență. în 
multe din accidentele produse după 
lăsarea serii autorul moral este și 
conducătorul acelui autovehicul care, 
circulînd cu farurile dereglate ori 
fără să folosească faza de întilnire, 
l-a orbit pe partenerul de drum, pu- 
nîndu-1 astfel în dificultate. în cir
culația urbană, siguranța deplasări
lor în intersecții depinde în mare 
măsură de precauția cu care pieto
nii și conducătorii auto traversează 
nodul rutier respectiv. Faptul că un 
biciclist nu s-a asigurat la pătrun
derea într-o intersecție cu o arteră 
avînd prioritate, din municipiul Bo
toșani, l-a costat multe zile de spi
talizare. fiind 
autovehicul.

Intensificarea 
aduce în prim . 
în trafic a copiilor. Trebuie subli
niate obligațiile oe care le au pă
rinții. cadrele didactice, toti factorii 
educaționali în a-i învăța pe copii 
să folosească drumul public in mod 
corect si sigur. Inspectoratul Gene
ral al Miliției. — Direcția circulație, 
îmnreună cu Ministerul Educației 
și învătăminfului au editat manuale 
de circulație, la studierea cărora, în 
afară de școală, este chemată și 
familia, care trebuie să Rețină un rol 
determinant în educația și instruirea 
rutieră a copiilor.

• Direcția
Pe toate traseele, atît în locali

tăți, cit și în afara acestora, traficul 
rutier cunoaște deja valori tot mai 
ridicate. Vremea caldă, condițiile 
propice deplasării tuturor categorii
lor de vehicule dau o mare diversi
tate circulației rutiere. Alături de 
autovehicule, bicicletele, căruțele și 
utilajele agricole sînt prezențe coti
diene in trafic, fiind necesară mai 
mult ca oricind din partea celor de la 
volan o atitudine preventivă. Un rol 
important in prevenirea accidentelor 
revine atenției conducătorilor de ve
hicule și autovehicule, respectiv 
modului în care aceștia receptează 
oportun informațiile din trafic și e- 
fectuează cu promptitudinea nece
sară manevrele impuse de împreju
rări. Frecvente momente de neaten
ție manifestă automobiliștii care să- 
vîrșesc imprudența de a urca la vo
lan în stare de oboseală sau după 
ce au consumat băuturi alcoolice. 
Pericolul sporește pe timp de noap
te. cînd atenția slăbește pe fondul 
oboselii excesive, a suprasolicitării 
sistemului nervos și limitelor fizio
logice ale vederii. Sint mai greu 
sesizate detaliile slab iluminate, mai 
ales în amurg sau cînd luminile 
farurilor autovehiculelor care vin 
din sens opus declanșează pe retină 
procese fotochimice de protecție care 
afectează pe moment acuitatea vi
zuală, producind temporar fenome
nul de orbire. Automobiliștii trebuie 
să cunoască felul în care se adaptea- 

‘ ză celulele vizuale la întuneric. S-a 
calculat că, nentru un om care a 
stat 30 minute la lumină puternică, 
este necesară aproape o oră pentru 
ca. in condiții de iluminare s'abă. 
detaliile să poată fi din nou per
cepute. în cazul orbirii cu faza lun
gă ori cu faza scurtă dereglată a 
altui autovehicul, perioada de rea
daptare este de circa două ori mai 
mare decît cea de 
acest răstimp, dacă 
nu reduce viteza sau nu 
mașina poate parcurge 
de metri fără ca omul 
să vadă ceva înaintea 
pericolul acroșării unor

lovit în plin de un
circulației de sezon 
plan și comportarea

„orbire". în tot' 
automobilistul 

oprește, 
zeci și sute 
de la volan 
sa, existînd 
pietoni dacă

Opinia publică a luat cunoștință — 
din ziarele de ieri — de analiza și 
măsurile adoptate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
și Federația română de fotbal, pre
cum și de clubul sportiv Dinamo 
București cu privire la unele abateri 
săvîrșite in finalul meciului ’ 
bal Steaua — Dinamo, din 
22 martie 1989.

Sînt măsuri, așteptate de 
publică și bine venite, care, 
plicarea lor cu fermitate, pot con
duce, și trebuie să conducă, așa cum 
se consemnează și in comunicatul 
forurilor de resort, la „îmbunătăți
rea muncii de educație a sportivilor, 
întărirea ordinii șl disciplinei, a răs
punderii cadrelor care au atribuții 
fotbalistice, pentru desfășurarea tu
turor întrecerilor în spiritul eticii 
sportive, al regulamentelor și nor
melor mișcării sportive, al respectu
lui desăvîrșit față de publicul spec
tator".

Socotim, de asemenea, pozitiv fap
tul că, în analiza făcută asupra a- 
cestui meci, conducerea clubului 
sportiv Dinamo a ajuns la concluzia 
— de altfel, evidentă pentru toată 
lumea — că fotbalistul Andone Ion, 
căpitanul echipei, antrenînd și alți 
jucători, a avut un comportament 
necorespunzător, unele manifestări și 
gesturi de neadmls, care pe bună 
dreptate au indignat publicul spec
tator. Angajamentul de a se lua toa
te măsurile ...............
săvirșire a 
normele și 
desigur, de 
ducerea cu 
ordine și disciplină.

Cele petrecute la meciul de fotbal 
amintit — ca și la alte meciuri de 
fotbal și întîlniri sportive din alte 
ramuri — trebuie să fie prilej de în
vățăminte nu numai pentru condu
cerea clubului Dinamo, ci pentru 
toate cluburile și asociațiile sporti
ve, pentru echipele care activează in 
alte discipline, pentru federațiile 'de 
specialitate.

