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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA PLENARA C.C. AL P.C.B.
CALITATE, NUMAI PRODUSE

DE CEA MAI BUNA CALITATE!
In lumea de azi, ca și In oea a viitorului, calitatea produselor joacă un rol decisiv in strategia evoluției economice, defin’nd
in cel mai inalt grad eficiența și competitivitatea produselor, capacitatea economiei de a valorifica resursele materiale și umane de
care dispune. Și pentru tara noastră, dezvoltarea intensivă, multila
terală trebuie să aibă ca supott o inaită calitate a producției in toate
ramurile economiei, in fiecare intreprindere, constituind o cale esențială
de sporire a eficienței economice, de valorificare superioară a resur
selor materiale, financiare și umane, de asigurare a condițiilor pen
tru o evoluție dinamică, echilibrată și armonioasă pe termen lung. Este
motivul pentru care, in cadrul politicii economice a partidului și sta
tului nostru, se acordă cea mai mare atenție ridicării nivelului calita
tiv al produselor, așa cum demonstrează lansarea, in urmă cu peste trei
ani, din inițiativa secretarului general al partidului, a programelor de
perfecționare a organizării și modernizare a producției. în concordantă
cu această orientare, la recenta Plenară a Comitetului Central, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „In noul cincinal trebuie să punem un
accent si mai puternic pc ridicarea nivelului tehnic și a calității tuturor
produselor, care să fie realizate la un nivel inalt, competitiv cu cele mai
bune produse similare realizate pe plan mondial, și să facem astfel in
cit in unele domenii produsele românești să se afle pe primul loc”.
Ritmul inalt de lucru pentru îndeplinirea integrală a planului la
producția fizică, a contractelor încheiate.cu beneficiarii interni și parte
nerii externi trebuie să se conjuge cu atenția permanentă pentru nes-

pectarea întocmai a parametrilor calitativi ai produselor. Mai mult decit
atit, este pe deplin justificată preocuparea tot mai largă a colectivelor de
oameni ai 'muncii, a specialiștilor din producție și din cercetare pentru
abordarea și rezolvarea optimă a tuturor problemelor legate de ca
litate. într-adevăr. vorbind despre calitate nu ne putem referi numai
la performantele tehnice ale produselor, ci si la capacitatea acestora de
a funcționa o anumită perioadă fără defecțiuni, la posibilitatea’de intretinere. la siguranța in exploatare, la costuri si. nu in ultimul rind. la
aspectul estetic. Acestea si multe altele definesc, intr-un tot unitar,
calitatea unui produs. .
Una din „componentele” esențiale ale calității este fiabilitatea. Ro
lul acesteia este atit de însemnat incit, pe bună dreptate, se poate vorbi
despre BINOMUL CALITATE — FIABILITATE pentru a defini cu exac
titate performanțele unui produs. Dar care este de fapt conținutul no
țiunii de fiabilitate — intilnită tot mai des nu numai in limbajul spe
cialistului. ci și al oricărui om al muncii ? De ce este atit de necesară
fiabilitatea ? Care sint căile concrete de acțiune pentru a o spori, pen
tru a răspunde obiectivelor și sarcinilor formulate de conducerea parti
dului și statului nostru ? Iată citeva din întrebările, deosebit de actua
le, cărora — in continuarea anchetelor, articolelor și dezbaterilor pu
blicate de ziarul nostru pe tema ridicării neîncetate a. calității produ
selor — și-au propus să le dea răspuns participanții la o „masă rotundă”
organizată de ziarul „Scinteia”. cu sprijinul Inspectoratului General de
Stat pentru Controlul Calității Produselor.
r

• Fiabilitatea costă, dar lipsa ei costă mult mai mult •
Buturuga mică răstoarnă carul mare — o zicală vala
bilă și în privința fiabilității componentelor produselor
complexe • O cale eficientă pentru reducerea substanțială
a consumurilor materiale • Un concept nou : proiectarea
ecologică • Pe piață sint întotdeauna competitive produ
sele de cea mai înaltă calitate
Redacția : Se apreciază in general
că punctul de pornire in abordarea
oricărei probleme este definirea no
țiunilor cu care se operează. De
aceea, vă propunem să începem dez
baterea de la această întrebare : ce
este fiabilitatea ?
Neculai Barbălată. inspectot-sef Ia
Inspectoratul General de Stat pentru
Controlul Calității Produselor : Orice
produs este purtătorul material al
unui serviciu pe care trebuie să îl
îndeplinească pentru utilizator. Spu
nem că un produs este fiabil atunci
cind. fiind exploatat in condițiile
prevăzute in documentație, realizează
pe o durată prestabilită misiunea
pentru care a fost creat. Practic, se
poate spune că fiabilitatea este ex
tinderea noțiunii de calitate de la
momentul cind produsul pleacă din
întreprinderea producătoare la un
interval de timp de exploatare dat
și în condiții date. Altfel spus, fia
bilitatea este expresia concretă, in
practică, a calității produsului, a
comportării lui in exploatare.
Din punct de vedere cantitativ, fia
bilitatea se exprimă probabilistic si
se Doate evidenția în trei etape de
„viată” a produsului : fiabilitatea
previzională — stabilită in momentul
proiectării acestuia, cea experimen
tală — determinată prin incercări
pe standuri de probă asupra proto-
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tipului si seriei zero si cea opera
țională — calculată pe baza datelor
din exp'oatare. acolo unde produsul
îndeplinește funcția pentru care a
foșt conceput.
Dr. ing. Dan Stoichitoiu. șeful
comnartimentului de asigurare a ca
lității in Centrala Industrială de
Echipamente pentru Automatizări :
Răminind in sfera precizării noțiu
nilor. este util. cred, să arătăm că
utilizatorul nu este interesat numai
de fiabilitatea în sine a utiui produs,
ci. de fapt, de disponibilitatea lui.
adică de aptitudinea produsului do
a indeplini funcția sau funcțiile sale
un interval de timp dat. in condițiile
în care mentenabilitatea este asi
gurată.
Redacția : De ce se pune, tn pre
zent. un accent atit de marcat pe
asigurarea și sporirea fiabilității pro
duselor ?
Dan Stoichițoiu: Răspunsul la aceas
tă întrebare este mai simplu dacă ne
referim îndeosebi Ia implicațiile eco
nomice. sociale și chiar ecologice pe
care le are lipsa fiabilității, rele
vate în numeroase studii și cerce
tări din diferite țări ale lumii. De
asemenea, sint citate numeroase si
tuații în care defectarea utiof com
ponente minore, a căror fiabilitate
a fost insuficient testată, a condus
la pagube imense. Trebuie preci-

zat, totodată, că, mai cu seamă
in ultima vreme, beneficiarii nu
se mai arată interesați numai de
prețul de achiziție al produsului, ci și
de costul serviciului pe caro ii oferi
acesta, adică luind în considerare și
cheltuielile legate de întreținerea
produsului si eventualele pagube da
torate nefunctionării sale.
Manfred Stein, consilier la Insti
tutul de Studii și Proiectări Energe
tice : Poate mai mult decit in alte
domenii, fiabilitatea are. O importan
tă majoră in energetică. în prezent,
economia, societatea în ansamblu' ei
sint tot mai mult dependente față
de continuitatea in alimentarea cu
energie. Este bine știut, că, soorirea
fiabilității echipamentului enercet'c
constituie una din condițiile esențiale
pentru reducerea riscului producerii
unor grave perturbgții. în. întreaga
activitate economico-socială. Nu tre
buie insă să so piardă din voder'’
aspectul ecologic al problemei : caza
ne și turbine mai sig'ire ar permi
te instalarea unui număr mai mic de
grupuri generatoare electrice, deci
diminuarea poluării mediului înconjurător.
Dr. ins.. Ioan Bacivarof,. șef de lucrări la Facultatea. de electronică si
telecomunicații a Institutului Politeh
nic București : Funcția, ecologică a
fiabilității a apărut. în condițiile creș
terii complexității sistemelor tebmce actuale, constituind o restricție
suplimentară, ce pornește incă de la
concepția noului produs. Proiectarea
ecologică, un concept relativ nou. dofinește capacitatea sistemului do a
funcționa cornet fără sa afectez" me
diul ambiant și are o semnificați» cu
totul aparte atunci cind este vorba
de centrale nucleare, instalații chi
mice, etc. Deci se poate aprecia că
orice studiu temeinic dc fiabilitate

trebuie să aibă in vedere strînsa
interdependentă a funcțiilor tehnice,
economice, sociale si ecologice ale
produselor, ierarhizarea lor fiind di
ferită de la un caz concret la altul.
Redacția : S-au prezentat aici, o
gârle de argumente care arată dar
efectele legate de un nivel scăzut al
fiabilității. Este aceasta singura justi
ficare a importanței ei ?
Dr. ing. Ulrich Wiener, șef de sectie ia Institutul National de Metrolozie : Este, adevărat. desnre fiabilitate se discută mai ales atunci cind
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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Fiecare dintre etapele procesului
revoluționar pe care -ii parcurge
România de anrbape patru decenii
si jumătate, proces de luptă ce a
cerut dirzenie si spirit de sacrificiu
pentru depășirea tuturor greutăților,
si care a transformat radical' fata
patriei, a avut complexitatea sa. a
impus noi și noi exigențe pentru În
treaga dezvoltară economică și socia
lă. Actualei etape ii sint, de aseme
nea. proprii noi exigențe, in concor
danță cu actualul stadiu de dezvol
tare. „Acum — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu
am ajuns
la un asemenea nivel incit trebuie
să ne propunem să concentrăm for
țele spre mai buna organizare si
modernizare a tu
turor sectoarelor,
spre introducei ea
mai puternică a
mijloacelor tehni
ce cele ntai mo
derne. a științei
și tehnicii in toa
te domeniile, să
asigurăm obiecti
vele noii revolu
ții agrare. Pe această bază să
asigurăm noi și
noi progrese ale
patriei
noastre,
înfăptuirea pină
in anii 2000 a P ®gramului parti
dului de făurire
a societății socia
liste multilateral dezvoltate, să creăm
condițiile pentru a trece la realizarea
in viată a principiilor comuniste de
muncă și viată".
Desigur, făurirea noii orinduiri este
de la inceput o activitate conștientă
si presupune intense eforturi crea
tive ce se vor amplifica pe măsura
maturizării societății socialiste și
înaintării, spre comunism — idee outerme reliefată si la recenta Plenară
a C.C. ai P.C.R. încă Ia Con
gresul s. al IX-lea, secretarul ge
neral a! partidului sublinia că edi
ficarea noii orinduiri presupune atit
dezvoltarea forțelor de producție,
perfectionarea relațiilor de produc
ție. afirmarea democrației muncitorești-revoluționare. cit și transfor
marea radicală a ■ profilului spiritual
al oamenilor muncii, formarea omu
lui nou. înarmat cu o conștiință re
voluționară. cu înalte cunoștințe din
toete domeniile — profesionale, tehnice, științifice, culturale —. cu ințelegerea legilor naturii si societății,
Etapa actuală insă se distinge. în
primul rind. prin preponderenta pe
care o capătă abordarea de ordin
calitativ a complexei problematici
economico-sociale. Urmează ca in
curînd să trecem de la stadiul de
tară socialistă in curs de dezvoltare
la cel de tară socialistă mediu dez
voltată. orientarea, preponderentă a
dezvoltării de Ia extensiv la inten
siv in toate domeniile, prin sporirea

trei, al dezvoltării economice si so
ciale. De aceea va trebui să fâcem
totul pentru ridicarea continuă a
nivelului de cunoștințe generale
tehnico-științifice, de cultură gene
rală. al tuturor oamenilor muncii, al
întregului popor”. Accentul pus pe
om. ca factor hotăritor al transpu
nerii in practică a liniei politice ge
nerale a partidului, vizează atit ri
dicarea nivelului tchnico-stiintific si
de profesionalitate. cit si afirmarea
puternică a spiritului revoluționar,
de răspundere fată de edificarea so
cialismului. fată de progresul gene
ral al patriei;
Deși unitatea,. dintre competența
profesională și conștiința politică
este înțeleasă șl
unanim acceptată
ca o condiție de
prim-ordin ce fa
vorizează mobili
zarea plenară a
forțelor creatoare
ale națiunii, in ac
tivitatea socialeconomică cotidiană nu intotdeauna se operează cu criterii
le cele mai a• decvate care să
stabilească opti
mal relația - din
tre pregătirea de
specialitate
și
măsura in care
se valorizează, intreaga capacitate de muncă in folosul societății, Asemenea insuficiențe constituie Și ele un ' as
pect al unei anumite'rămineii in
urmă a nivelului general, ideologic,
poiitico-eduCatiV față de dezvoltarea
forțelor de producție, față de dez
voltarea societății in ânsarriblu. Iată
de ce partidul consideră că în cen
trul întregii munci politico-educative
trebuie să stea lupta împotriva igno
ranței și inculturii, lupta pentru
formarea omului cu o inaită pregă
tire, constructor ■ conștient al societă
ții socialiste și comuniste. Este ceea
ce exprimă profilul revoluționarului
zilelor noastre, bun specialist, cti o
conștiință socialistă înaintată, cu o
cortduită morală exemplară, om ce
se raportează in chip nou la valorile
fundamentale ale societății noastre.
Transpunerea consecventă în viață
a corelației politic-profesional
se
bazează pe concepția revoluționară
despre lume și societate, pe umanis
mul socialist, pe opțiunile comuniste.
Este aceasta o realitate definitorie a
procesului revoluționar inaugurat de
cel de-a! IX-lea Congres, a aplică
rii concepției potrivit căreia socialis
mul se construiește cu poporul, pen
tru popor. în acest proces constructiv
de amplitudine, milioane de oameni,
muncitori,
țărani,
intelectuali
—
-—:---- -i—i------:„
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accentuată a eficientei activități
economico-sociale.
Aceste obiective fără precedent
solicită din partea tuturor oamenilor
muncii, in primul rind a comuniștilor. capacități creatoare soorite și
eforturi întemeiate pe o si mai so
lidă pregătire profesională si o creș
tere a spiritului de răspundere.
Apreciind științific conținutul sta
diului actual, o dată cu sesizarea
exigentelor impuse de noile obiec
tive. partidul nostru trasează, cu
deosebită claritate, căile si factorii
prin care acestea pot fi înfăptuite.
„Dispunem și de forța materială și.
măi cu seamă, de forța umană ne
cesare — arăta secretarul general al

Conștiința politică
și competența profesională
la nivelul exigențelor actuale
partidului — realizării cu succes a
tuturor programelor și prevederilor
de dezvoltare in perspectivă a patriei
noastre”. Linia generală și strategia
dezvoltării in toți acești ani s-au
dovedit pe deplin juste, corespund
legităților generale. necesităților și
posibilităților tării. Așa cum se subli
niază atit in Tezele din aprilie și
Expunerea din noiembrie, ciț și
tovarășului
in
Cuvintareă
Nicolae Caaușescu la Plenara din
12—14 aprilie. perfecționarea activită tii trebuie să vizeze acum
modul de aplicare a hotaririlor. care depinde esențial de pregă
tirea si nivelul de conștiință al oa
menilor. al cadrelor de conducere.
Omui nou constituie in aceste con
diții o expresie a unității organice
dintre inaltui grad de profesionalism
si conștiința comunistă. în concor
dantă cu natura societății pe care o
făurim, cu exigentele revoluției tehnico-stiintifice actuale. „Trebuie să
nu uităm nici un moment — arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că
dezvoltarea intensivă, o nouă cali
tate. o nouă eficientă, o inaită pro
ductivitate nu se pot realiza decit
cu oameni ai muncii de inaită cali
ficare. cu inaită răspundere. Nici o
automatizare si robotizare nu poate
înlocui omul ! Și în perioada urmă
toare. și in viitor. întotdeauna, omul
va continua să reprezinte factorul
hotăritor al progresului si civiliza-
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Intrsprindereo de alumină din Oradea

PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE

condiție esențială pentru
creșterea eficienței economice
înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a patriei
in acest cincinal și in perspectivă,
îndeosebi cele referitoare la moder
nizarea producției și dezvoltarea
intensivă, sint indisolubil legate de
creșterea rolului științei, de aplicarea
in toate domeniile de activitate a
celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii. In acest sens, secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat la re
centa Plenara a C.C. al P.C.R. nece
sitatea ca cercetarea științifică, ingi
neria tehnologică și proiectarea sa se
implice cu și mai multă fermitate
in rezolvarea promptă și cu inaită
eficiență a problemelor prioritare
ale economiei naționale.
Intr-adevăr, de aplicarea mai ferma, mai rapidă și eficienta a rezul
tatelor cercetării științifice depind
dezvoltarea intensiva a producției
industriale și agricole, realizarea de
produse noi, cu calități tehnicofuncționale superioare, competitive
și cu eficiența economică ridicata.
Dacă avem in vedere că in sectorul
chimic și petrochimic, sector in care
iși desfășoară activitatea și institu
tul nostru, producția a crescut de
1 300 ori fată de anul 1945, atunci
trebuie să înțelegem că sarcinile for
mulate de secretarul general al parti
dului cu privire la înfăptuirea
neabătută a programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției constituie pentru
noi tot atitea direcții de acțiune atit
in perioada actuală, cit și in per
spectiva viitorului cincinal. Cu o
pondere mai mare decit in alte do
menii, cercetarea științifică și proiec
tarea pentru industria chimică tre
buie să se manifeste plenar, cu o
deschidere permanentă către nouta
te, către eficiență. Ceea ce reclamă
gindire inginerească critică, dorința
și capacitatea de a învăța mereu,
exigenta crescindă in abordarea mo
dernizărilor din industria chimică nu
numai prin rezolvări la planșetă sau
in laborator, ci și prin contacte, me
reu fertile, cu colectivele de munci
tori, tehnicieni, economiști din unjtătile ramurii. înalta răspundere cu
care sint investite cercetarea științi-

fică și ingineria tehnologică in dezvoltarea economiei se conjugă :n
chip fericit cu prezența activă, dina
mică, mereu stimulatoare a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și învățănnntUlui,
în coordonarea competentă a âees. tui domeniu.
în esență, gîndirea celor ce lu
crăm la Institutul de Cercetări și
Proiectări pentru Fibre Artificiale.
. Celuioză și Hirtie din Brăila s-a for-

Puternică implicare
a științei in soluționarea
problemelor majore
ale producției
mat in spiritul responsabilității cu
adevărat patriotice față de gospodă
rirea avuției naționale, față de pro
gresul tehnic pus in slujba dezvol
tării generale a patriei noastre so
cialiste. Iată de ce problemele pe
care le-a rezolvat și le rezolvă in
continuare institutul nostru au in
vedere principalele direcții și cerințs de dezvoltare ale economiei
naționale : stabilirea de noi tehnologii care. preluate dc- proiectare,
urmează să asigure modernizarea și
innoirea instalațiilor existente sau
realizarea de noi instalații la nive
lul tehnicii mondiale : asimilarea
de noi produse și introducerea lor
în producție pentru reducerea im
portului ; îmbunătățirea nivelului
calitativ al celulozelor chimice, fi
brelor artificiale și hîrtiilor prin
utilizarea in procesele de fabricație
a aditivilor chimici : valorificarea
superioară a resurselor materiale și
a subproduselor ; descoperirea de
noi resurse' pentru obținerea celu
lozelor. hîrtiilor și cartoanelor : re
ducerea consumurilor de materii

prime, materiale și energie ; reducerea poluarii mediului înconjuralor.
Din, cele 18. lucrări încheiate . cu
bune rezultate in anul 1983, in cadrul cărora au lost soluționate ■ probieme stringente ale •unităților, urmind direcțiile precizate mai sus. aș
putea eviaenția cercetările care s-au
t'lnaiizai prin asimilarea iii fabri
cație a hirtiei impermeabile cu mar
gine adeziva și a, pastilelor autocolante pentru autoturisme OLTGI'i ;
stabilirea tehnologiei de obținere a
ghiy.ecelor nutritive, biodegradabiie,
utilizind fibra recuperata ; moder
nizarea procesului de filare a fire
lor cord prin filare in tub, cit și
cele ce -au vizat îmbunătățirea ca
racteristicilor fizico-mecamce ale
celofibrei-bumbac, pentru prelucra
rea pe mașini cu capăt liber, rezul
tatele acestora fiind in curs de apli
care și extindere in unele unități ale
Ministerului Industriei Ușoare. De
asemenea, cu bune rezultate s-au
soldat cercetările ce au condus la
asimilarea de noi produse, cum ar
fi unii pigmenți indigeni și înlocui
tori de bioxid de titan la fabricarea
hîrtiilor absorbante. G serie de cer
cetări au permis elaborarea unor
tehnologii menit/: sa determine imbunâtătirea. calit'ății celulozei chimice, valorificarea deșeurilor de acetat de celuloză provenite din filmele cinematografice uzate fabricarea celulozei chimice prin procedeul bisulfit de amoniu obținerea
celulozei microcr.istalihe destinate
industriei alimentare și farmaceuti
ce. de producere a unor medii fil
trante necesare industriei alimenta
re'său de valorificare a produselor
pe bază de lignosulfonați . din bor
hotul rezultat de la fabricarea celu
lozei chimice și șlțele.
în anii 1989 și 1990 cercetarea ști
ințifică va continua abordărea unor
tehnologii de virf. cum sint cele
pentru obținerea membranelor teh
nice acetat și celulozice, utilizate ■ in
separări, conform unui program na
tional elaborat in acest sens cit și
pentru înlocuirea unor materiale de-

(Continuare in pag. a V-a)

DROBETA-TURNU
SEVERIN :

Un nou grup energetic
in funcțiune
Constructorii și montorii de
pe șantierul Centralei Electrice
de Termoficare Drobeta-Turnu
Severin amplifică cu fiecare zi
ritmurile de execuție a lucrărilor. Angajamentul lor este de a
pune la termen in funcțiune
noile capacități de producție
prevăzute pentru acest an. în
cinstea marilor evenimente —
cea de-a 45-a aniversare a zilei
de 23 August și Congresul al
XIV-lea al partidului — colec
tivele de muncă de aici rapor
tează un prim succes : punerea
in parale] cu sistemul energetic
național a celui de-al 4-lea
grup de 50 MW. Puterea in
stalată in nou;i termocerr.rală a
ajuns astfel la 200 MW. Forțele
sint concentrate acum la grupu
rile 5 și 6 de aceeași capacitate
fiecare, urmărindu-se ca prin
aplicarea unor ‘ehnologii de
inalt randament să se realizeze
in acest trimestru un volum de
construcții-montaj
aproape
dublu față de. primele trei luni
ale anului. (Virgiliu Tătaru).

VRANCEA : Produse noi

și modernizate
Colectivele unităților, industriale din județul Vrancea
înscriu in bilanțul rodnic ăl
activității economice no: realizări Astfel ir, perioada care a
trecut dir. acest an. preocupă
rile constante pentru creșterea
continuă a c/ilitătii producției
s-au materializat in depășirea
cu peste 60 ia sută a ponderii
ce revine produselor noi si mo
dernizate din întregul volum de
marfă realizat La întreprinde
rea de Confecții Focșahi. dcexemplu gradul de înnoire a
produselor a. fost de sută la
sută. Produse n,oi, de inaită teh
nicitate au fost introduse in
fabricație și la întreprinderea de
Scule și Elemente Hidraul’ce,
întreprinderea Metalurgică. în
treprinderea de Aparatai Elec
tric pentru Instalații Combinatu’ de Prelucrare a Lemnului
și în alte unități. (Dan Drăgulescu).

în oricare anotimp, că
lătoriile prin tară pot fi
nu numai prilejuri de încintare. ci și o lectig vie de
istorie trecută, prezentă șl
viitoare. De unde vii
acum ?. am fost întrebat, și
mi-am amintit că in copi
lărie nu știam versuri mai
sonore și mai pline de far
mec ca acelea cu care în
cepe celebrul poem emi
nescian „De treci codrii de
aramă.Și am răspuns că
vin de jos de Ia Dunăre
și de sus, din podișurile
Moldovei, și de dincolo
_____ __d
Carpați. din Podișul Tran
silvaniei. Că am colindat
mai tot timpul tara și că
mai tot timpul mi-a ieșit
in față fascinanta ..pădure
de argint”.
Sint frumoase oricind
călătoriile, cele de primăr
vară au însă ceva apar
te : nădureă de argint, se
umple deodată, de un
freamăt nebănuit, cuprin
zând parcă ;ntreaga noastră
viață reintinerită Și pe
amintim
răscolitor. că
peste tot. pe toate drumu
rile umblate, s-a petrecut
mereu forfota aceea a une:
neîntrerupte schimbări: de
la miazănoapte la miazăzi,
de la anus la răsărit, ar.
de an. lună de lună, zi de
zi. Și tocmai dir. tumultul
acela ne-au . rămas nouă
cele mai frumoase amin
tiri ca. de . pildă, imaginea
uhu: grafic cunrinzind o
seamă de obiective econo
mici care incă nu erau
Atunc: nu erau decit ne
hirtie. și totuși erau Adi
că. vreau să spun că prin
seseră viață chiar de ne
atunci Căci numai cu o zi
ir, urmă văzusem ur, cîmp
pe care se făceau orimelc
săpături' pentru temelia
noulu' combinat Imaginea
se multiplică mereu, toate
imcozahtele și modernele
uzine de azi au' început
astfel, cu o baracă și un
șanț, cu un camion sl un
buldozer. Și. tot asa s-au
petrecut pe toate drumuri
le noastre de renorteri.
drumuri în Maramureș și
in Dobrogea. drumuri într-un orășel dir marginea
țâri: sau in vreo comună
^din Bărăgan Si de fiecare

dată descopeream un nu
măr mult mai mare de lo
cuitori. descopeream orașe
care, cu numeroasele . lor
blocuri și bulevarde, aveau
să rămină incă multă, vre
me un șantier deschis :
Ploiești. Ciuj-Napoca. Cra
iova, Galați. Brăila. Con
stanta. Tulcea. Satu-Mare,
Baia Mare. Oradea. Bra
șov. Sibiu. Reșița.
Alba
Iulia, Zalău. Hunedoara,
Timișoara. Iași. Suceava.
Bacău. Tirgu Jiu. Turnu
Măgurele. Slatina. Pitești.
Drobeta-Turnu
Severin,
Vaslui. Birlad etc.. etc..

E. Dichiscana

șters ideea de Gestul Constructorului care
„centru”,tirgul prăfuit de
toarnă prima cupă la funodinioară fiind nretutin-__
_________
datia
noului edificiu. „
E
deni modernizat. Și astfel gestul secretarului general
au crescutorașele și .satele, al partidului. Memoria pe
de astăzi, și astfel și-au liculei păstrează în zeci șifăcut loc tot mai aproape, zeci de ipostaze asemenea
una de cealaltă, imaginile imagini care marchează un
noi de pe fata patriei, in- început. Un început al
soțindu-i mereu pe. con marii platforme industriale
temporanii primilor ani . de dintr-un orășel abia cu
reporter și ducindu-i cu noscut, al noului oraș,
<
gîndul pină astăzi si pînă al unei noi uzine,. al
in viitor. S-au născut, tot unei instituții noi de înodată. și ctitoriile mărețe vătămint, al unui nou muSi nemuritoare ale Epocii zeu dintr-un oraș sau dincare poartă numele se tr-un sat. Secretarul gccretarului
general.
a! neral al partidului
. ______ și-a
găsit întotdeauna timp sâ
fie în mijlocul oamenilor.
Peste tot. Nenumărate 1 ViJ
zite de lucru in-toate ju
dețele țării : în unități in
dustriale. în unităti agriș
co’e, pe șantiere, in insti
tute de cercetare științifi
că și de proiectare... Up
permanent dialog cu tara
în scopul inalt al mersu
lui , înainte. -Un stil de
muncă nou. dinamic, rcflectînd fide! adevărul ră
partidului,
tovarășul noua societate se clădește
Nicolae Ceaușescu. pre cu oameni si pentru oa
cum Transfăgârășanul. Por meni, cu poporul, pentru
țile de Fier I si II (și popor.
atitea alte hidrocentrale !)'.
acum, sub
Si . astfel,.. _
noul București cu noua flamuri
.sărbăto__
Dîmbovița si Metroul . care rese. cinddene mai
pregătim
poate fi numit, oraș sub aniversăm împlinirea să
oraș, și toate cartierele Ca- 68 de ani de la creareaa
pi ta iei. care pot fi iarăși partidului.
tara arată ca
numite orașe ale marelui
oraș, și canalele spre Du un arbore de o mare putere
năre și blare a căror em- și frumusețe, ee-și poartă
bi"mă n-ar putea fi decit în tblpină adine încrustate
Magistrala Albastră, c Du cercurile impresionantelor
năre Nouă. Canalul Dună prefaceri, precum și in?
re — Marea Neagră. Toate
aceste monumentale edifi semnele viitoarelor reali
cii și multe altele sint ro zări : lingă umerii de me
dul
muncii.
unei tal ai uzinelor si fabrici
al
munci eroice, rodul con- lor vor apărea alti umeri ;
ducerii de căt.re Parti- la suprafețele irigate, la re
dul Comunist
---- Român,
------- in numitele podgorii, la com
frunte cu secretarul' Său binatele avicole, la parcu
general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a in- rile de mașini și trac
tregului proces de con- toare se vor adăuga
struire a societății soc.ia- alte suprafețe irigate, alte
liste și comuniste pe pă- livezi cu pomi și vită de
mintul patriei.
vie. Și tot așa, noilor școli
De la un congres la al li șe vor adăuga altele,
tul, incepind cu istoricul noilor cinematografe altele,
Congres al nouălea, munca
a luat un și mai puternic orașele se vor mări și sa
aviht. Privesc o fotogra- tele se vor înfrumuseța și
fie : un gest simbolic. mai mult. (V’asile Băran)^