Opinia publică, ceilalți sportivi din 
țară nu pot tolera manifestările ce 
degradează spectacolul sportiv, com
portările reprobabile și repetate ale 
unor jucători. Opinia publică solici
tă, pe bună dreptate, să se adopte 
măsuri care să cruțe stadioanele și 
sălile de sport de orice ieșiri groso
lane, lipsite de bună-cuviință și de 
respect pentru partenerii de între
cere și pentru public, tn loc să pre

clu
de 

pri- 
fot-

de fot- 
ziua de

opinia 
prin a-

pentru lichidarea cu de- 
gravelor abateri de la 
conduita sportivă este, 
natură a asigura intro- 
fermitate a spiritului de

cere și pentru public. In loc să 
cedeze astfel, conducerile unor 
buri șl asociații, chiar foruri 
specialitate — federațiile și. în 
mul rind. Federația română de 
bal — au ignorat în repetate cazuri 
cererile îndreptățite ale opiniei pu
blice, găsind de fiecare dată „justi
ficări", „explicații" ce nu puteau jus-

tifica și nu puteau explica nimic, 
sau luind față de unele abateri mă
suri care în realitate nu se aplicau 
ori nu aveau nici un fel de eficiență.

Conducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive din fotbal, ca și din alte ra
muri, sînt datoare să analizeze cu 
exigență și maximă răspundere atît 
cele intîmplate ca atare, cît mai ales 
cauzele care le-au generat (pentru 
că, repetăm, ele nu au apărut intim- 
plător la amintita întilnire, sint și 
alte precedente !) și să adopte mă
suri care să nu mai facă posibilă 
apariția unor asemenea manifestări. 
Se impune, altfel spus, ca, la Dina
mo, și în toate cluburile, să se 
acționeze pentru întărirea mun
cii educative. Este, de aseme
nea, de datoria forurilor sportive 
de resort, și în primul rînd a fede
rației, ca și a conducerilor cluburi
lor să treacă la măsuri ferme 
menite să asigure aplicarea neabă
tută a prevederilor regulamentare. 
Să se meargă fără nici un fel de re
ținere, atunci cînd este cazul, 
pînă la scoaterea din fotbal și 
din viața sportivă a acelor ju
cători care au venit pe terenul de 
fotbal fără să renunțe la nimic din 
ceea ce este rău în comportarea lor 
și fără să adauge nimic din ceea ce 
ar trebui în mod firesc să adauge 
la educația lor. Pentru că, se știe și 
s-a văzut, spiritul tolerant este cel 
mai puternic „stimulent" pentru ma
nifestări de- acest fel.

în sport — ca și în alte domenii 
— căpitanul unei echipe este, tre
buie să fie, sportivul cu un caracter 
moral integru, cel care prin modul 
său de comportare, prin faptă și 
cuvînt îi stimulează pe toți ceilalți 
In a fi mereu mai buni și in arenă, 
și în viața socială, în relațiile cu 
publicul. Tăria de caracter, dîrzenia 
in întrecere, obținerea cinstită, 
dreaptă a performanței, respectul 
față de partenerul de întrecere, față 
de spectatori sînt tot atîtea calități 
morale care conferă sportului și va
loarea unui mijloc de afirmare în 
public a adevăratelor virtuți civice, 
căpitanul unei echipe avînd înalta 
răspundere de exponent al acestora. 
La fel. antrenorul — care nu poate 
fi numai instructor sportiv, ci. în 
egală măsură, și educator, modelator 
de caractere, el răspunzind deopo
trivă de prestația și de comportarea 
morală ale jucătorilor ne care-i trj- 
mite să reprezinte clubul ne teren.

în acest sens, avertismentul dat 
lui Mircea Lucescu trebuie să con
stituie pentru el. dar în același timp 
pentru toți antrenorii, un îndemn la 
maximă răspundere pentru misiu
nea ce o au.

în aceeași ordine de idei, este ne
cesar să crească autoritatea federa
țiilor, a celei de fotbal în special, a

organismelor lor în controlul și apli
carea măsurilor la care obligă regu
lamentul. Trebuie să se pună capăt 
cu desăvirșire procedeelor in
corecte de a se da sancțiuni și a se 
renunța ulterior la ele. cedîndu-se la 
cereri insistente și la rugăminți amă
gitoare. Se impune ca, în general, 
în sport să se treacă la aplicarea 
unor măsuri cu larg caracter edu
cativ — în 
eșaloanele.

Un rol 
extirparea _________  ___ ____
ve au — de fapt, ar trebui să-l aibă, 
intr-o mai mare măsură — presa, 
diversele publicații, cronicile de 
fotbal și In primul rînd ziarul de 
specialitate — „Sportul". Faptele pe
trecute recent — ca și altele, de la 
alte întîlniri fotbalistice — trebuie 
să conducă la concluzia ca presa, 
cronicile de fotbal să nu conțină nu
mai simple consemnări tehnice ale 
jocului, ci și aprecieri obiective ale 
comportării morale pe teren, să nu
mească deschis manifestările anti- 
sportive, gesturile reprobabile, cu 
fermitate și fără subiectivism, ori
unde s-ar petrece ele și oricine ar fi 
autorii lor. Nu servesc nimănui acele 
„opinii" — întîlnite uneori în cro
nici și comentarii — care, venind in 
contradicție cu adevărul, cu punctul 
de vedere al opiniei publice obiecti
ve, în fond iau apărarea celor ce 
degradează spectacolul sportiv.

Viitoarea conferință națională a 
mișcării sportive — care va analiza, 
desigur, probleme de fond ale spor
tului românesc — va trebui, in mod 
imperios, să pună în prim planul 
preocupărilor sale dezbaterea com
plexului de măsuri ce se cuvin 
aplicate pentru însănătoșirea gene
rală a climatului din fotbal, pentru 
o ordine și o disciplină desăvîrșite, 
pentru un comportament civilizat, la 
Înălțimea cerințelor, a exigențelor 
marii performanțe în acest popular 
sport.

Faptul cel mai important de care 
trebuie să se țină seama în perioada 
ce urmează este și calitatea campio
natului și programul echipei națio
nale. Este de datoria conducerilor 
cluburilor, ca și a federației, să-i 
aducă pe toți tinerii sportivi la în
țelegerea cerinței de a se respecta 
unul pe altul, de a se comporta 
exemplar, de a pune umărul îm
preună la obținerea performanțelor 
pe care opinia publică le așteaptă 
din partea echipei naționale, la în
țelegerea necesității că, pe deasupra 
tuturor cluburilor, cel mai impor
tant club de care trebuie să se 
simtă atașat trup și suflet flecare 
fotbalist — întocmai ca toți sportivii 
țării — este „clubul tricolorilor", 
echipa națională.

toate cluburile și la toate

de mare importanță in 
manifestărilor antisporti-



ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESOI 
acționează consecvent pentru înfăptuirea aspirațiilor 

de pace și progres ale tuturor popoarelor
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Gindirea novatoare si activitatea neobosită pe plan Internațional ale 
președintelui Nicolae CeGușescu, contribuțiile sale la fundamentarea 
teoretică a căilor de soluționare, în interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor cardinale ale contemporaneității iți găsesc o amplă reflectare 
in ziare și reviste din diferite țări ale lumii.

Mijloace de informare in masă de peste hotare consacră, totodată, 
comentarii elogioase marilor realizări ale poporului român in construcția 
socialistă.

MorningNews
România, președintele 

Nicolae Ceausescu au lansat nenu
mărate apeluri la rațiune, la ac
țiune convergentă, care să deter
mine înlăturarea tuturor categori
ilor de arme nucleare, a armelor 
chimice, a altor arme de distrugere 
in masă, precum și reducerea ra
dicală și concomitentă a armelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul unei confla
grații atotdistrugătoare, pentru a 
se asigura tuturor națiunilor drep
tul la progres, intr-o lume mai 
bună și mai dreaptă — se arată 
in articolul „România se pronunță 
pentru un program, global de de
zarmare", publicat de ziarul 
„MORNING NEWS” din Pakistan.

In fața primejdiei fără seamăn a 
arsenalelor nucleare, la care se a- 
daugă forța nimicitoare a celorlalte 
arme de distrugere în masă — chi
mice, bacteriologice, biologice și de 
alte tipuri —, precum și a uriașe
lor acumulări de armamente con
venționale, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu promovează cu 
hotărîre o concepție umanistă po
trivit căreia dreptul Ia pace, la 
viață reprezintă un drept funda
mental al oamenilor, al popoare
lor, ce, se cere apărat prin acțiuni 
perseverente, concertate, la scară 
planetară.

In concepția României — conti
nuă ziarul — dezarmarea este în
țeleasă ca acoperind un registru 
larg de măsuri referitoare la limi
tarea, reducerea și eliminarea ar
mamentelor, în primul rind a celor 
nucleare, la diminuarea constantă a 
forțelor armate și cheltuielilor mi
litare.

Mijloacele ce ar deveni . astfel 
disponibile trebuie folosite — in 
opinia României r- pentru progre
sul economic general, în primul 
rind al țărilor in curs de dezvol
tare.

, Pornind de la faptul că Europa 
este un adevărat arsenal supra
saturat de arme, România aprecia
ză ca imperios necesară implicarea 
tuturor statelor continentului în 
procesul dezarmării. în general, de 
altfel, ea consideră că un aseme
nea proces nu se poate înfăptui 
decît cu participarea, în condiții de 
deplină egalitate, a tuturor state
lor, evident fără a se nega răspun
derea esențială ce revine țărilor 
posesoare de mari potențiale mi
litare — subliniază cotidianul pa
kistanez.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se bucură, pe bună dreptate, de 
cele mai inalte aprecieri, de întrea
ga recunoștință a poporului român. 
Aceasta datorită faptului că, prin 
modul în care conduce țara, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a asi
gurat poporului român o indepen
dență adevărată, o dezvoltare so
cialistă — relevă revista „TIMES 
INTERNATIONAL" din Nigeria; 
in articolul intitulat „Concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind rolul țărilor mici și mij
locii pe plan internațional".

Publicația nigeriană evidențiază 
Importanța deosebită a concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind instaurarea între națiunile 
lumii, indiferent de sistemul lor 
ideologic și politic, a unor relații de 
prietenie și cooperare, concepție 
care a făcut ca șeful statului ro
mân să fie recunoscut astăzi ca om 
al păcii.

După ce este evocată apa
riția recentă în Nigeria a vo
lumului ..Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. despre rolul ță
rilor mici și mijlocii în întărirea

unității de acțiune a țărilor in curs 
de dezvoltare". in articol se 
subliniază : Președintele 
Nicolae Ceaușescu este de peste 
20 de ani inspiratorul marilor rea
lizări si împliniri ale poporului 
român. Egalitatea suverană a sta
telor este un fir roșu al gindirii 
sale. Conducătorul României a lan
sat un apel la unitatea de acțiune 
a țărilor mici si mijlocii a tuturor 
țărilor in curs de dezvoltare pen
tru determinarea unei noi evoluții 
pe arena mondială.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— relevă in încheiere revista 
..Times International" — a eviden
tial că unul dintre obiectivele car
dinale ale timpurilor noastre constă 
in eradicarea subdezvoltării, in eli
minarea decalajelor economice si 
crearea de condiții pentru ca toate 
popoarele să beneficieze de cuce
ririle civilizației moderne.