Sub flamuri
de mai
etc., mereu in construcție și
.amenajare, mereu tinzind
spre chipul ideal ai unui
centru civic cu trăsături
moderne. Și tot de atitea
ori. dintr-o sinceră si sen
timentală pornire spre ar
gument. sugeram edililor
ca atunci cind șantierul
avea să fie terminat, să se
păstreze ca piesă de mu
zeu o singuiă uliță., cu co
cioabele și anexele ei „pi
torești”. pentru ca viitoa
rele generații să aibă pe
retină imaginea vie a moduiu: in care se vietuia
odinioară pe aceste pârmnturi
Dar
constructorii,
printr-o muncă titanică, au
dat tot mereu la c parte
tot ce era scorojit și pu
trezit. in locul unui pilc de
case.gata să se sfarme s-a
Înălțat un hotel sau un
bloc-turh sau un magazin
sau o școală. în locul stră
zii strimte și răsucite s-a
croit un mare bulevard. In
locul maidanului si a] băl
toacei de ..dincolo de ba
rieră” au răsărit un lac. un
stadion sau un parc din
tre cele mai atrăgătoare,
ha. de cele mai multe ori
cartiere cu totul noi din
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NESECATA DRAGOSTE DE TARA
Toate izvoarele năvalnice, tumul
tuoase ale primăverii și ale tinereții
se adună dinspre Feleac și dinspre
Someș intr-o imensă horă de voio
șie, de culoare, de glasuri cristaline.
Parcă întreaga primăvară a Transil
vaniei și a țării iși înmănunchează
mlădițele in splendida sală a Tea
trului Naționai din Cluj-Napoca la
spectacolul festiv intitulat emblema
tic. ca o mărturisire de suflet : „Sîntdni copiii Epocii de aur".
Cîntecul și versul înaripat cinstesc
cu dragoste fierbinte România, pămîntul eternității și al necontenitei
deveniri a poporului nostru, omagiază partidul si pe ilustrul său
conducător. Este pusă in lumină,
cu emoție și recunoștință, o filă
glorioasă : marea demonstrație pa"mptică. antifascistă și antirăzboini
că de la 1 Mai 1939, in organizarea
și desfășurarea căreia tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au avut un rol determi
nant. In fiecare cuvint vibrează pre
țuirea înaltă față de cei care au ți
nut sus flamura marilor aspirații ale
națiunii și se află astăzi în fruntea
marilor ei împliniri. Manifestarea,
, solemnă și caldă in același timp, re;.jeyă că pentru tînăra generație a
„tării activitatea și personalitatea de
t'inăr revoluționar, apoi de luminat
■ conducător comunist, de luptător de
votat pentru cauza socialismului și
f,a intereselor vitale ale poporu
lui și patriei, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge1 neral al partidului, se constituie in
tr-un strălucit și permanent exem. piu. Fiecare gind, curat' ca apa de
. izvor, ca aerul tare al munților ses meți și ca miresmele bogate ale
5 cîmpiilor roditoare, exprimă hotă.. rirca tineretului de a duce mai de. parte ștafeta de luptă a generațiilor
: care au făurit o țară liberă și ’inde. pșndentă.
• Așa după cum a relevat in
• repetate rînduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tradițiile de
l. luptă pentru eliberare națională și
socială sint' un bun al poporului, al
• partidului. Nimic nu crește și nu ro. .dește fără rădăcini. Istoria este ar.■»gumentul suprem al drepturilor po
porului nostru și imboldul pentru
?.faptele de azi. Istoria eroică a poporului român este singura „cate- xiră". de la care primesc lecții conțțtemporanii, fiii de azi ai patriei,
Rneadmițîndu-le niciodată altora, de
-■’aiurea. să-și aroge dreptul de a le

da „meditații" la istorie, cu plată
sau fără plată.
Nesecata dragoste de țară a con
stituit, în preajma spectacolului amintit, „punctul de pornire" al
schimbului de idei cu un grup de
profesori și elevi clujeni despre
educația patriotică și revoluționară
in școală. Adică idei despre cea mai
de seamă misiune : aceea a forjării
conștiințelor, a formării oamenilor
înaintați, patrioți animați de-un pu
ternic spirit revoluționar. Redăm, pe
scurt, în esența lor, citeva din aceste
intervenții.
Prof. Dumitru Cirstocea. secretar
al biroului organizației de bază de
la Liceul industrial „Tehnofrig" :
„Organizația noastră de partid abor
dează educația patriotică, revoluțio-

tașii revoluționari de Ia 1848, Avram
Iancu. Papiu Uarian, George Baritiu
și alții, care au făcut să apară aici,
in 1845, prima publicație in limba
română din Transilvania, „Zorile
pentru inimă, minte și literatură".
„Zorile" de 1 atunci sînt continuate
de revista „Zorile" a liceului nos
tru. tot așa după cum sint conti
nuate tradițiile revoluționare, pa
triotice. Istoria dă elevului con
știința de sine, dimensiunea timpu
lui și a marilor noastre înfăptuiri,
il pregătește pentru o deplină inte
grare în societate. Numeroși elevi
participă la șantierele arheologice,
deschise în multe locuri din ClujNapoca și cu prilejul vastelor lu
crări de construcții, mîndrindu-se
că, prin contribuția lor. Muzeul de

ORGANIZAȚIILE DE PARTID
Șl EDUCAȚIA PATRIOTICĂ
ȘCOLI
nară ca pe un proces complex, mul
tilateral, la care iși aduc contribu
ția toate disciplinele de invățămînt.
Întreaga activitate politico-educativă din cadrul școlii și din afara ei.
Un rol deosebit rbvine cultivării
limbii române. O dată cu îndemnul
la studiu și lectură, am mers îm
preună cu elevii la Biblioteca uni
versitară, la colecții, la cărțile rare,
precum și la cele cu dedicații ale
marilor soriitori, care, înfățișind via
ta poporului și cultivînd limba ro
mână, au făcut o însemnată operă
de educație patriotică. Mergem, de
asemenea, la operă, la filarmonică,
la Teatrul National, unde s-a orga
nizat pentru elevi ciclul „Teatrul și
școala", oe programează lucrări fun
damentale. Formînd tinerii in strînsă legătură cu viața și munca uzi
nei, a șantierului, îi educăm în cul
tul muncii, izvorul nesecat de avu
ție materială și frumusețe morală,
pregătind „muncitorul intelectual"
de care are nevoie țara, omul cu
conștiința înaltelor sale îndatoriri și
cu capacitatea de a le îndeplini".
Prof. Gheorghe Silaghi, Liceul de
matematică-fizică nr.3 : „Un pu
ternic argument emotional în edu
carea patriotică, revoluționară a ele
vilor îl constituie faptul că la liceul
nostru au învățat unii dintre frun-

Istorie a Transilvaniei s-a îmbogă
țit cu numeroase vestigii romane
din epoca tîrzie. inclusiv de după
retragerea aureliană, care aduc noi
argumente de necontestat privind
continuitatea poporului român pe
aceste meleaguri, pe care acum iși
făurește o viață liberă și fericită".
Prof. Marius Comșa. de la Liceul
de matematică-fizică nr. 2 : „In du
bla mea calitate, de profesor și de
propagandist la invățămintul de
partid, am sprijinit dorința eleviior de a organiza emoționante ac
țiuni — simpozioane, manifestări literar-artistice — dedicate aniver
sării a 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă și
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in
organizarea și desfășurarea căreia
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au avut un
rol determinant. Istoria se leagă
necontenit cu prezentul și deschide
punți trainice către viitor. în susți
nerea acestei idei, printre altele aș
veni cu două semnificative noutăți
care îngemănează știința trecutului
cu științele moderne. Prima : în li
ceul nostru există un cerc de arheo
logie informatică in cadrul căruia
au fost elaborate programe ce „or
donează" materialul arheologic re
zultat din săpături, obținîndu-se in

A

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
® Personalul Casei de odihnă și
tratament a sindicatelor din sta
țiunea Olănești este preocupat
permanent să asigure oamenilor
„muncii sosiți aici condiții de ca■zare și servicii ireproșabile — ne
scrie
corespondentul
voluntar
Gheorghe Zait. Astfel, pentru a se
s$tșura efecțușreg, curei cu ape mi' nerale, mai ales pentru persoanele
e
în virstă și suferinde, nu de mult
șu fost puse in funcțiune două
f ■puncte unde se aduc și se desfac
- ■ ■•■" apele minerale, prescrise de medici,
de la toate izvoarele. De aseme
nea, a fost dată în folosință o sală
Je cu 230 de locuri pentru diverse
activități
cultural-educative : pre
■
zentări de spectacole de către dife
rite formații artistice de amatori
șl profesioniști, vizionări de fil
me, conferințe și consfătuiri pe
teme educative etc. Oamenii mun
cii veniți la odihnă și tratament
petrec momente plăcute și cu pri-TejUl drumețiilor și excursiilor
.»■ ■ "Șaptăminale organizate în locurile
*
pitorești ale județului sau în zo
nele învecinate acestuia.
K.
G Comuna Coteana. județul Olt,
se află la o distanță de 20 km
rrfață de Slatina și tot la aceeași
distantă fată de orașul DrăgăneștiOlt. în jurul comunei Coteana se
află localitățile Brebeni, Izvoarele,
Vilcele. Schitu, Ipotești, Malu
’■Roșu, Bălănești, comune și sate ce
se găsesc la o distanță de 5—8 km
de Coteana și la 30—40 km de Sla. ,.tina și... Drăgănești-Olt.
__ " "’*• Corespon
dentul ndstru voluntar Vasile Tonu
și-a inceput scrisoarea cu prezen
tarea acestor date pentru a susține
ttf t propunerea ce o face în conti
nuare.
Sătenii, din Coteana și din cele
lalte localități din preajmă — ne
șefie el — se aprovizionează cu
combustibil
(lemne, cărbuni) și
materiale de construcții din cele
două orașe : Slatina și Drăgănești-v. Olt. în prezent, ei întîmpină insă
- unele greutăți legate mai ales de
•17 . transport, al cărui cost depășește
uneori pe cel ai combustibililor și
• •■* “materialelor de construcții. Iată
.’ de ce socotesc necesar ca organe• - le județene de resort să analizeze
l'R’ •".posibilitatea înființării unui de
pozit de combustibili și materiale
de construcții în comuna Coteana.
In acest fel, cetățenii din localită-

<■

țile menționate mai sus n-ar mai
fi nevoiți să se aprovizioneze cu
combustibili sau materiale de con
strucții tocmai de la Slatina sau
Drăgănești-Olt.
• în primul trimestru din 1989,
numeroși cetățeni din toate sec
toarele Capitalei au participat la
acțiunile de înfrumusețare și bună
gospodărire organizate în mod sis
tematic, efectuind peste 145 mili
oane ore de muncă patriotică.
Mihai Postașu, inspector principal
la Consiliul Popular al Municipiu
lui București, care ne-a adus la
cunoștință această realizare, pre
cizează că participarea cetățenilor
la astfel de acțiuni s-a concretizat
în amenajarea a peste 785 mii mp
spații verzi, a circa 200 terenuri
de joacă și baze sportive pentru
copii și tineret. în plantarea a
peste 2,3 milioane arbori și arbuști
pe principalele artere de circula
ție, pe aleile dintre blocuri, in
parcuri și în spațiile verzi nou
amenajate, precum și în sădirea a
peste 115 milioane flori și tranda
firi. Alături de oamenii muncii
din întreprinderi, multi cetățeni ai
Capitalei au participat, totodată,
la curățirea străzilor, a canalelor
stradale de scurgere a apelor
pluviale, la întreținerea spatiilor
dintre blocuri, la amenajarea unor
terenuri, dintre care 10 ha au
fost redate agriculturii, la colecta
rea materialelor refolosibile. De
pildă, numai în „zilele-record" or
ganizate pe sectoare s-au strlns si
predat la centrele de colectare pes
te 1 700 tone metal, 46 tone hîrtle
și 32 tone cioburi de sticlă.
• în cadrul „Lunii pădurii" —
ne informează corespondentul vo
luntar Crinu Apostol —, silvicul
torii de la Ocolul silvic Șuiei, ju
dețul Argeș. împreună cu crescă
torii de animale și elevii școlilor
din localitățile Sălătrucu, Cepari
și Tigveni au terminat cu 18 zile
mai devreme curățirea a 4 000 ha
de pășune. S-au asigurat astfel
condiții bune pentru pășunatul
animalelor și sporirea producției
de finuri.
• „Tîrgoviște înseamnă astăzi,
între altele, oțel, strunguri auto
mate, instalații de foraj petrolier,
surse de iluminat. Și, ca întot
deauna. fosta Cetate de Scaun În
seamnă cultură și istorie — ne

scrie corespondentul voluntar Au
rel I. Preda. Căci aici. Ia Tirgoviște, s-a zămislit o bună și impor
tantă parte din istoria și cultura
românească. Multe dintre scrierile
înaintașilor, operele lor de refe
rință sint intr-adevăr cunoscute,
unele se află în muzee și case
memoriale. Dar trebuie «pus. că
altele stau în anonimat, așteptind
să fie scoase la lumina zilei, să
fie puse la dispoziția publicului,
a iubitorilor de artă, cultură și
istorie. Consider că multe s-ar pu
tea realiza în această direcție dacă
și la Tîrgoviște s-ar înființa — și
există reale posibilități pentru
aceasta — un anticariat, care să
fie nu numai o unitate comercială,
ci, în primul rind. o instituție cul
turală, care să achiziționeze și să
pună în valoare cărțile vechi și
rare, prețioase mărturii ale istoriei
și culturii noastre vechi".
Nădăjduim că propunerea citito
rului nostru va fi analizată cu
toată atenția și va primi un răs
puns corespunzător din partea fo
rurilor de resort din municipiu.
© Citea 40 hectare teren au fost
recuperate și redate agriculturii in
această primăvară la Cooperativa
Agricolă de Producție Totoiești.
județul Iași, prin lucrări de nive
lare și de înlăturare a mărăcinișurilor. Știrea ne-a fost trimisă de
corespondentul voluntar Ioan C.
Alistar, învățător pensionar din
comuna Erbiceni.
O Satul Mihăilești, județul Gorj,
este legat de comuna Tg. Logrești,
de care aparține, prin două dru
muri comunale aflate în adminis
trarea organelor locale. Cu vre
mea insă, din cauză că n-au fost
întreținute corespunzător. acestea
s-au deteriorat. Mai mulți săteni,
care ne-au făcut această sesizare,
afirmă că locuitorii satului sint
pregătiți să participe cu mijloacele
și forțele de care dispun la refa
cerea acestor căi rutiere, dar au
nevoie și de sprijinul organelor
locale, de asistență tehnică, întrucit multe din podețele ce le tra
versează s-au rupt, o parte din
tuburile de beton pentru scurgerea
apelor s-au spart, iar dalele de
pe șanțuri au dispărut. Este o ini
țiativă gospodărească
lăudabilă,
care merită să se bucure de tot
sprijinul din partea consiliului
popular comunal.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Comitetul Municipal Tecuci al P.C.R. : O parte
din aspectele semnalate in scrisoarea adresată redac
ției, privind întreținerea și gospodărirea parcului și
lacului de agrement Crîng din municipiu, se confirmă.
Au fost depistate persoanele care au pătruns cu
Căruțele în parc, distrugînd zona verde, precum și cele
Care au tăiat plopi și sălcii,, aplicindu-li-se măsurile
Corespunzătoare prevăzute de lege. în prezent se
desfășoară lucrări de pregătire a parcului pentru
-- sezonul estival, se efectuează igienizarea chioșcului
de răcoritoare de pe insulă și a terasei pentru mu
zică. De asemenea. în acest an se va construi și un
debarcader nou din beton pentru bărci și hidrobi' ciclete. întreținerea parcului este permanent în aten
ția organelor consiliului popular municipal și se des
fășoară cu sprijinul cetățenilor, prin contribuția in
muncă.
® Miliția Municipiului București : Cu prilejul con;
troalelor efectuate pornind de la sesizarea adresată
„Scinteii" au fost depistați unii conducători auto de
pe autobuzele ce efectuează transportul de călători
din Autogara Pantellmon pe rutele spre Fundulea,
Belciugatele și Măriuța care au Încasat sume de bani
de la-călători fără să emită bilete de călătorie. împo
triva celor in cauză au fost aplicate sancțiuni contra
venționale ; in același timp, a fost informată con
ducerea întreprinderii de Transporturi Auto Bucu■’ rești pentru a analiza faptele acestora și a lua mă
surile administrative corespunzătoare. Au fost, totoda• tă.' sancționați contravențional și călătorii găsiți fără
' bilete.
©Comitetul Județean Vîlcea al P.C.R. : Faptele
- semnalate in scrisoarea adresată ..Scinteii". referi. toare la unele neajunsuri și nereguli din activitatea
unor unități de pe raza comunei Stollești. au fost
verificate la fața locului de un colectiv condus de un
secretar al comitetului județean de partid.
.................... .......................................................................................................

în referatul trimis ziarului sînt prezentate pe larg
constatările făcute și măsurile adoptate in timpul
controlului pentru înlăturarea lipsurilor și Îmbunătă
țirea întregii activități la nivelul comunei. Conclu
ziile rezultate, se arată în răspuns, au fost prezen
tate și analizate in ședința biroului comitetului comu
nal de partid, prilej cu Care au fost criticate stilul
și metodele de muncă ale secretarului acestuia.
Florea Ivănescu, faptul că el nu a reușit să antreneze
pe toți membrii comitetului comunal de partid la
realizarea sarcinilor in profil teritorial, nu a acționat
pentru tragerea la răspundere a cadrelor de condu
cere șl a unor lucrători de la Cooperativa de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Stollești,
care au manifestat neglijență fată de avutul obștesc.
S-a subliniat, totodată, că nu s-a acordat atenția
cuvenită îndrumării permanente a organizațiilor de
masă și obștești pentru promovarea unor cadre Co
respunzătoare în organele de conducere ale acestora,
ajungîndu-se astfel să fie alese ca președinte și. res
pectiv, vicepreședinte ai comitetului comunal O.D.U.S.
și ca instructor cultural la centrul de cultură și crea
ție „Cintarea României" din satul Birsoiu persoane
cu antecedente penale. în ședința de birou au fost
stabilite măsuri pentru întărirea muncii de partid,
pentru îmbunătățirea întregii activități politlco-economice din comună, fiind, totodată, atenționat secre
tarul comitetului comunal de partid.
în legătură cu acest ultim aspect se cuvin însă
unele precizări. Dacă se tine seama de neajunsurile
constatate în Comună, de lipsurile existente în munca
secretarului comitetului comunal de partid, este oare
suficientă doar o simplă atenționare ? Nu cumva
era nevoie să se dea dovadă de mai multă exigență
și combativitate, care să contribuie, intr-adevăr. La
perfecționarea muncii și prevenirea neajunsurilor ?

Rubricâ realizată de Gheorghe PARVAN

două secunde, pe calculator, ele
mente de analogie care altminteri
ar fi necesitat săptămîni de calcule.
A doua : elevii de la secția de elec
tronică au construit un aparat de
detectare a urmelor arheologice as
cunse în pămînt, aparat care, dovedindu-și eficiența, este folosit acum
și de cercetătorii de la Muzeul de
istorie a Transilvaniei. Ambele rea
lizări vorbesc de la sine despre tra
diție și inovație, despre dragostea
față de istoria patriei și inventivita
tea în găsirea unor mijloace moder
ne de a-i pune pe deplin în va
loare mărturiile".
Prof. Maria Rițiu, președinte ăl
Consiliului Municipal al Organiza
ției Pionierilor : „Programul unitar
de educație patriotică, revoluționa
ră, alcătuit pe municipiu, cuprinde
numeroase și variate manifestări.
Menționez. în primul rind, unele
prestigioase participări clujene la
acțiuni de nivel republican ; con
cursul cu tema „Realizările Epocii
Nicolae Ceaușescu", care a antrenat
toate detașamentele și unitățile de
pionieri,
manifestarea
complexă
„Patrie română, țară de eroi", ex
pediția „Vulturii Apusenilor" a Li
ceului de științele naturii, care a
fost distinsă cu trofeul „Scutul da
cic" atribuit de Consiliul Național
al Organizației Pionierilor. Nume
roase spectacole, din rîndul cărora
se detașează cel organizat la Tea
trul Național, concursurile literare,
expozițiile de creație tehnică și ar
tistică, „Eminesciana" și multe al
tele alcătuiesc o bogată paletă de
preocupări educativ-formative, ma
terializate cu sprijinul generos al
organizațiilor de partid, al impor
tantelor forțe de care dispune Clu
jul in creația materială și spiri
tuală".
Cum se reflectă toate aceste de
mersuri educative în nivelul de con
știință și de participare a tinerei
generații ? Colocviile cu citeva gru
puri de elevi sînt edificatoare. în
cadrul lor, Daiana Zanc, din clasa a
XH-a A a reputatului Liceu de filologie-istorie, pune în evidență re
lația strinsă dintre limba și litera
tura română, istorie și formarea
pentru viață a lor, a tinerilor, care
sint chemați să ducă înainte toate
realizările de pină acum. Colabora
toare a „României literare" și a Su
plimentului literar-artistic al „Scin
teii tineretului", Daiana a participat
de patru ori la faza națională a olimpiadelor școlare, obținind premii
și mențiuni, printre care anul tre
cut premiul I pentru felul în care a
comentat poezia lui Nicolae Labiș
„Partidul" — „un subiect drag ini
mii mele", după cum ne mărturi
sește. Eleva Râcz Csilla, din clasa
a Xl-a a Liceului de matematicăfizică nr. 3. ne spune că „are multe
îndatoriri" in calitate de membru
supleant al Comitetului municipal
U.T.C. și de secretar adjunct al Co
mitetului U.T.C. din liceu, îndatoriri
in îndeplinirea cărora studiul isto
riei, la fel ca și cunoașterea „la
fata locului" a marilor ctitorii ale
„Epocii Nicolae Ceaușescu" constituie
pentru ea un „sprijin esențial". O
altă elevă. Oana Benga, și ea tot din
clasa a Xl-a. ne mărturisește cu emoție că studierea unor lucrări des
pre tinerețea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, despre
viguroasa, eroica manifestare patrio
tică de. la 1 Mai 1939 reprezintă „o
înaltă pildă și un nesecat izvor de
forță" pentru activitatea Sa prezentă
și viitoare.
Istoria — o înaltă pildă si un ne
secat izvor de forță. Dragostea pen
tru limba română „ca un fagure de
miere" și pentru istoria patriei, co
lumnă infinită a conștiinței de sine
a poporului, sint factori hotăritori
ai educării patriotice, revoluționare
a tineretului, ai împlinirii sale prin
rodul faptelor de azi și de mîine.

Gh. ATANASIU
Marin OPREA
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Noi construcții de locuințe in municipiul Alba lulia

Foto : Sandu Cristian

Chipul modern al unui străvechi oraș
O CIFRA CU LARGI SEMNIFICA
ȚII. Orașul supremei glorii a lui Mi
hai Viteazul și al devenirii noastre
naționale, străvechea Albă Iulie a
cunoscut, in anii care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului, ase
menea tuturor localităților patriei,
mărețe înfăptuiri. Populația munici
piului a crescut de la 24 388 locui
tori la peste 68 000 in 1988; au fost
construite, in ultimii 20 de ani, pes
te 20 000 de apartamente. La prima
vedere, cifra aceasta nu spune prea
mult. La o analiză mai atentă insă,
ea vădește largi semnificații — vor
bind, deopotrivă, despre asigurarea
condițiilor de muncă și viață, despre
nivelul de civilizație și confort creat
oamenilor, despre grija neostenită
pe care partidul și statul nostru o
acordă bunăstării poporului. Circa
90 la sută din populația orașului lo
cuiește în apartamente noi, moderne,
spațioase, luminoase, amplasate în
cartiere noi, cum sînt Platoul Ro
manilor, Lipoveni, Ampoi I, II și III,
Maier I și II, Tolstoi.
20 000 — o cifră cu semnificații so
ciale multiple : ea stă mărturie fap
telor de muncă, unei realități de
netăgăduit. Municipiul reședință de
județ se află in plină dezvoltare edi
li tar-urbanistică, în plin avînt economico-social. Chipul său de astăzi
se va înscrie ferm, în viitor, în con
tururile unui generos progres. De
altfel, Alba lulia nu și-a îmbogățit
zestrea doar cu noi spații de locuit,
ci și cu numeroase edificii de să
nătate și cultură : un spital cu 1 100
de paturi, două policlinici, 15 dis
pensare, noul centru de creație și
cultură socialistă „Cintarea Româ
niei", un stadion cu 15 000 de locuri,
un bazin olimpic acoperit ș.a. Ritmul
acesta intens de dezvoltare a fost
impUs, in primul rind. de cres-rferea constantă a economiei mu
nicipiului. Construirea si punerea
în funcțiune ., a noi obiective in
dustriale. extinderea si moderni
zarea celor existente au determinat
creșterea ponderii și a importanței
municipiului în ansamblul economiei
naționale. Dacă — spre pildă (și
exemplul este revelator) — în 1915
industria locală era reprezentată de
o fabrică de săpun, o fabrică de pie
lărie, una de ghete și citeva făbricuțe de timplărie și mobilă, astăzi
numărul marilor unități economice
a crescut la 16. Printre ele : între
prinderea de Produse Refractare, în
treprinderea de Utilaje pentru Con
strucții și Materiale de Construcții,
întreprinderea Mecanică, întreprin-

derea de Porțelan, întreprinderea de
încălțăminte „Ardeleana",, Întreprin
derea Poligrafică si altele.
Noul chip al Albei Iulii n-a șters
însă, n-a pus in umbră vechiul său
chip reprezentat de prețioasele ves
tigii ale trecutului — monumente is
torice reprezentative pentru persona
litatea localității și pentru arhitec
tura tradițională — sursă de inspi
rație a constructorilor de astăzi.
Concomitent cu încheierea unor lu
crări de construcții și cu derularea
altora, pe planșetele proiectanților se
prefigurează noile edificii — blocuri
de locuințe, spatii comerciale, lăca
șuri de invățămint și cultură, unități
sanitare, locuri de odihnă și re
creare.
MODERNUL ȘI TRADIȚIA — ÎM
BINATE ARMONIOS.
în 1987
— ne informează arhitectul Ma
rius Barbieri, șeful oficiului de
sistematizare al consiliului popu
lar — am inceput lucrările la
noul centru civic, finalizînd pînă în
prezent peste 500 de apartamente,
noul sediu al Băncii Naționale și
Magazinul Universal „Unirea" (cuprinzind cel mai întins spațiu co
mercial din județ, respectiv 7 000
metri pătrați). Anul acesta vor de
mara lucrările la hala agroalimen
tară și preconizăm să dăm în folo
sință un număr de încă 386 de apar
tamente în zona centrală. Aceasta
este însă doar prima parte din ceea
ce va constitui noul centru al muni
cipiului. Proiectele noastre mai cu
prind realizarea unor obiective cum
ar fi : sediul politico-administrativ,
casa științei și tehnicii pentru tine
ret, piața civică (care va întruni ma
joritatea obiectivelor de interes mu
nicipal și județean, spații comercia
_le
______
____ _ un
_ ______
tip „galerii",
frumos ___
parc cu
platforme pietonale in trepte și» de
sigur, apartamente confortabile).
Prelungirea tradiției, cu ecouri arliiteciurale moderne. a fost —. după
cum ni se explică'-— o preocupare
constantă a arhitecților, proiectanților si constructorilor. Concretizat in
urma analizei mai multor propuneri
și variante, in urma consultării largi
a cetățenilor, proiectul după care se
lucrează în prezent este rodul gindirii și creației întregii obști. Tre
buie precizat și faptul că, in tot ce
s-a realizat pînă acum pe plan edllitar-urbanistic, s-a ținut cont de
existența celor trei terase pe care
este amplasat orașul, și anume : orașui vechi, de jos, situat în lunca riurilor Mureș și Ampoi; cetatea așe
zată pe platforma care domină ve-

chea localitate și orașul nou, de sus,
care se află la vest de cetate, in
continuarea terasei superioare. Pre
ocupați de realizarea unei îmbinări
armonioase între vatra veche și cea
nouă a localității, colectivul de arhitecți și proiectanți a avut în vedere
valorificarea cetății bastionare, care
reprezintă, de altfel, nucleul în ju
rul căruia s-a închegat și extins ac
tuala așezare. Prin preluarea unor
elemente arhitecturale aparținătoa
re cetății, aplicînd o serie de noi
metode și linii de construcție, care
vin să accentueze unitatea dintre
tradițional și modern, orașul nou se
integrează fără disonanțe în armo
nia orașului vechi.
VIITORUL — O PREOCUPARE
COMUNA, Chestiunile legate de chi
pul nou al orașului ocupă un loc
prioritar în activitatea consiliului
popular municipal.
— Experiența noastră de pînă acum — ne spune Gheorghe Ilisiu. prim-vicepresedintele comitetu
lui executiv al consiliului popular
municipal — demonstrează că inte
resul si participarea oamenilor la
rezolvarea problemelor edilitar-gospodărești cresc direct proporțional
cu receptivitatea pe care o manifes
tăm fată de propunerile — unele din
tre acestea deosebit de valoroase —
pe care le primim de la cetățeni. Se
face simțită la noi tradiția unui dia
log permanent cu oamenii, atit
direct, cît și prin intermediul deputaților, pentru că destinul orașului,
viitorul său reprezintă o problemă
comună, care ne preocupă pe toți.
Astfel, la propunerea și cu sprijinul
cetățenilor am realizat terenuri spor
tive și de joacă pentru copii și ti
neri, o piață agroalimentară, iar în
aceste frumoase zile de primăvară,
tot cu participarea cetățenilor, am
amenajat zonele verzi, pa.curile, am
plantat flori și copaci, intr-un cuvint
imprimăm orașului nostru un aer de
prospețime și curățenie.
Viitorul chip al orașului se prefi
gurează încă de pe acum în liniile
arhitecturale îndrăznețe, suple ; lor
li se vor adăuga altele și altele. Oa
menii oferă garanția împlinirii mă
rețelor proiecte — in condițiile unei
permanente raportări exigente față
de calitate.
Privit de sus, din cetate, de lingă
obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan,
Alba lulia, străvechiul oraș, își des
chide larg porțile spre viitor.