»

In activitatea sa dinamică si con
secventă pe arena internațională. 
România acordă o atenție deosebită 
dezvoltării si întăririi cooperării 
intre state — relatează ziarul 
„BUSINESS TIMES" din Malayezia 
intr-un articol pe această temă. 
România consideră relațiile de bună 
vecinătate drept o componentă 
esențială a dinamicii vieții inter
naționale. această orientare concep
tuală găsindu-si concretizarea în 
multiplele demersuri si initiative 
ale președintelui Nicolae Ceausescu 
— subliniază cotidianul. România 
a adus in atenția O.N.U. cu mai 
mult de două decenii în urmă 
această problematică.

In concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 6 
contribuție importantă, la întărirea 
securității si păcii in lume ar âdu- 
ce-o crearea unor zone fără arme 
nucleare si chimice, de colaborare 
și bună vecinătate. Fidelă unor 
asemenea concepții. România a ju
cat rolul de protagonist neobosit 
al relațiilor de înțelegere interbal- 
canică.

Practica relațiilor internaționale 
confirmă ca un adevăr peremptoriu 
teza românească potrivit căreia re
lațiile de bună vecinătate dintre 
state. în orice zonă a lumii s-ar 
afla ele. trebuie să se bazeze pe 
egalitatea in drepturi. După cum 
se poate constata, pe arii geografice 
întinse, in puncte nevralgice ale 
Terrei. numeroase state cultivă și 
promovează astăzi raporturi de 
bună vecinătate. Este un fapt ce 
confirmă cu prisosință valoarea si 
actualitatea unei asemenea concep
ții, care , și-a găsit și găsește in 
România un statornic susținător și 
promotor — evidențiază în înche
iere publicația malaypziană.

GAZETA denoticias
Președintele Nicolae Ceausescu, 

pornind de la realitatea că in lu
mea de azi fiecare națiune, mare 
sau mică, este chemată să aducă o 
contribuție importantă la solutio
narea problemelor mondiale si că 
nici o problemă a lumii contem
porane. fie ea politică, economică 
sau de altă natură, nu poate fi 
soluționată fără participarea tutu
ror statelor, a elaborat si funda
mentat o politică externă originală, 
de amplă deschidere internațională, 
în consonantă cu interesele funda
mentale ale poporului român si cu 
imperativele colaborării intre toate 
națiunile lumii — evidențiază co
tidianul „GAZETA DE NOTICIAS" 
din Brazilia, in articolul intitulat 
„România — prezență activă in 
circuitul economic mondial".

Vocația milenară de pace și co
laborare a poporului român a mar-
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cat puternic dezvoltarea economico- 
socială și afirmarea fără precedent 
a României in rindul națiunilor 
lumii — arată ziarul. România, 
înainte de 1944 o țară eminamente 
agricolă. Cu un slab nivel de dez
voltare economică, a considerat că 
este absolut necesar să se dezvolte 
în ritm rapid, armonios și multila
teral. Ratele înalte înregistrate de 
România in creșterea economică se 
datorează îndeosebi dezvoltării pu
ternice a industriei. Semnificative 
sînt, de asemenea, rezultatele obți
nute în agricultură.

în prezent.— relevă ziarul bra
zilian — România realizează o mare 
varietate de produsenave petro
liere de 150 000 tdw, autobasculante 
grele de 110 tone, calculatoare și 
microprocesoare, avioane de pasa
geri și elicoptere, aparatură pentru 
investigații cosmice,, prin .satelit, 
echipamente pentru chimia de sin
teză fină și ultrafină, mașini-unelte 
ultramoderne.

Această gamă de produse de bună 
calitate stă la baza importantelor 
mutații din structura exporturilor 
românești, anul trecut produsele 
industriale cu grad superior de 
prelucrare deținînd in cadrul aces
tora o pondere de circa 63 la sută 
— se subliniază în încheierea arti
colului.

Cotidianul „THE EGYPTIAN 
GAZETTE" a publicat articolul 
„Reducerea decalajului economic 
față de țările dezvoltate", în care 
relevă însemnătatea excepțională 
a orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea țării noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— arată ziarul egiptean — a sub
liniat cerința obiectivă a reparti
zării unei părți de circa 30 la sută 
din venitul național pentru acumu
lare. Dezvoltarea fără precedent a 
industriei românești, a agriculturii, 
a tuturor ramurilor de activitate se 
întemeiază tocmai pe acest amplu 
program de investiții.

In România s-au dezvoltat ramu
rile de bază ale unei economii mo
derne. Industria, cu deosebire, a 
cunoscut progrese remarcabile, pu
țind realiza astăzi cele mai moderne 
mașini și utilaje, în toate domeniile, 
însuși acest fapt este edificator 
pentru saltul pe care l-a făcut 
România pe calea lichidării deca
lajelor ce o mai despart de țările 
dezvoltate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat importanța prioritară a 
revoluției tehnico-științifice. Sub 
înrîurirea gindirii sale novatoare, 
poporul român a trecut, în actualul 
cincinal, la generalizarea unei noi 
calități a muncii și vieții.