Maqdelna BEGE

Noi aparate pentru investigare medicală
Recent, Complexul expozițional
din Piața Scinteii a găzduit a XX-a
ediție — jubiliară — a Expoziției in
ternaționale „MEDICINA ’89“, orga
nizată de întreprinderea de Tîrguri,
Expoziții și Publicitate pentru Co
merț Exterior, în colaborare cu în
treprinderile românești de comerț
exterior „Chimica". „Electroimporiexport"
și „Tehnoimportexport".
Alături de produsele unor cunoscute
firme din mai multe țări, un loc aparte a fost ocupat de instalații, apa
rate, instrumente și produse de teh
nică medicală fabricate in România.
Despre modul cum se urmărește
promovarea cercetării originale ro
mânești, in scbpul realizării unor
produse de tehnică medicală tot
mal moderne, am solicitat precizări
ing. Elisabeta Joița, director ad
junct al Direcției Farmaceutice si
de Aparatură Medicală, din cadrul
Ministerului Sănătății.
— Apreciez că un bun Indiciu
asupra preocupării susținute pe
care o manifestă cercetarea știin
țifică din România pentru reali
zarea de produse de tehnică medi
cală tot mai competitive il oferă
marea majoritate a realizărilor
expuse la actuala ediție a Expozi
ției internaționale „MEDICINA ’89".
Mai intîi, pentru orice vizitator
este evident că, față de edițiile pre
cedente ale expoziției, produsele noi
românești acoperă o mai largă arie
de domenii de Utilizare și. in plus,
prezintă un design mult îmbunătățit. în general, este vorba de aparate a căror construcție se bazează
pe un sistem de module. ceea ce
oferă certe avantaje, in primul rind,
pentru că acestea pot fi adaptate
cu ușurință nevoilor clinice speci
fice. Totodată, construcția modulară
ușurează considerabil sarcina be
neficiarului în ce privește activita
tea de întreținere și reparații a noi
lor aparate din dotare. Referitor la
fiabilitatea aparaturii expuse, țin
să precizez că la „Medicina ’89“ au
fost prezentate exclusiv realizări
care și-au dovedit deja utilitatea și
eficienta in rețeaua medicală, pro
bele la care au fost supuse. în ve
derea omologării, fiind deosebit de
riguroase.
— Prezintă și un alt numitor co
mun prddusele românești expuse la
actuala ediție a expoziției ?
— Reprezentativ pentru practic
toate noile aparate și instalații este
gradul ridicat de electronizare. Iar
implementarea tehnicii de calcul
în sistemele medicale de explorare,
diagnosticare, gestiune medicală etc.
asigură nu numai creșterea preciziei
actului medical, dar creează premi
sele ca medicul să
(
fie scutit de
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și mai multă disponibilitate pentru
activitatea de prevenire a imbolnăvirilor.
— Care dintre produse considerați că sînt cele mai reprezentative ?
— Prin performanțele dovedite se
remarcă, bunăoară, ELCARD-30, un
electrocardiograf cu monitor video,
care înregistrează semnalele electrice
ale inimii simultan pe trei canale.
ELCARD-30. proiectat la Institutul
de Cercetare Științifică și Inginerie
Tehnologică pentru Electronică din
București, a trecut recent probele
clinice de omologare. urmînd să
intre curînd în producția de serie la
întreprinderea de Electronică Indus
trială și Automatizări din Cluj-Na
poca.
Rețin însă atenția și alte noi pro
duse. elaborate de cercetarea și pro
iectarea din domeniul electronicii.
Este vorba, bunăoară, de ELBIS-3,

circulator, inflamator, tumoral benign
sau malign al diverselor drgane sau
țesuturi, dar și in urmărirea efectu
lui tratamentelor administrate. „Pro
metheus III" se compune dintr-un
calculator personal (sau profesional)
compatibil IBM PC/AT și o interfață
originală de măsurare a temperatu
rilor, realizată la întreprinderea
„Microelectronica" din București, în
colaborare cu Laboratorul de termografie al Institutului Oncologic din
Capitală. Această interfață asigură
transferul de date de la senzori că
tre calculator, care le prelucrează,
fiind capabil să realizeze imagini în
32-128 de nuanțe pe un monitor TV
color sau să le tipărească pe hîrție,
cu ajutorul unei imprimante. Pînă
în prezent, rețeaua sanitară a fost
înzestrată cu un număr de 16 apa
rate tip „Prometheus" de termografie de contact.
— In expoziție au fost prezentate
și o serie de produse-program ale

„MEDICINA ’89“
un aparat de electrocoagulare bipo
lară. menit să completeze familia
aparatelor de electrochirurgie pro
duse la noi in țară. Acest „electrobisturiu“ concentrează intr-un singur
aparat, de gabarit redus, funcțiile de
electrocoagulare bipolară, procedeu
modern și frecvent utilizat pen
tru realizarea coagulării mai ales
in microchirurgie, neurochirurgie,
chirurgie plastică și reparatorie,
MISONIC-2 este un aparat cu
ultrasunete de fiabilitate spori_______ pentru tratarea unor
tă, utilizabil
afecțiuni ca artroza, astmul bronșic, sciatica etc. Cît privește aparatul pentru supravegherea pre
siunii parțiale a oxigenului din
singe, OXIMON-02, care beneficiază
de „inteligența" unui microprocesor
incorporat, acesta semnalizează optic
și acustic gradul de oxigenare a
singelui. Atit ELBIS-3, cit și
MISONIC-2 și OXIMON-02 au
trecut cu succes probele de omologare, urmînd să fie oferite bene
ficiarilor, încă din trimestrul III, de
către I.E.I.A. din Cluj-Napoca.
— De viu interes s-au bucurat, de
sigur, la „MEDICINA ’89“ și alte aparate de investigare medicală, cu
ajutorul tehnicii de virf.
— Este vorba, de exemplu, de
„Prometheus III", oea mai nouă versiune a . unui aparat de termografie
de contact, care, pe baza metodei
originale românești de interpretare
a datelor termografice, se dovedește
a fi de mare utilitate în stabilirea
diagnosticului unor afecțiuni de tip

specialiștilor din domeniul informa
ticii.
— în colaborare cu un mare nu
măr de medici din rețeaua noastră
sanitară, specialiștii Institutului de
Tehnică de Calcul și Informatică,
dar și din cadrul învățămîntului su
perior de profil au pus la punct o
serie de sisteme informatice de certă
utilitate in practica medicală. Este
vorba, de exemplu, de un sistemexpert pentru diagnoză și tratament
în oftalmologie ; un sistem de pre
lucrări de imagini pentru analiza
radiologică ; un sistem de consulta
re a unor baze de date medicale
privind tratamentele prin acupunctu
ra. Alături de programele informa
tice destinate să faciliteze stabilirea
rapidă și precisă a diagnosticului,
s-au prezentat și produse-program
destinate instruirii medicilor, cu ajutorul calculatorului, bunăoară un
sistem de simulare a raționamentului
medical de diagnosticare și prescrie
re a tratamentului.
De notat că, practic, majorita
tea noilor produse-program sint
„prietenoase cu utilizatorul", se ba
zează pe „dialogul" cu acesta, res
pectiv nu necesită din partea cadre
lor medicale decît elementare cu
noștințe de informatică.
— Larg reprezentate au fost și
produsele de optică medicală.
— Cele mai noi produse ale între
prinderii Optice Române 7 „ProxOptip și Ciist-Optip" sînt aparate pen
tru diagnosticarea automată a defec
telor vederii de aproape și respectiv
de departe. Alte aparate realizate în
colaborare cu medici oftalmologi

sînt „Sinoptoforul", un aparat oftal
mologie destinat diagnosticării și tra
tării unor tulburări de mobilitate
oculară, dar și „Oftalmorom", un aparat pentru examinarea fundului de
ochi, și „Ambliofor", un altul pentru
tratarea ambliopiei in cabinetele de
ortoptică.
— Ce întreprinde Ministerul Sănă
tății pentru scurtarea ciclului de asimilare a noilor produse ale cerce
tării științifice ?
— în prezent, se poate vorbi de o
mai puternică implicare în afirma
rea rapidă a noilor produse. Minis
terul nostru are grijă ca, încă din
faza de cercetare-proiectare, desfă
șurată în cadrul unităților de profil,
viitorul producător, adică unitatea
industrială realizatoare, Cit și viito
rul beneficiar, respectiv cit mai
mulți medici de specialitate, să de
cidă ce este corespunzător să fie fa
bricat. Totodată, în cazul produselor
care presupun aportul mai multor
unități industriale, urmărim Îndea
proape să se stabilească o cooperare
strinsă și armonioasă Intre aoestea.
Altfel spus, se manifestă mai multă
preocupare pentru ca noile produse
să răspundă cit mal bine cerințelor
și să se treacă mai operativ la fa
bricarea lor de serie. Un exemplu,
in acest sens, îl constituie „autosalvarea pentru coronarieni", un cabi
net cardiologie mobil, montat pe șasiu de TV 35. El a fost amenajat
de specialiștii întreprinderii de Teh
nică Medicală, cu aparatură fabrica
tă în exclusivitate la noi în țară.
O atenție sporită acordă Ministe
rul Sănătății acțiunii de populariza
re a noilor produse de tehnică me
dicală. Doar in ultimele șase luni, în
diverse centre universitare din țară
au fost organizate patru simpozioane
pe această temă. Firește că popu
larizăm produsele noi și prin revista
„Muncitorul Sanitar". Totodată, insă,
transmitem la direcțiile sanitare ju
dețene seturi de prospecte, care stau
la dispoziția specialiștilor, potențialii
utilizatori ai noilor produse. în pre
zent reactualizăm baza de date des
pre aparatura medicală din întreaga
rețea sanitară a țării, constituită la
Centrul de calcul și statistică sanita
ră al Ministerului Sănătății. Cunoaș
terea mai precisă a necesităților din
toate zonele țării ne va permite să
facem estimări mai exacte privind
cerințele pe termen mai lung ale
rețelei sanitare. în consecință, pla
nurile de cercetare, întocmite cu
sprijinul Academiei de Științe Me
dicale, vor răspunde tot mal bine
cerinței de a pune in slujba sănătă
ții populației instalații, echipamente
și produse medicale la nivelul celor
mal noi realizări ale științei și teh
nicii din acest domeniu.
Convorbire consemnată de

Ioana DABU

SCINTEIA - joi 4 mai 1989

PAGINA 3

în toate unitățile agricole

PRODUCȚII MARI,
RENTABILITATE SUPERIOARĂ!
Noile măsuri adoptate de conducerea parti
dului și forul legislativ suprem al țării, la pro
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, de anulare a unor
datorii ale cooperativelor agriaole și ale aso
ciațiilor economice intercoopercMiste, reprezintă
un important act economic și; politic, un puternic

sprijin pentru întărirea economică a tuturor uni
tăților agricole, pentru înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrare. Primite cu bucurie și re
cunoștință de cooperatori, noile măsuri îndeam
nă la o muncă temeinică, chibzuită, pentru creș
terea puternică a producției agricole, singura

cale de dezvoltare economică sănătoasă, de
redresare a unităților agricole rămase iri urmă.
Pieocupările și experiențele cuprinse în grupa
jul de față reflectă spiritul de angajare în această direcție a tuturor cooperatorilor, a oa
menilor muncii din agricultură.

punzător. Am încheiat cu o lună mai an, pentru prima dată de la înfiin
devreme față de alți ani campania țarea cooperativei noastre, să obți
agricolă de primăvară, în condiții nem un beneficiu de 5,4 milioane lei.
superioare de calitate, și sîntem în
plină desfășurare a lucrărilor de în
Ion SERACIN
treținere a culturilor. Pe baza
inginer-șef,
programului ce l-am gindit, ca
Cooperativa Agricolă Dăbuleni,
pe terenuri neirigațe, 9 500 kg po urmare a consultării cu toți cei 1 175
rumb boabe, 6 000 kg orz, 5 500 kg comuniști, am prevăzut ca în acest
județul Dolj
grîu, 3 200 kg floarea-soarelui. în
zootehnie, sector care deține 2 000
bovine, 5 000 porci și 35 000 găini
ouătoare, urmărim realizarea efecti
velor planificate, îngrijirea și fura
jarea corespunzătoare a animalelor
și păsărilor, realizarea producțiilor
prevăzute ,și a unor indici superiori
de natalitate. Ne propunem, practic,
unitatea noastră va beneficia de la declanșarea campaniei de pri
ca ponderea acestui important sector deȘi prevederile
Legii privind anu măvară
am
pornit cu
hoîn volumul producției globale să larea unor datorii
coopera tărîrea de a nu precupeți nici un
crească, într-o primă etapă, de la tivelor agricole de ale
și efort pentru a asigura executarea la
30 la 50 la sută. O atenție deosebită asociațiilor economice producție
intercoope- timp și de bună calitate a tuturor
acordăm și dezvoltării sectoarelor ratiste, grăitoare mărturie
a
grijii
în acest an ne-am pro
industriale, care în anul trecut au pe care o acordă permanent parti lucrărilor.
pus, iar prin măsurile luate sîntem
adus cooperativei peste 7 milioane dul
și statul nostru, personal se convinși că ne vom respecta anga
lei venituri. Prin înființarea unor cretarul
general al partidului, tova jamentul luat, să livrăm la fondul
secții de repasat stofe, de industria rășul Nicolae
dezvoltării de stat, peste sarcinile planificate.
lizare a legumelor, de preparat bău agriculturii. înCeaușescu,
cooperatori 80 tone grîu, 20 tone orz, 5 tone
turi răcoritoare, de produse de pa lor din comuna numele
Tirgșoru
Vechi,
ex carne, 45 hl lapte de oaie și 2 tone
nificație, de tîmplărie și altele asi primăm profunde mulțumiri și înal
Pentru a obține aceste produc
gurăm valorificarea unor resurse lo tă recunoștință secretarului ge lină.
ții, cooperatorii noștri sînt mobili
cale de materii prime și o mai bună neral
al . partidului,
tovarășul zați in aceste zile la executarea lu
folosire a forței de muncă pe tot Nicolae Ceaușescu,
din a cărui ini crărilor de întreținere a culturilor,
parcursul anului. Prin astfel de ac țiativă a fost adoptat
noul act nor în sectorul zootehnic, animalele au
țiuni și măsuri sîntem ferm hotă- mativ ce ilustrează cu putere forța fost scoase mai demult la pășunat,
rîți să ne înscriem în cel mai scurt economiei noastre socialiste.
acolo unde de fapt s-a transferat
timp pe drumul rentabilizării între
Pentru noua dovadă a grijii ce o centrul de greutate a! activității din
poartă partidul dezvoltării agri zootehnie. Vom face totul ca in 1989
gii activități.
culturii socialiste românești, noi, să obținem producții mari.
cooperatorii din Tirgșoru Vechi,
Paul STERSCHI
angajăm cu toată răspunderea
Lucian RADULESCU
președintele Cooperativei Agricole ne
să obținem producții mari, superioa
președintele Cooperativei Agricole
Frăsinet, județul Teleorman
re anilor trecu ți la toate culturile și
in toate sectoarele cooperativei. încă
Tirgșoru Vechi, județul Prahova

Vom obține rezultate superioare
in toate sectoarele cooperativei
în numele cooperatorilor din Frăsiriet, județul Teleorman, doresc. 9ă
exprim cele mai calde mulțumiri
pentru măsurile luate de condu
cerea partidului și statului, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de anulare a unor datorii ale
unităților cooperatiste. Aceasta re
prezintă un sprijin puternic acordat
întăririi economice a cooperativelor
agricole și creșterii veniturilor mem
brilor lor.
Si unitatea noastră beneficiază de
aceste importante măsuri și ne an
gajăm să răspundem ajutorului pri
mit prin obținerea în acest an a
unor producții agricole vegetale și
animaliere sporite. De altfel, în pre
zent ne preocupă materializarea
unui program de măsuri care vizea
ză rentabilizarea tuturor sectoarelor
de activitate din cooperativa noastră.
Avem in vedere,. în primul rind,
creșterea capacității productive a
pămîntului prin lucrări speciale,
agropedoameliorative.
Continuind
ceea ce am început în urmă cu doi
ani. in 1989 am prevăzut să efectuăm lucrări de afinare și scarificare pe 400 hectare, să aplicăm
amendamente calcaroase pe 200 hec
tare și să fertilizăm cu îngrășăminte
organice 200 hectare. Ne-am angajat
ca, prin respectarea întocmai a teh
nologiilor fiecărei culturi, să obți
nem, în acest an, în medie la hectar

Prin recolte bogate, răspundem măsurilor
luate de partidul si statul nostru

0 măsură generoasă ce ne îndeamnă
la muncă responsabilă
Cooperativa Agricolă Dăbuleni,
din județul Dolj, se numără printre
unitățile agricole ce acumulase de-a
lungul anilor — împreună cu Aso
ciația economică de stat și coopera
tistă horticolă din localitate — un
apreciabil volum de datorii, fiind ne
voită ca an de an să apeleze la credite
de la stat. Iată de ce și cooperatorii
din unitatea noastră aduc din ini
mă mulțumiri mult stimatului nostru
conducător de partid și de țară, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru re
centele măsuri de anulare a
unor datorii ale
cooperative
lor agricole. Aceasta constituie o
nouă și grăitoare dovadă a ajutoru
lui direct, nemijlocit acordat reali
zării și depășirii programelor de
dezvoltare continuă a agriculturii
noastre socialiste, un ajutor dat uni
tăților agricole cooperatiste pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe 1989, realizarea deplină
a autofinanțării, întărirea economico-organizatorică, în scopul înfăp
tuirii obiectivelor noii revoluții
agrare.
Sîntem hotăriți să răspundem
prin muncă responsabilă generoasei
măsuri luate. Astfel, chiar în
acest an vom pune complet in func
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Program concret de măsuri pentru
întărirea ecnnnmicu-iirganizaturică

țiune o instalație de conserve de le
gume și fructe ce le obținem in
unitatea noastră, obiectiv ce ne va
aduce anual un beneficiu de aproa
pe 3 milioane lei. Pe baza progra
mului de redresare a unității noas
tre, ce se materializează punct cu
punct sub directa coordonare a co
mitetului de partid, a celor 9 organi
zații de bază și a consiliului de con
ducere al cooperativei agricole, am
înființat o răchitărie pentru dezvol
tarea activității de industrie mică.
Dar principala cale de rentabilizare
o constituie, așa cum ne-am prevă
zut în program, realizarea unor pro
ducții agricole la nivelul exigențe
lor noii revoluții agrare; al posibi
lităților de care dispunem. Pentru
acest an ne-am angajat să obținem
pe toate cele 1 100 hectare cu po
rumb 25 tone, porumb știuleți pe
hectar și 50 tone tomate pe fiecare
din cele 100 hectare aflate în cul
tură.
Ne-am angajat să obținem
producții mari la hectar, și la cele
lalte culturi : 6 260 kg grîu, 7 000
kg , orz, 66 000 kg sfeclă de
zahăr, 4 950 kg fasole. 41 080 kg to
mate timpurii și altele. Pentru aceasta ne-am pregătit în mod cores

Pentru cooperatorii din Maia, ju
dețul Ialomița, Legea privind anu
larea unor datorii ale coopera
tivelor
agricole
de
produc
ție și asociațiilor economice intercooperatiste. reprezintă o nouă ex
presie a. grijii pe care conducerea
partidului și statului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o poartă
permanent dezvoltării agriculturii
românești, bunăstării țărănimii. Exprimindu-ne întreaga noastră recu
noștință pentru această măsură,
adresăm conducerii partidului și sta
tului calde mulțumiri și, totodată,
ne angajăm să muncim mai bine,
pentru a pune în valoare fiecare
palmă de pămînt, întreaga dotare
tehnico-materială de care dispunem,
fiind animați de dorința ' nestrămu
tată de a face tot ce depinde de noi
pentru înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare.
De-a lungul anilor unitatea noas
tră a beneficiat de credite de
la stat, care' ne-au oferit posibili
tatea unei dezvoltări continue, rea
lizării unor lucrări agricole lg ; nive
lul cerințelor agrotehnicii înaintate.
De altfel, pentru producțiile obținu
te în sectorul , legumicol, .. unitatea
noastră a fost distinsă cu titlul de

„Erou al Noii Revoluții Agrare". Be
neficiile obținute în legumicultura
nu au putut insă acoperi pierderile
din zootehnie, unde mi întotdeauna
am urmărit realizarea unor produc
ții cu cheltuieli mici, pentru a faoe
întreaga activitate rentabilă.
Sintem hotăriți, așa cum cere
conducerea
partidului,
personal
secretarul general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să traducem în
fapte un judicios program de mă
suri pentru întărirea economico-orgănizatorică, pentru dezvoltarea în
tregii activități a cooperativei noas
tre. Cooperatorii din Maia ' sînt
hotăriți ca prin realizarea unor pro
ducții mari, prin livrarea unor can
tități tot mai mari la fondul de stat
să contribuie la dezvoltarea gene
rală a tării, la ridicarea bunăstării
poporului. Vom face tot ce depinde
de noi pentru ca fiecare leu să fie
cheltuit cu grijă, să sporim renta
bilitatea, astfel îricît unitatea noastră
să se dezvolte continuu în scopul
creșterii bunăstării cooperatorilor
noștri.

Stancu RADUCANU
președintele Cooperativei Agricole
Maia, județul Ialomița

De la pierderi la beneficii de milioane lei
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Pentru multi mureșeni, numele
comunei Gornești — localitate situată la circa 20 kilometri de Tirgu
Mureș — este adesea asociat cu acela
al unei așezări cu veche tradiție in
creșterea porcinelor, ale cărei efec
tive însumează acum circa 30 000
capete ne an. Cit despre cooperativa
agricolă din aceeași localitate se
știau puține lucruri, ea fiind, pină
de curind. cotată între unitățile slab
dezvoltate din Consiliul Agroindus
trial Dumbrăvioara și din județ.
Bunăoară, în urmă cu opt ani, coo
perativa de aici incheia anul agricol
cu o pierdere de 2,5 milioane lei și
cu o datorie la Creditele acordate de
stat insumind 9 milioane lei. Faptul
că am luat ca termen de referință
anul 1980 nu este deloc intimplător,
situația financiară, de care amin
team, . fiind de fapt. „oglinda" unei
mentalități în care conducerea uni
tății agricole „înțelegea" să valorifice resursele de aici. Căci nu doar
terenurile situate' in pantă sau cu
exces de umiditate au determinat
acea situație financiară necorespun
zătoare, ci, în primul rind, lipsă unui
studiu temeinic privind potențialul
real al resurselor existente aici, în
funcție de care să fie adoptate so
luții judicioase de redresare. Că este
așa, o argumentează înseși produc
țiile realizate atunci aici : 2 500 kg
la grîu, 3 800 kg la porumb boabe și
16 000 kg la cartofi, iar producția de
lapte pe vacă furajată era foarte
scăzută.
Concret, ce s-a întreprins de
atunci pentru redresarea unității ?
Multe. în primul rind. in 1981 a fost
numit ca inginer-șef al cooperativei
agricole un agronom pasionat, cu
experiență, Kiss Iuliu, care din 1988
este și președinte al unității. „Pre
misa de la care am pornit la drum
în 1981 — ne-a precizat președintele
cooperativei — a fost ca fiecare
efort sau ban investit să aibă fina
litate. ceea ce presupune in primul
rind cunoașterea posibilităților reale
pe care le ai. Pentru mine, cel mai
important lucru a fost și este și in
prezent cunoașterea exactă a „stării
de sănătate a pămîntului".
...Pămînt care — adăugăm noi —
la Gornești nu era atunci (cum este
azi) între cele cu o bună fertilitate.
Pornind de la concluziile cartării
agrochimice. efectuate de specialiștii
Laboratorului pedologie din Tirgu
Mureș, s-a trecut la ..însănătoșirea
pămîntului" prin tratarea diferenția
tă a solului cu doze de îngrășăminte
naturale și chimice, in scopul reali
zării unui echilibru in sol a acizilor
și sărurilor. O altă remarcă : tra
tarea acestuia a fost realizată nu
numai în funcție de tipul solului, ci
și de cerințele culturii ce urma să-i
fie destinate. Totodată, s-au realizat

desecări pe mai bine de 60 la sută
din suprafața agricolă. „Fără aceste
lucrări — aprecia președintele unită
ții — producțiile ar fi depins, an de
an, nu de calitatea muncii noastre,
ci de „starea vremii". Cu atit mai
mult cu cit la Gornești, in urmă cu
ani, excesul de apă a dăunat (mai
mult decit a ajutat) unor, culturi.
Aceste acțiuni au permis realizarea
unui lucru esențial pentru creșterea
producțiilor : stabilirea unei struc
turi optime a culturilor care, in linii
mari, a. rămas aceeași in ultimii opt
ani. Pe o hartă din biroul pre
ședintelui, ni se argumentează că
cele 10 culturi, intre care ponderea
o dețin griul, orzul, porumbul, sfe
cla de zahăr si cartoful — permit o
asemenea rotație incit, practic,

de sfeclă de zahăr Ia 35 000 kg, în
1988, cu condiții mai puțin prielnice,
acestea arată astfel : 4 760 kg la
grîu, 6 500 kg la porumb boabe și
peste 40 000 kg la sfecla de
zahăr, sporuri de producție inregistrindu-se și la cartofi (cultivați pe
110 hectare) și la alte culturi. O
altă remarcă : pentru a spori și
mai mult rentabilitatea unității mai
ales prin intensivizarea folosirii pă
mîntului, in ultimii ani, conducerea
unității a introdus în producție,
alături de culturile de bază, arpagi
cul pe 30 hectare. Aceasta a făcut
ca, în anul 1988, veniturile realizate
la hectar să însumeze peste 65 000
Iei.
Firește, nu este greu de dedus ce
influențe pozitive au avut aceste

Învățăminte de

larg interes

LA 0 COOPERATIVĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ
griul după grîu sau orzul după orz
— că să dăm doar aceste exemple
— să nu revină decit la trei ani.
Bineînțeles, grija pentru însănăto
șirea pămintului și asigurarea unei
structuri optime a culturilor a mers
mină-n mină cu preocuparea pentru
folosirea semințelor din cele mai pro
ductive soiuri și hibrizi ce puteau fi
adaptați acestei zone agricole. Fireș
te, nu intimplător, ci pornind de la
analiza riguroasă a hibrizilor și
soiurilor utilizați pină atunci in
unitate, după care au fost consti
tuite. trei ani Ia rind, Ioturi experi
mentale comparative pe tipuri de
cultură. Rezultatul : în locul soiuri
lor vechi de grîu au fost introduse
„din mers" cele de mare productivi
tate. Așa s-a procedat și cu hibrizii
de porumb, iar la cartof, cu sprijinul
Trustului horticol județean, coopera
tiva din Gornești a devenit, în
ultimii ani, unul din principalii
producători de sămînță ai județului.
Acțiunile de mai sus. corelate cu
aplicarea riguroasă a ingrășămin’elor chimice și respectarea discipli
nei muncii de campanie, explică, in
mare măsură, saltul calitativ înregis
trat de această, cooperativă agricolă.
De altfel, in sectorul vegetal, pri
mele „semne" ale redresării se
anunțau încă în 1981, și ele âu con
tinuat, progresiv. în toți anii .urmă
tori. Iată numai citeva exemple :
dacă în 1981 — considerat aici un
an de referință în redresarea uni
tății — producția medie de grîu la
hectar a ajuns la 3 250 kg. cea de
porumb boabe — la 4 050 kg și cea

creșteri de producție asupra pro
gresului general al cooperativei,
asupra redresării ei. Bunăoară; dacă
in 1980, sectorul vegetal realiza, pe
aceleași suprafețe, o producție glo
bală de numai 5 milioane lei, in
1984 aceasta a ajuns la 12 milioane
lei, iar în 1988 — la 15 milioane lei,
sectorul vegetal contribuind, in
prezent, cu peste 30 la sută la be
neficiile unității.
Cooperatorii din Gornești, după
1980 au făcut, ca și în sectorul
vegetal, eforturi deosebite pentru
dezvoltarea zootehniei. Și au reușit.
Cum ? „Investind gospodărește- fie
care leu" — cum se exprima ingi
nerul zootehnist. Leon Ceacău. Dar,
spre deosebire de alte locuri, aici
redresarea zootehniei a început nu
cu înălțarea unor adăposturi costisir
toare, ci cu - preocuparea pentru
crearea „din mers" a unei puternice
baze furajere-și întregirea efective
lor cu vaci al- căror potențial biolo
gic și productiv să fie foarte ridicat.
„Fără furaje de calitate și vaci cu
potențial ridicat — aprecia îngrijito
rul Schwartz Constantin — rentabi
lizarea zootehniei rămine, la. urma
urmei, un deziderat". Cu atit mai
mult cu cit la Gornești, în urmă cu
opt ani, pe suprafețele destinate
bazei furajere nu se realizau; în
medie, decit cel mult 3 000 unități
nutritive la hectar, iar din vacile; cu
lapte, 50 la sută erau tarate. Preluînd experiențele valoroase : din
județ, structura furajelor a fost re
considerată, leguminoasele (țrifpiul
și lucerna) urmînd, potrivit specia

liștilor de aici, să ocupe 60 la sută
din baza furajeră a unității. în plus,
pășunile și fînețele naturale (circa
265 hectare) — bine Întreținute și
fertilizate -— sînt de mare producti
vitate, producția obținută ajungind,
în prezent, la 18 000—20 000 kg masă
verde la hectar. Aceasta înseamnă
că iarba obținută pe fiecare hectar
echivalează cu circa 8 000 unități
nutritive, adică de aproape trei ori
mat mult decit în urmă cu opt ani,
cooperativa agricolă ajungind, în
ultimii șase ani, să obțină in mod
constant un excedent de furaje.
Desigur, la Gornești sint și alți
factori care au determinat schimba
rea radicală, în ultimii ani, a
modului în care se lucra în zoo
tehnie. Am reținut, bunăoară —
ca reușite certe ale unității —
realizarea unor adăposturi multi
funcționale, obținerea, din prăsi
tă proprie, a unor efective de
animale cu potențial biologic ri
dicat și, nu în ultimul rind. atrage
rea in zootehnie a celor mai buni
oameni. Iar acest efort pentru oeficiență economică in stare să . im
prime. o înaltă. rată . a acumulării în
scopul progresului sigur și rapid al
cooperativei agricole și-a spus din
plin cuvintul. Să luăm; bunăoară, ca
indicator de bază, evoluția produc
ției de lapte pe o vacă furajată. Aceasta a crescut de la numai 900 li
tri în 1980 la . aproape 3 000 litri în
1988, pentru ca. în acest an, zootehniștii de aici să țintească la 3 500
litri. Un alt argument : valoarea pro
ducției realizate1 în sectorul zooteh
nic a crescut (și, o dată cu ea, și
contribuția adusă la redresarea uni
tății) de la 1,2 milioane lei, în 1980,
la 2.2 milioane lei in 1988. Git de
avantajoasă este rentabilizarea zoo
tehniei ,o argumentează și următo
rul exemplu : în anul precedent, la
lapte, unitatea a realizat un bene
ficiu de 90 lei pe hectolitru. Drept
care, cooperatorii urmează a ; bene
ficia de venituri suplimentare, la re
tribuție, în valoare de aproape
600 000 lei.
Fapt este că azi, la Gornești, după
numai opt ani de redresare, coope
rativă agricolă este o unitate eco
nomică respectată. Și nu intimplător.
Eforturile din ultimii1 ani au făcut
nu numai ca' unitatea să ,se redre
seze financiar, dar să și încheie, pe
ansamblu, anul agricol 1988 cu un
beneficiu net de 3,8 milioane lei. Acest lucru nu a creat însă pentru
cooperatorii de aici un sentiment de
âutomulțumire. Dimpotrivă, a ge
nerat noi ambiții.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