In prezent, un obiectiv de prim- 
ordin îl constituie valorificarea cu 

cea mai înaltă răspundere și cu 
maximă eficientă a fondurilor fixe 
existente. Cea mai mare parte a 
fondurilor de investiții este orien
tată spre realizarea programului de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției.

Bătălia pentru creșterea eficien
tei investițiilor — subliniază in 
încheiere ziarul egiptean — este o 
dovadă edificatoare a dinamismului 
economiei românești, a capacității 
sale de a se adapta la cerințele 
mereu in schimbare ale progresului 
economico-social.

Unul dintre obiectivele impor
tante ale politicii statului român 
îl constituie, după cum arată pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. dez
voltarea și perfecționarea continuă 
a invățămintului de toate gradele 
— subliniază,. în articolul intitulat 
„Prestigiul internațional al școlii 
românești", ziarul „24 SAAT“ din 
Turcia.

.Urmînd programul formulat în 
urmă cu peste două decenii de 
președintele Nicolae Ceaușescu, în- 
vățămîntul românesc, într-o deplină 
unitate între latura instructivă și 
cea educativ-formativă, parcurge 
un proces efervescent de creștere 
calitativă, de. perfecționare la toate 
nivelurile și sub toate aspectele — 
arată cotidianul.

Statul român a făcut și face mari 
eforturi financiare pentru dezvolta
rea invățămintului : s-a calculat, 
de pildă, că edificiile realizate în 
acest scop sînt echivalente cu con
strucția a zece orașe noi de cite 
100 000 de locuitori fiecare.

Rezultatele deosebite pe care le 
înregistrează învățămîntul românesc 
— rod al orientărilor conducerii 
statului, ca și al minunatelor con
diții ce-i sînt asigurate — se bucură 
de un amplu ecou și de aprecieri 
elogioase peste hotare — eviden
țiază ziarul turc, arătind că, atrași 
de prestigiul internațional al școlii 
românești, numeroși studenți străini 
urmează cursurile unor instituții de 
învâțămint superior din România 
sau se înscriu la studii pentru spe
cializare și doctorat.

De mai mulți ani — subliniază 
în încheiere ziarul — mijloacele de 
informare din diverse țări ale lumii 
se fac ecoul succeselor strălucite 
ale elevilor români la olimpiadele 
internaționale de chimie, fizică, 
matematică. Laurii pe care-i culege 
școala românească prin reprezen
tanții săi, elevi ai ultimelor clase 
de liceu, la cele mai prestigioase 
concursuri internaționale, reprezin
tă, la rindul lor. o dovadă elocventă 
a înaltei calități a invățămintului 
românesc, atestînd prestigiul aces
tuia pe toate meridianele globului. 

(Agerpres) 

Front comun împotriva 
barierelor ce afectează 
dezvoltarea comerțului 

internațional
GENEVA 25 (Agerpres). — Mexi

cul și alte țări latino-americane vor 
forma un front comun pentru reali
zarea unui sistem mai echitabil de 
comerț exterior, a arătat reprezen
tantul Mexicului la U.N.C.T.A.D., 
Jesus Saade Kuri. Mexicul, a spus 
el. dorește, pe termen scurt, o des
ființare a barierelor comerciale și o 
reducere a nivelului tarifelor la pro
dusele pe care le livrează. Pe ter
men mediu, a spus el. Mexicul do
rește o îmbunătățire a prevederilor 
sistemului comercial multilateral și 
menținerea conceptului de trata
ment special și diferențiat pentru 
țările în curs de dezvoltare.

în context, vorbitorul a relevat că 
țara sa va lupta împotriva, presiu
nilor protecționiste care afectează 
comerțul internațional și va cere 
eliminarea acordurilor cu privire la 
restricțiile voluntare la exporturi 
cerute adesea de țările Industriali
zate.

CARACAS 25 (Agerpres). — Da
toria externă și consecințele sale 
sociale și politice sînt principalele 
probleme care vor fi dezbătute în 
cadrul celui de-al XII-lea Congres 
al Organizației regionale interame- 
ricane a oamenilor muncii (O.R.I.T.), 
ale cărui lucrări sint programate să 
aibă loc la Caracas, in prima jumă
tate a lunii aprilie — informează a- 
gentia Prensa Latina.

Tensiuni în relațiile 
economice dintre S.ILA. 

și Japonia
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Relațiile comerciale dintre S.U.A. 
și Japonia sint in continuare tensio
nate. Acest lucru reiese din reacția 
părții nipone la un raport, publicat 
recent privind starea schimburilor 
comerciale dintre aceste două țări. 
După cum relevă agenția KyodO, 
principalul negociator al Japoniei 
in probleme agricole, Hidero Maki, 
a avertizat Statele Unite că postura 
mai fermă pe care acestea intențio
nează să o adopte pe planul rapor
turilor comerciale va avea repercu
siuni negative asupra schimburilor 
de produse agricole dintre cele două 
țări.

Ciocniri militare 
în Afganistan

KABUL 25 (Agerpres). — Grupări 
ale opoziției intransigente din Afga
nistan au declanșat un atac pe scară 
largă asupra orașului Jalalabad — 
centrul administrativ al provinciei 
Nangarhar. împotriva unităților ar
matei afgane au fost folosite tancuri, 
care blindate și alte mijloace de teh
nică militară. Trupele guvernamen
tale au distrus instalații de lansare 
ă rachetelor, depozite de armament, 
poziții de tragere si posturi de co
mandament ale acestor grupări — 
relatează agenția Bakhtar.

nicaragua, Demers 
pentru demobilizarea 

forțelor antisandiniste
MANAGUA 25 (Agerpres). — Ni

caragua a cerut S.U.A. să respecte 
acordul realizat, luna trecută; în 
Salvador, la Conferința centroame- 
ricană la nivel înalt, vizînd demobi
lizarea, repatrierea sau reașezarea 
in terțe țări a forțelor „contras" 
staționate in prezent in Honduras 
— relatează agenția Prensa Latina.