CREATIVITATEA

CA STARE DE SPIRIT
Să se fi strins aici „crema" li
ceelor industriale, a școlilor de
maiștri, a politehnicilor ? Puțin pro
babil. Să fi fost dat vreun anunț de
genul : „angajăm muncitori, tehni
cieni și ingineri — numai inventa
tori" ? Și mai puțin probabil mai
ales dacă ne gindim că vocația croa
ției tehnice aici și-au descoperit-o
și . cultivat-o muncitorii și specialiș
tii unității.
Colectivul întreprinderii „Electrocontact" Botoșani este format din
oameni obișnuiți. așa cum se pot
întilni în toate întreprinderile indus
triale. Și totuși, aici se întîtnplă
ceva deosebit. Ceva care îi face pe
oameni să caute cu asiduitate noi
idei tehnice, noi variante tehnologi
ce. să gindească noi produse, in pas
și chiar... înaintea timpului pe care
îl trăim — un timp al revoluției
tehnico-științifice. în ultimii patru
ani au fost depuse spre brevetare
Ia Oficiul de Stat pentru Invenții șl
Mărci aproape cinci sute de soluții
originale și au fost realizate aproa
pe 600 inovații. Numărul inventato
rilor.se ridica in 1988 la 158 : mun
citori. maiștri. tehnicieni, economiști, ingineri și subingineri.
Este un număr ce crește cu
fiecare brevet acordat de
O.S.I.M. Prin urmare, crea
ția tehnică a devenit cu ade
vărat o mișcare de masă și,
așa cum unul dintre inven
tatori ne spunea, „starea de
creativitate este pentru co
lectivul nostru o stare de
spirit".
Ce anume a declanșat și
întreține permanent vie fla
căra neodihnei creatoare ?
Iată ce am încercat să aflăm
stind de vorbă cu cîțiva din
tre cei 158 de inventatori. Si,
asa cum se va vedea, expli
cația este foarte simplă.
Simplă și la indemîna orică
rui colectiv.
DE LA PRODUSE ORIGI
NALE LA CONCURSUL D"
CREAȚIE TEHNICA. între
prinderea a luat ființă in
1975. Primii ani de activitate
au constituit o perioadă de
definitivare a bazei tehnicomateriale, de s'tabilizare a
procedeelor de lucru, a pro
filului exact de fabricație. O
dată încheiate acumulările
cantitative, nevoile în conti
nuă diversificare ale econo
miei naționale au imnus cău
tarea unor soluții tehn'ce și
tehnologice adecvate pentru
noile produse solicitate de
beneficiari. La încenut nu
s-a putut vorbi despre o
strategie de stimulare a
creativității, ci au existat —
ca pretutindeni, de altfel
cițiva împătimiți ai noului,
printre care la ,.Electrocon
tact" Botoșani se numără in
ginerii Mihai Emil Alexa și
Mircea Aionesei, subinginerii
Liviu Cadinoiu și Cornel Rujinschi, maiștrii Traian Odaciuc și Mihai Caba, munci
torii Ghiță Mandache și Du
mitru Rusu, Aceștia și alții
ca ei au realizat primele
produse ale căror fișe teh
nice cuprindeau o formulă ce
umplea de mindrie întregul
colectiv : .Produsul conține
elemente de noutate și de
progres tehnic pe plan mondial".
De atunci se formaseră, în
diferite secții și ateliere,
mici colective ce reuneau
spontan „oamenii cu idei",
cei care făceau și altceva
decit producția de zi cu zi,
cei care nu se mulțumeau
cu îndeplinirea conștiincioa
să a planului. A fost perioa
da în pare s-au depus la
O.S.I.M. primele documenta
ții tehnice spre a fi breve
tate : una în 1980, 18 in 1981. 31
1983, 69 in 1984.
Sprijinea conducerea întreprinderii
această mișcare '! „Nu in mod direct
— ne spune inginerul Dumitru Iu
rea. președintele comisiei ingineri
lor și tehnicienilor. Și atunci, ca și
acum, puteam merge oricind și cu
orice problemă, cu orice idee la directbrul intreprinderii. care ne as
culta — nu de la inălțimea funcției
lui, ca să spun așa, ci minat de aceeași dorință de a perfecționa pro
dusele și activitatea intreprinderii,
în primii ani insă, sprijinul condu
cerii se limita la a-i lăsa pe cei care
aveau idei să incerce materializarea
lor și, eventual, aplicarea in pro
ducție. Nu era puțin, dar nu era
deștul".
Schimbarea hotărîtoare s-a produs
lă începutul acestui cincinal, cind,
o dată cu programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare, a
proceselor de producție, consiliul oa
menilor muncii a decis să realizeze
și un proces de modernizare a gindirii și valorificare sistematică a ini
țiativelor colectivului. Așa cum am
arătat, „terenul" fusese pregătit.
Râmi nea numai ca potențialul crea
tor să fie dirijat spre domeniile cele
mai utile intreprinderii, să fie sti
mulat interesul pentru anumite di
recții de cercetare, să fie aplicate in
producția de serie soluțiile formula
te. Așa s-a născut concursul anual
de creație tehnică, aflat în prezent
la finalul celei de-a treia ediții. Așa
cum citim in regulamentul afișat in
secții și cunoscut de întregul colec
tiv, concursul se desfășoară pe opt
secțiuni, ce vizează, prin diferite
forme specifice, sporirea performan
țelor tehnice ale produselor aflate
in, fabricație, reducerea consumuri
lor materiale, creșterea productivită
ții muncii, realizarea de noi produse
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ce pot avea o pondere importantă în
nlimentare realizate prin aplicarea
producția intreprinderii. Sint stabi
invențiilor și inovațiilor revin au
lite cu claritate condițiile de parti
torilor. iar pentru aceasta efectele
cipare Ia concurs, termenele de
reale obținute sint urmărite strict
predare a lucrărilor, modalitățile de
în evidența economică. Acestea sint
aplicare în practică a soluțiilor și,
forme de stimulare materială direc
na in ultimul rind, premiile care re
tă a creatorilor. în domeniul tehnici,
vin, ia fiecare secțiune, autorilor
prevăzute expres de legile țării, dar
ceior mai valoroase lucrări prezenaplicate destul de diferit de la p
tate.
unitate la alta și prin urmare cu o
Desigur, producția nu poate aștepeficiență social-economică diferită.
ta de fiecare dată pinâ la finalul
La „Electrocontact", nici stimu
unei ediții a concursului, unele pro
larea morală nu este pierdută dip
bleme sînt presante și solicită rezol
vedere. Astfel, brevețele de inven
vări rapide. Este motivul pentru care
ție sint menționate expres in 'carne
se organizează și Lconcursuri-fulger"
tul de muncă al autorilor, iar cali
pe teme bine precizate. Astfel, la o
ficativul anual al fiecărui specialist
comandă urgentă pentru export s-a
în domeniul tehnic va fi ' „foarte
constatat că. intr-un punct al fluxu
bine" numai' dacă cel în cauză 'a
lui tehnologic, apărea o ,.ștrangula
avut, in anul. respectiv, cel ptițin o
re". S-a lansat atunci un concurs
propunere de invenție ori inbvațieî
care solicita realizarea, in termen
Iată dar pină. unde merge. Exigența
de două săptămini, a unui dispozitiv
față de sine a uhui colectiv, pe de
ori a unei variante tehnologice pen
plin conștient că prețul ; succesului
tru eliminarea locului îngust. La
nu poate fi altul decit lupta ihdirjitermenul fixat au fost prezentate
tă cu rutina.
nu unul, ci trei dispozitive diferite
Pentru atit de numeroșii inventapentru creșterea productivității mun
tori, pentru toți creatorii
______ ________
intreprincii. Cel mai bun a fost premiat de
derii, cea mai mare recompensă este
comisia concursului și aplicat
insă aceea de a fi repartizați să
muncească in locurile unde
iși pot valorifica plenar în
clinațiile, unde pot vedea
aievea cum ideile prind-via
ță, prin munca log și a tova
rășilor lor. Este o orientare
a conducerii intreprinderii
de a ajuta pe fiecare om să
ajungă la locul cel mal po
trivit personalității și pregă
tirii sale, spre deplina sa sa
tisfacție. Nimeni nu esta
„bătut in cuie" intr-o .anu
mită secție de producție
sau atelier de proiectare, ci
este sprijinit să prindă rădă
cini acolo unde simte .-r si
dovedește ! — că poate mai
mult. Este o orientare be
nefică pentru om si pentru
întreprindere in ansamblul
său.
DRUMUL DE LA IDEE
LA MATERIALIZAREA EI
POATE FI SCURTAT. Eram
pregătiți să încheiem însem
nările noastre de la „Elec
trocontact" cu precizarea că
nivelul inalt de creativita
te, antrenarea întregului co
lectiv in rezolvarea proble
melor tehnice explică tn
bună măsură ritmul înalt de
creștere a eficientei econo
mice : in ultimii patru ani,
cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au scăzut cu
110 Ici. in condițiile in care
și preturile produselor intre
prinderii s-au redus cu peste
20 la sută ! Finalul artico
lului ni l-a schimbat insă
inginerul Dumitru Iurea. .el
însuși autor al unui mare
număr de invenții („Vreo
șaizeci. n-are importanță
asta" — ne-a răspuns el la
întrebare). Opinia exprimată
și argumentată de el este că
drumul de la idee la mate
rializarea ei este incă greoi
și întortocheat, pîrghiile de
acțiune ale intreprinderii
pentru a-1 scurta fiind limi
tate, De aceea, nici rezulta
tele obținute pină in prezent
nu reprezintă, nici pe depar
te. limita reală a posibilită
ților.
„Sint de părere că nici un
produs nu trebuie introdus
in fabricație fără o severă
t'stare a performanțelor sale,
fără o draconică verificare
prealabilă, ceea ce facem și
noi. și alți producători din
țară — ne-a spus interlocu
torul. Numai că după în
secția montaj a întreprinderii „Electrocon- cheierea verificărilor tehnice
propriu-zise se pune in miș- ,
tact" din Botoșani
Foto : Sandu Cristian care caruselul hirtiilor șl avizărilor necesare, care du
rează cel puțin 8—12 luni,
rezultatele scontate — pentru finali
dar poate ajunge și lă 2—3 ani 1 Mă
refer la elaborarea standardelor de
zarea la termen a comenzii.
Sau o altă situație : s-a observat
produs, al cărei circuit este, in pre
zent, atit de birocratic, incit nu
că propunerile privind reducerea
consumului de argint —. metal mult
stimulează preocupările pentru ridi
întrebuințat in industria electroteh
carea calității produselor. Eu însumi
nică — nu reușesc să acopere in to
am întilnit cazuri în care unul din
talitate sarcinile asumate. S-a orga
cei care avizau un stindard nici fnu
nizat un nou concurs-fulger. terme
cunoștea destinația reală- a produsu
nul fiind de o lună, ce solicita noi
lui. Nu e de mirare deci că, uneori,
soluții de reducere a consumului,
cu tot circuitul, lung al hirtiilor.
fără afectarea parametrilor produ
standardul poate să fie necorespun
sului. Condiția era că propunerile
zător, adică să permită producăto
să fie aduse pină în faza de fișă
rului să facă un produs inadecvat...
tehnologică, imediat aplicabilă. Recu acte in regulă 1 Fără îndoială,
zultatul ? Numai in primul trimestru
există situații fericite - in. care dru
din acest an s-au economisit 33 kg
mul de la idee la materializarea ei
de argint ca urmare a acestei ac
durează foarte puțin.. Astfel. în ca
țiuni !
zul mașinii de copiat electrostatice
CEA MAI MARE RECOMPENSA.
ZIAPRINT-01 drumul de la idee la
La „Electrocontact" a fost pus la
producția de serie a durat numai
punct un sistem bine precizat de
trei luni. în acest caz ‘insă, tot‘
cointeresare morală și materială a
„harnașamentul" de documente fu
oamenilor, muncii pentru dezvoltarea
sese deja aprobat. Alteori însă.- trec
spiritului creator, pentru aplicarea
ani și nu se avizează standardul,
rapidă în producție a rezultatelor
incit produsul poate să apară cind
creației tehnice originale. Este un
este deja uzat moral. Eu văd o sin
sistem' in strictă concordantă cu le
gură soluție eficientă la această pro
gislația în vigoare, cu principiul
blemă : standardele noilor produse
socialist de retribuire — așa cum a
să pornească de Ia standardele in
ținut să precizeze contabilul-șef al
ternaționale in vigoare pentru bu
intreprinderii, Dorel Epuraș. Pe lin
nuri similare, s,curtindu-se la. mini
gă retribuirea în acord direct și acord
mum pe această cale lungul drțim.al
global — la urma urmei, ea însăși o
aprobărilor și permițirid fructifica
formă de stimulare a inițiativei și
rea rapidă în producție a produselor
de combatere a egalitarismului —
noi".
■' >
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intreprinderea constituie, ca și cele
Am redat in extenso această opi
lalte unități economice din țară, un
nie. chiar dacă unele aspecte sint,
fond pentru realizări. deosebite. Nu
poate, discutabile, deoarece, la. urma
mai că, la „Electrocontact", fondul
urmei, un lucru este ■ cert : drumul
este folosit intr-adevăr pentru...
de la idee la materializarea ei poate
realizări deosebite : premii în ca
și trebuie să fie scurtat, în avanta
drul concursurilor de creație tehni
jul fiecărei unități și al economiei
că. recompense pentru înregistrarea
naționale in ansamblul1 ei.
unei propuneri de invenție sau ino
vație, pentru brevetarea și aplicarea
Euqen RADULESCU
acestora, pentru realizarea unor so
Euqen HRUSCA
luții tehnologice valoroase etc. De
corespondentul „Scinteii
asemenea, o parte din beneficiile su-

LA ÎNTREPRINDEREA

SUCEAVA: Eficiența inițiativelor muncitorești
în întreprinderile sucevene, pen
tru amplificarea eforturilor oame
nilor muncii in sporirea eficientei
activității economice, se extinde
folosirea unor initiative muncito
rești valoroase. Astfel, prin apli
carea inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale", în pe
rioada ce a trecut din acest an au
fost realizate economii în valoare
de peste 99 milioane lei. Numai
prin reducerea consumurilor nor
mate s-au economisit peste 100
tone metal, 6 000 MWh
energie

electrică. 200 m c lemn. 600 tone
combustibil convențional. Realiză
rile cele mai bune le-au obținut
organizațiile sindicale de la Com
binatul de Prelucrare a Lemnului,
întreprinderea de Materiale de
Construcții. întreprinderea de Tri
cotaje „Zimbrul" din Suceava,
Uzina de Construcții si Reparații
Utilaje și Piese de Schimb din
Vatra Dornei. Întreprinderea de
Prelucrarea Lemnului din Rădăuți.
Filatura de Bumbac . din Gura
Humorului. Rezultate deosebita

■

s-au obținut si prin aplicarea ini
țiativei „Fiecare cadru tehnico-in- :
gineresc și de specialitate să re
zolve anual cel puțin o problemă
tehnică sau de organizare a. pro- |
ductiei și a muncii în afara șarci- ’
nilor de serviciu"; în acest fel au ;
fost preluate și realizate 550 teme
din programele prioritare ale îri- •
treprinderilor, cu o eficientă eco
nomică de peste 11 000 lei 'de;
fiecare cadru tehnic si de specia
litate, (Sava Bejinariu).
■i‘
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TEMA MUNCII
valoare perenă în activitatea
de educare a tinerei generații
Valoare a valorilor, datorie funda
mentală a omului, ideal exprimat
de spiritualitatea românească din
timpuri străvechi, munca este, as
tăzi. și un puternic element forma
tiv, principiu creator al noii civili
zații, factor determinant al dezvol
tării. Căci munca este — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU —,
„singura sursă a progresului si pros
perității poporului întreg, mijlocul
principal de afirmare a talentului și
forte! creatoare, de manifestare a
personalității si autoperfecționare
morală". Activitatea didactico-educativă dobîndește, în acest sens, noi
potențialități și disponibilități ce se
cer a fi optim fructificate.
Acest fel de a concepe educația
tinerei generații își găsește o me
todă de lucru deosebit de prielnică
în anotimpul
reînvierii naturii.
Primăvara trebuie’ considerată nu
numai ca un prilej de atitudine
contemplativă în fața unor fenojmene pline de frumusețe, ci. mai
ales, drept o inspirație de energie,
drept o revărsare gîlgîitoare de
viață. Admirabilă lecție vie de
cunoaștere a realității înconjurătoa
re, ea va trece direct în suflete cu
o undă de voioșie și încredere.
Orele educative, activitățile prac
tice, cele extrașcolare constituie,
neîndoios, o principală tribună de
afirmare (și asimilare) a valențelor
«educative ale muncii. Dar și orela
de curs propriu-zise. la o disciplină
sau alta, aprind voința si încălzesc
neîncetat idealul efortului personal
■și social de mai bine. Viața școlară
ne demonstrează mereu că învăță
tura și munca merg împreună. Nici
odată munca nu poate împiedica
învățătura ; dimpotrivă, ea îi im
primă o direcție și o Îmbogățește
Interior. Denis de Rougemont a gă6it pentru una din cărțile sale un
titlu inspirat : „A gîndi cu mîinile".
Noi am putea spune, de asemenea :
„A învăța și cu mîinile". Cei vechi

sfătuiau : „Lucrul mîinilor să nu
lipsească tinărului".
în cadrul lecțiilor și al manifestă
rilor educative cu elevii, o dezba
tere etică și socială pe tema muncii,
privită ca trăsătură esențială, ca
valoare perenă a spiritualității
noastre, e mai mult decît onorlună
și necesară. Este indispensabilă
________ _______
procesului
formativ. La limba și
literatura română, de pildă, sînt de
o mare eficiență pe plan educativ
reliefarea exemplului marilor crea
tori, însă și evidențierea eroismu
lui de fiecare zi al făuritorilor bu
nurilor materiale și spirituale. Poe
zia obiceiurilor tradiționale, bună
oară, e strîns legată de viață și
muncă, în cintece și urări de ferti
litate ca plugușorul (veritabil imn
adus muncii creatoare). Poezia
muncii se împletește cu poezia dra
gostei și a bucuriei.
Proverbele și zicătorile noastre
sînt bogate în gînduri și atitudini în
care hărnicia este apreciată ca un
atribut fundamental al vieții,
in
vreme ce lenea e ridiculizată —
„Munca sfințește locul" sau „Pămîntul rodește unde mîna munceș
te". Același nobil ideal este simbo
lizat in legenda „Meșterului Manole",
in care pulsează aspirațiile pozitive
de realizare umană, tîlcul major al
operei constînd în ideea că adevă
rata chemare a omului este creația,
ce se întemeiază pe competență,
conștiință profesională, dăruire și
pasiune, sacrificiu chiar. O invita
ție la meditație asupra misiunii
demiurgice a omului o socotim și
balada „Miorița", al cărei erou, În
drăgostit de îndeletnicirea sa orîndultă și după moarte, este tot un
om al muncii.
Biografia spirituală a lui Eminescu reprezintă, pentru adolesoenți,
un model de muncă dăruită și crea
toare, fapt care nu poate fi deloc
subestimat în demersul pedagogic.
După cum opera „simbolului stelar