Demersul nicaraguan a avut loc 
după anunțarea la Washington a 
aprobării unui ajutor de aproxima
tiv 40 milioane de dolari pe urmă
toarele 10 luni pentru staționarea în 
continuare a forțelor „contras" pe 
teritoriul hondurian.

„Nu trebuie uitate 
lecțiile istoriei"

Mltinq antlnazist 
la Dortmund

BONN 25 (Agerpres). — în loca
litatea vest-germană Dortmund a 
avut loc un mare miting in memoria 
victimelor terorii hitleriste, la care 
au participat reprezentanți ai parti
delor și organizațiilor democratice, 
sindicatelor. Cu acest prilej, parti- 
cipanții s-au pronunțat în favoarea 
interzicerii tuturor partidelor și or
ganizațiilor neonaziste din R.F.G.

Vicepreședintele Bundestagului 
vest-german, Annemarie Renger. a 
declarat că nu trebuie să se uite 
lecțiile istoriei și a atras atenția a- 
supra proliferării extremismului de 
dreapta in R.FG. Primarul orașului 
Dortmund, Willy Spaenhoff. și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
faptul că la 40 de ani de la crearea 
R.F.G. apar noi și noi grupări neo
naziste.

R. P. CHINEZĂ RESPINGE AMESTECUL IN TREBURILE 
SALE INTERNE

BEIJING 25 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a cerut în mod categoric 
Parlamentului (vest-) european să 
înceteze amestecul in treburile in
terne ale Chinei, informează agenția 
China Nouă.

La o întilnire cu ambasadorul 
Spaniei la Beijing — ca reprezen
tant al țării ce asigură președinția 
C.E.E. — și cu șeful unei delegații

„Sd se pună capăt obsesiei înarmărilor!"
In R.F.G. au început marșurile de primăvară 

în iavoarea păcii și dezarmării
BONN. — în R.F. Germania au 

început, vineri, tradiționalele mar
șuri de primăvară în favoarea păcii 
și dezarmării, sub lozinca „Secu
ritate socială și drepturi civile — să 
se pună capăt obsesiei înarmărilor!". 
La chemarea Uniunii sindicatelor, a 
numeroase altor organizații politice și 
obștești, vor avea loc demonstrații, 
mitinguri și alte manifestări, la sca
ră națională, între orașele Kiel, din 
nordul țării, și Miinchen, din sud. 
După cum transmite agenția A.D.N., 
în prima zi a avut Ioc o demonstra

Noi „orașe nenucleare'7 in Finlanda
HELSINKI. — Tot mai multe lo

calități din Finlanda se proclamă o- 
rașe nenucleare, sprijinind eforturi
le ce se întreprind pe toate meri
dianele lumii in vederea eliminării 
unui nou război nuclear. Orașul 
Oulu, unul dintre cele mai nordice 
orașe-port din această țară, a adop

Ideea cooperării cîștigâ. teren
Poziția Indoneziei iată de tentativele 

de militarizare a ASEAN
JAKARTA 25 (Agerpres). — In

donezia respinge orice forme de 
transformare a organizației regiona
le a Asociației națiunilor din Asia 
de sud-est (ASEAN) într-un 
pact militar — a declarat la Jakarta 
generalul Try Sutrisno. comandan
tul șef al forțelor armate indone
ziene. citat de agenția Q.N.A. Subli

Ședința Comitetului C.A.E.R. de colaborare In domeniul 
construcțiilor de mașini

PRAG A 25 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc ședința a 10-a a Comi
tetului C.A.E.R. de colaborare în 
domeniul construcțiilor de mașini. 
Delegația română a fost condusă de 
Ion Radu, viceprim-ministru al gu
vernului. reprezentantul tării noastre 
în comitet.

Comitetul a examinat stadiul rea
lizării temelor din Programul com
plex al progresului tehnico-științific 
in domeniul. construcțiilor de niasinl 
si a adoptat măsuri îndreptate spre 
asigurarea asimilării in fabricație a 
produselor create in cadrul progra
mului.

Convorbiri tripartite privind situația 
din Orientul Mijlociu

CAIRO 25 (Agerpres). — în ora
șul egiptean Ismailia au început 
convorbirile dintre președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, regele 
Hussein al Iordaniei și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat. Problemele principale aflate 
in centrul atenției le constituie si

Dueluri de artilerie la Beirut
BEIRUT 25 (Agerpres). — în 

noaptea de vineri spre simbătă au 
continuat acțiunile militare între 
unități ale armatei și miliții opuse 
libaneze. Duelurile de artilerie s-au 
înregistrat în tot cursul nopții, pes
te 1 000 de obuze căzind asupra Bei
rutului de est și regiunii din apro

Obiective social-economice în perspectiva 
independenței Namibiei

O declarație a reprezentantului S.W.A.P.O.
LUANDA 25 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat agenției de presă 
NAMPA, la Luanda, secretarul 
pentru informații al Organizației 
Poporului din Africa de 3ud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Hidipo Hamutenya, a 
declarat că organizația sa va acțio
na pentru extinderea și democrati
zarea sectoarelor economice și a 
serviciilor sociale în cadrul viitoru
lui stat namibian independent. In 
cadrul procesului de independență 
a Namibiei, care va începe la 1 a- 
prilie. și. mai ales, in cazul in care 
va ciștiga alegerile programate pen
tru luna noiembrie, S.W.A.P.O. va 
crea numeroase noi locuri de muncă 
in toate sectoarele vieții social-eco
nomice și va asigura îmbunătățirea 
netă a condițiilor de trai ale majori
tății populației namibiene. neglijată 
și pauperizată de-a lungul perioa

a Comisiei Pieței comune aflate in 
R.P. Chineză, o oficialitate a M.A.E. 
și-a exprimat profunda Indignare in 
legătură cu acțiunile organului con
sultativ al „Celor 12“, care a adop
tat „o așa-numită rezoluție in legă
tură cu respectarea drepturilor omu
lui în Tibet". Această rezoluție con
stituie un amestec în treburile in
terne ale Chinei, a spus reprezen
tantul chinez.

ție în fața unui depozit de arme nu
cleare din landul Schleswig-Holstein, 
în cadrul căreia participanții s-au 
pronunțat împotriva modernizării 
arsenalelor nucleare, cetind guver
nului vest-german să ofere dovezi 
proprii, credibile asupra intenției de 
a contribui la dezarmare, pace și 
securitate. La aceste marșuri — care 
vor dura patru zile — participă și 
reprezentanți ai mișcărilor an
tirăzboinice din Austria, Danemar
ca, Elveția, Franța și Olanda.

tat, de asemenea, statutul de oraș 
nenuclear. Locuitorii din Oulu au 
hotărit, totodată, afilierea la Asocia
ția mondială a localităților denu- 
clearizate, organizație internațională 
din care fac parte peste 3 000 de mu
nicipalități și orașe din Întreaga 
lume.

niind că țara sa nu este deloc In
teresată in constituirea unui aseme
nea pact militar și nici nu constată 
că ar exista vreo necesitate în acest 
sens, el a arătat că forma actuală 
de cooperare bilaterală intre țările 
membre ale ASEAN răspunde nece
sităților de stabilitate și securitate 
în regiune.

La ședință a fost examinat; de 
asemenea, modul de îndeplinire a 
obligațiilor asumate de țări privind 
producția și livrările de utilaje pen
tru centralele nuclearo-electrice si 
au fost elaborate propuneri privind 
perfecționarea coordonării colaboră
rii în acest domeniu.

Comitetul a adoptat programul de 
colaborare multilaterală privind dez
voltarea specializării si cooperării in 
producția de utilaje pentru industria 
poligrafică, a mobilei. pielăriei si 
încălțămintei, precum si raportul său 
privind activitatea desfășurată in 
anul 1988.

tuația din Orientul Mijlociu șl pro
blema palestiniană, relevă agenția 
T.A.S.S. Se preconizează examina
rea măsurilor pe care urmează să le 
Întreprindă participanții la convor
biri in vederea ajungerii la o re
glementare a situației din această 
zonă.

piere. în mal multe puncte au Iz
bucnit incendii. Au fost închise tre
cerile dintre estul și vestul capitalei 
libaneze.

Potrivit surselor poliției libaneze, 
în cele 17 zile de la reizbucnirea 
ultimelor ciocniri, 81 persoane au 
fost ucise și 253 au fost rănite.

dei de ocupație sud-africanâ. a ară
tat Hamutenya.

LUANDA 25 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului dip Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a adresat un apel 
reprezentantului secretarului gene
ral al O.N.U. pentru Namibia să 
contribuie la asigurarea condițiilor 
necesare desfășurării normale a 
procesului privind independența te
ritoriului Namibian. care reclamă 
eliminarea oricăror legi și practici 
discriminatorii și rasiste. Reacțio- 
nind la evenimentele îngrijorătoare 
din Windhoek referitoare la obștruc- 
ționarea activității Grupului de a- 
sistență al O.N.U. pentru perioada 
de tranziție (U.N.T.A.G.), un repre
zentant al S.W.A.P.O. a cerut înce
tarea oricăror practici contrare pro
cesului de pace în teritoriul nami
bian.

E DE PRESA
scurt

CU PRILEJUL COMEMORĂRII CENTENARULUI MORȚII LUI 
MIHAI EMINESCU, „Le Courrier de l’Unesco", revistă care apare in 35 
de limbi, publică un articol dedicat marelui poet național român, precum 
și portretul acestuia. Intitulat „Mihai Eminescu, poetul național român", 
articolul pune in evidență calitățile deosebite ale creației eminesciene, 
precum și afinitățile pe care marele poet le-a avut cu proza, dramatur
gia și publicistica. In articol sint prezentate pe larg biografia lui Emi
nescu, precum și curentele filozofice care l-au influențat in creația sa.

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-UNGARĂ.
Secretarul general al C.C. al 
P.O.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Mi
hail Gorbaciov. a avut la Kremlin 
o intîlnire cu secretarul general al 
Partidului . Muncitoresc Socialist 
Ungar, Karoly Grosz, aflat într-o 
vizită do lucru la Moscova, anunță 
agenția. T.A.S.S. în cursul între
vederii s-a făcut un schimb de ex
periență și informații in legătură 

cu probleme actuale ale construc
ției socialiste din cele două țări 
și dezvoltarea colaborării recipro
ce. Au fost, de asemenea, exami
nate probleme ale situației inter
naționale.

ÎN SPRIJINUL UNITĂȚII DE 
ACȚIUNE A FORȚELOR PRO
GRESISTE. într-o declarație făcută 
la Havana, unde întreprinde o vi
zită. secretarul general al Partidu

lui Comunist din Spania. Julio 
Anguita. s-a pronunțat pentru con
solidarea unității de acțiune a tu
turor forțelor progresiste din lume 
în favoarea păcii si democrației — 
relatează agenția Prensa Latina. El 
a subliniat că se impun noi măsuri 
în direcția dezarmării si păcii în 
Europa.

ÎNTREVEDERE JAPONO-AL- 
BANEZA. Ministrul nipon al afa
cerilor externe. Sousuke Uno. a 
conferit la Tokio cu Muhamet Ka- 
pllani, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.P.S. Albania. 
După cum transmite agenția A.T.A., 
cu acest prilej au fost analizate 
posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele. două țări, pre
cum și diferite aspecte ale situa
ției politice internaționale.

SE EXTINDE COLABORAREA. 
Ghana și Cuba au semnat un pro
tocol în termenii căruia cooperarea 
dintre cele două țâri se extinde in 
diverse domenii. Potrivit protoco
lului. un nou acord comercial va 
fi semnat, la nivel guvernam-ntal. 
la Havana, în luna aprilie a.c. 

Cele două țări urmează să stabi
lească și legături aeriene directe.

ÎN PREGĂTIREA ALEGERILOR 
DIN CHILE. Secretarul general al 
Partidului Socialist din Chile. Clo- 
domiro Almeyda. fost ministru de 
externe in guvernul Salvador Al
lende, s-a pronunțat, la Havana, 
pentru un candidat unic al forțe
lor de opoziție din Chile în alege
rile prezidențiale din țară din luna 
noiembrie — relatează agenția 
Prensa Latina. El a arătat că. dacă 
opoziția chiliana rămine unită, se 
va . ajunge la un acord pentru de
semnarea unui candidat unic al 
forțelor democratice chiliene în 
alegerile menționate.

OPT SATELIȚI CU O RACHE
TĂ. în Uniunea Sovietică au fost 
lansați, cu ajutorul unei singure 
racheta purtătoare. 8 sateliți ai 
Pămintului din seria „Cosmos". 
La bordul sateliților sint instalate 
aparate destinate continuării ex
plorării spațiului cosmic. Apara
tele instalate pe sateliți funcțio
nează normal, precizează T.A.S.S.

ELECTRONICA ÎN SLUJBA 
AUTOMOBILISMULUI. La New 
York s-a deschis Salonul automo
bilistic pe anul in curs, manifes
tare tehnică care se desfășoară din 
anul 1900 și care are ca scop pre
zentarea realizărilor de virf ale 
tehnicii auto. De această dată, sa
lonul este consacrat prezentării în 
primul rind a realizărilor electro
nicii în slujba automobilismului, 
în acest' an se acordă o atenție 
deosebită acelor instalații care asi
gură securitatea traficului. între 
care cele care împiedică blocarea 
roților pe drumuri umede sau co
liziunea cu obstacole apărute in 
fața mașinilor in condiții de ceață 
sau întuneric.

ACCIDENT ECOLOGIC. Peste 
200 000 de barili de țiței s-au răs- 
pîndit in mare în urma ciocnirii 
petrolierului „Exxon Valdez" cu 
un aisberg in largul coastelor 
Alaskăi. Autoritățile și-au expri
mat îngrijorarea cu privire la con
secințele accidentului, considerind 
că viața multor specii de animale. 

printre care și balenele, este în 
pericol. în ciuda eforturilor făcute 
de echipe specializate, la 14 ore 
după producerea accidentului masa 
de petrol atinsese o lungime de 
opt kilometri.

LA BAZA SPAȚIALA DE LA 
CAPE CANAVERAL a fost lansa
tă o rachetă de tipul „Delta", care 
a plasat pe orbită un satelit de 
detecție în cadrul programului mi
litar numit Inițiativa de Apărare 
Strategică. Costul satelitului se 
ridică la 140 milioane de dolari. 
Este cea de-a treia misiune a ra
chetelor „Delta" legată de proiec
tul amintit.
• OBIECTIV ENERGETIC ÎN 
IRAK. în Irak se va construi cea 
măi mare termocentrală din Orien
tul Mijlociu, a cărei capacitate in
stalată va fi de 1 800 MW. Costul 
total al investițiilor se ridică la 
aproximativ 500 milioane dolari, 
lucrările pentru realizarea acestui 
obiectiv energetic major urmînd să 
se încheie în 1990. Electricitatea 

va fi furnizată mai multor între- | 
prinderi industriale ce vor fi con
struite în perioada următoare.

ALOCAȚII PENTRU ÎNVAȚĂ- • 
MÎNT. Guvernul Filipinelor a alo
cat suma de 1,3 miliarde pesos 
(aproximativ 60,9 milioane dolari) |
pentru extinderea rețelei de invă- 
țămînt, program de care vor be- | 
neficia 520 000 elevi in viitorul an 
școlar. Programul prevede con- 1 
struirea a 6 116 noi săli de clasă, . 
precum și modernizarea a peste 
6 400 în școlile existente. I

SUBȚIEREA STRATULUI DE I 
OZON ÎN ATMOSFERA ARCTICA, 
într-un articol publicat de ziarul 
„Gudok", Igor Karol, colaborator al i
Observatorului geofizic principal I
din Leningrad, relevă că subțierea 
stratului de ozon are loc nu numai . 
in atmosfera antarctică, ci si in 
cea arctică. Subțierea acestui strat | 
de ozon se produce cu viteza de 
1.5 la sută ne an. între cauze se | 
citează. îndeosebi, po'uarea atmo
sferei si modificările în activitatea 
solară. ’ i
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