Cineamatorii
...Film poematic, eseu de forță și
concentrare psihică pe fiecare mili
metru de peliculă, „Turnul", creația
lui Gheorghe Huiban, e un avertis
ment împotriva poluării, a unifor
mizării, a platitudinii. Și asta și ex
plică de ce „Turnul" s-a bucurat de
premii naționale și internaționale.
La clubul „Constructorul" din Timi
șoara. într-un studio ultramodern,
cu laborator, cu spații pentru mon
taj, cu cabină de proiecție, instalat
intr-un pod al unei clădiri și deve
nit funcțional prin ingeniozitate ar
hitecturală — totul făcut din deșe
uri lustruite cu tentă de lemn națur —, Gheorghe Galetin, director al
Gcntrului de KRto fi
so
cialistă „Cîntarea Txomamer-ConStructorul. a ținut să vedem și alte
filme reprezentative. Și, iată, „Res
tituiri" — o frescă a Pieței Unirii
de pe la 1735 și de acum, docu
mente de epocă interferate cu pre
zentul ; adaptarea vechilor clădiri,
a monumentelor de referință urba
nistică ale Timișoarei de altădată la
cerințele acestui timp. Și iată și
„Drumuri", dedicat unui tînăr pictor
localnic, ale cărui lucrări sînt țîșnite
din peregrinările fără răgaz în pei
sajul inimitabil al Timișoarei ; pe
regrinări transpuse ingenios pe pînge — pinza și drumul, drumul și re
venirea la pinză —, explozie de cu
lori și ingeniozitate artistică. Și iată
Și „Constructorii" — o carte de vi
zită in imagini cinematografice a
muncii constructorilor de la Antre
priza Generală Construcții-Montaj,
<jare patronează această neobosită
instituție de cultură : cu gîndul, cu
sfatul, cu materiale recuperabile și
refolosibile, cu dragoste pentru tot
<țe reprezintă artă. Șantierul, schela,
activitatea de proiectare materiali
zată in noile edificii sînt transpuse
cu febrilitate pe peliculă. Și încă un
documentar notabil : „Creativitate
1989“ — documentar tehnico-științific despre realizările de ultimă oră :
infrastructuri integral prefabricate
la clădirile de locuit, hidrosonarea
betoanelor, consolidarea terenurilor
desfundate. Realizări, desigur, dar
și lecții deschise pentru viitorii spe
cialiști. Pe masa de lucru a clneclublștilor — un film documentar, cu
scop publicitar, despre activitatea
tuturor cercurilor acestui club repu
tat — 14 la număr —, de la croito
rie la depanare radio-Tv, de la cos
metică și broderie la tricotaj meca
nic și depanare auto. Pentru că aici,
ne precizează directorul, clubul tră
iește prin autofinanțare. Și trăiește
bine, zicem noi. Dincolo de realită
țile transpuse de cineamatori pe pe
liculă intr-un benefic spectacol al
muncii, formațiile cultural-artistlce,
precum arhicunoscuta „Bănățeană"
sau ansamblul „Complex", cu 12 for
mații de diferite genuri, sau forma
țiile „Folk", „Foileton", plus, de curînd, o estradă numai din fete, țin
permanent treaz interesul spectato
rilor. Majoritatea celor care alcătu
iesc formațiile pomenite In treacăt,
cît și foarte mțilți dintre cursanții
cercurilor, după cum ne mărturisea
directorul, sînt copii ai constructori
lor. Cineamatori sint constructorii
înșiși — 12 la număr —. în frunte
eu Gheorghe Huiban, inițiatorul și
Îndrumătorul unuia dintre cele mai
puternice cinecluburi din județul
Timiș. Și cind spunem asta, ne re
ferim nu numai la palmaresul bogat
— 70 de filme de la înființare, din
tre care multe documentare, și o
irumpere, în ultimul timp, spre fil
mul artistic —, ci și la forța demer-
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20.03 Laureați a! Festivalului națio
nal „Cîntarea României" (co
lor)

ca un adevărat demiurg înfrățit cu
al spiritului
românesc" (Edgar
Papu) o interpretăm și din unghiul
soarele („Belșug"); iar mina dobindește valențele unui Simbol al mun
simpatiei acestuia pentru truditorii
cii. al atitudinii active față de na
atelierelor și ai ogoarelor („Degetele
tură („Mina lui", din ciclul „Cintare
repezi poartă acul fin : / Ea își
omului"). Sau cum scrie Blaga, „în
coase ochii într-un tort de in" —
gerii
lui Lamartine își tăiau aripile
(Viața) și al disprețului și revoltei
/ ca să se facă mașiniști" (e de refață de exploatatori — Împărat și
, amintit că, în ornamentica româ
proletar.
nească, apare frecvent mîna ca sim
în universul scrierilor lui Crean
bol al existenței și ocrotirii).
gă elevii descoperă „ritmurile mun
Trebuie spus că problematica
cii" care conferă artei sale o armo
muncii se înscrie, din punct de ve
nie unică. Ce sînt „Amintirile din
dere
estetic, în marea tradiție rea
copilărie" dacă nu și un elogiu sin
listă a prozei românești, tradiție din
cer și cald adus unor localități, în
care fac parte organică romanele
drăgite și datorită hărniciei oameni
lui Sadoveanu, Rebreanu, Camil Pe
lor? Or, putem treoe peste bas
trescu, ale Hortensiei Papadat-Benmele marelui nostru clasic fără . a
gescu, G. Călinescu. Ele sînt grăi
sublinia tocmai ceea ce pune îndeo
toare pentru realizările muncii is
sebi in lumină autorul : inițiativa,
cusite și pașnice depuse de toate
priceperea, stăruința în muncă, con
generațiile de români în folosul
comitent cu ridiculizarea îndărăt
progresului și pun în relief o hăr
niciei, a prostiei, lenei și nepricepe
nicie nativă, o veritabilă vocație a
rii, a celui care „era leneș, nechitit
noastră pentru munca creatoare, nu
la minte și nechibzuit la tnebi" ?
de puține ori eroică. Operația de
Excursul acesta didactico-educaanaliză literară, efectuată și în per
tiv nu omite pastelurile lui Alecspectiva unui atare generos spectru
sandri, care, între altele, celebrează
tematic, (re) descoperă alte și alte
muncile agricole, și ale Iui Coșbuc,
valențe ideologice și artistice, uneori
ce dovedește o adincă înțelegere a
de o nebănuită valoare educativă.
sufletului țărănimii, pentru care
Important este a-i face pe elevi să
munoa devine o necesitate vitală
le sesizeze în chipul cel mai firesc
(poeziile „Vestitorii
primăverii",
posibil si funcția lor educativă se
„Vara", „Faptul zilei", „Noapte de
va exercita, negreșit, tot atit de
vară"). Dacă Ia Al. Vlahuță „Sfintă
natural.
De exemplu, „Moromeții",
muncă e aceea / Ce răsplată-n ea
ca să luăm o capodoperă a literagăsește / De-nțelegi tu asta, cheia
raturii
contemporane, împlinește
/ Fericirii tale-o ții", In viziunea lui
o imagine de o fină incizie a țăra
O. Goga, omul își găsește, prin
nului silit să devină șiret din cauza
eroica muncii, o linie de proiectare
,unei autorități abuzive. Violențele
in universul supremelor valori. Po
din romanele autorului lui „Ion"
etul „pătimirii noastre" înalță odă
au fost înlocuite cu disimularea.
recunoscătoare lucrătorilor ogoare
Dar, cum arată Zaharia Stancu (în
lor, „dătătorilor de pline", cu „cin
„Triumful rațiunii"), deviza lui
(„Graiul
stite mîini de soare arse"
Ilie Moromete (și deviza noastră, in
fond)
este „muncă, cinste, omenie",
plinii"), pe care îi consideră, de altîn concepția lui T. Vianu (din
minteri, fundament al edificiului so„Elogiul muncii"), acest „umanism
cial, ca în poezia „Plugarii".
profund al muncii" reflectă adevărul
Receptarea artistică a liricii Iul
axiomatic după care „efortul muncii
Arghezi vine să nuanțeze ideea ta
chezășuiește progresul".
ranului ridicat la dimensiuni mitice,
Evident, un loc aparte îl ocupă,
într-o discuție pe această temă, ope
rele care surprind realitatea mun
citorească și revoluționară. Creația
poetică actuală, cu deplasări de
accent nu numai in tehnica și con
strucția artistică modernă, ci și in
.mesajul ideatic funciarmente nou
(și înnoitor), are darul să emoțio
zare. Pentru că trebuie să spunem
neze pe tinărul cititor de poezie
că și aici, ca în majoritatea cineautentică, să-l determine să ia amin
cluburilor, cineamatorii filmează,
te la rosturile sale sociale : nevoia
developează, montează, sonorizează.
de activitate și de actualizare con
Cu alte cuvinte, realizează filmul cu
structivă a aptitudinilor personale,
mijloace tehnice modeste — in ma
materializate in munca productivă.
joritatea cazurilor. Iată-i dar la lu
Avem in vedere, aici, versuri cu
cru pe veteranul și cunoscutul Lu
reale calități artistice, semnate de
dovic Dama, autorul multor filme
N. Labiș (Lupta cu inerția), Nichita
premiate și al unei apariții edito
Stănescu, loan Alexandru, Ion Brad,
riale, „Drumul spre film" (1981) — o
Ion Horea, Marin Sorescu, Cezar
trecere în revistă cu suflet și price
Baltag etc. Dezbaterea de idei pe
pere a cineamatorismului din Româ
marginea acestora prilejuiește trans
nia și a propriilor experiențe ; pe
formarea frumosului receptat, în
tehnicianul I. Todorov, pasionat de
viața de toate zilele, în muncă și
claritatea sunetului și acuratețea
comportare (îmbinînd, cum rostesc
imaginii ; pe Sableci Radivoi, oclasiciștii,
„utilul" cu „frumosul").
mul de laborator care a făcut din
Putem oare să nu valorificăm ase
chimia peliculei o adevărată artă ;
menea prilejuri educative ?
pe veteranul Iosif Ross, un priceput
In orizontul interdisciplinarității,
electronist; toți aplecați asupra apa
alte izvoare de apă vie ne vin în
ratelor, multe realizate de ei, între
sprijin. Numai că ele așteaptă a fi
ținute cu grijă. Lucrează la o „po
sondate cu grijă și atenție. Brânveste" adevărată despre nașterea
cuși, de exemplu, releva eroismul
orașului lor. Oraș pe care l-au sur
muncii, perfecționarea și aspirația
prins în diverse ipostaze, timp de
spre infinit a ființei omenești sim
trei decenii, insistind în peliculele
bolizată în zborul de pasăre. La rinlor, cum aveam să aflăm de la
dul său, G. Enescu postula munca
Ioana Pavel, secretar adjunct cu
„ordonată și armonioasă [...], mlă
propaganda la comitetul orășenesc
dioasă și fecundă printr-un exerci
de partid, asupra contribuției oame
țiu continuu". Compozițiile muzicale
nilor la modernizarea orașului, la
ale lui Al. Flechtenmacher („Hora
îmbogățirea vieții spirituale a aces
muncitorilor"),
Ciprian Porumbescu
tor locuri, la manifestările sportive
(„Unu Mai"). D. G. Kiriac („Cîntecul
prin cele două echipe reprezentative
plugarului", „Meșterul fierar", „Mo
(echipa de handbal in divizia A și
rarul") ș.a. oglindesc implicarea și
de fotbal in C), la manifestările
răspunderea muzicienilor noștri față
folclorice din localitate, la viața bo
de acest filon tematic rodnic al ar
gată, complexă, In strinsă unitate a
tei românești.
tuturor fiilor acestor meleaguri.
La dimensiunile literaturii șl ar
tei, tema muncii prezintă, așadar,
Filmele cineamatorilor de la Sîno
covirșitdpre însemnătate educati
nicolau Mare sînt, de fapt, istoria
vă, întrucît pune în discuție condiția
in mers a orașului și oamenilor, sint
omului intr-un anumit context exis
mărturii incontestabile ale contem
tențial, întrucit pledează pentru re
poraneității. Și, dincolo de filmele
zolvarea problemei umane într-un
menționate inițial, pelicule, ca „Pei
anumit fel și întrucît este expresia
saj industrial", „Generații", „Pli
artistică a unei încărcături afective
specifice. Practic, ea se „artisticinea" etc rămîn în cinemateca cine
zează". Demersul educativ consti
amatorismului românesc. Credem că
tuie. aici, articulația cea mai im
difuzarea mai frecventă a unora
portantă, deoarece transferă tema
dintre cele mal reușite creații ale
în interes artistic, de o verificată
lor, nu numai în cadrul unor gale
valoare formativă : esteticitatea osau festivaluri, ci și In cadrul unor
perei literar-artistice se confundă,
vizionări cu publicul larg, este pe de
astfel, cu eticitatea ei, încorporate
în procesul de formare a omului
plin justificată de calitatea și conți
societății noastre contemporane.
nutul acestor creații, realizate cu ta
lent, competență și pasiune.

cronicari ai noului

sului social, politic și civic al acestor
pelicule ; la calitatea și originalita
tea multora din filme, la faptul că
un tehnician constructor (de altfel
printre ingenioșii constructori ai stu
dioului amintit) își mobilizează for
țele într-o muncă asiduă, căutări,
studiu, contacte cu regizorii, tinzînd
spre o înaltă profesionalitate. Pentru
că amatorismul, rămas în limitele
înguste ale acestei terminologii, fără
■puterea de abordare și înțelegere a
limbajului filmic, fără strădania de
a reda, prin imaginea audiovizuală
a peliculei de 16 sau de 8 mm, arta
autentică, valoarea, rămîne o miș
care de minimă rezistență. Și dacă
Manuela Dincă, muncitor construc
tor, sau loan Korek, inginer teh
nolog, „se reciclează" permanent
•i><.

jC’ji
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in arta
___ filmului, o fac nu numai
pentru premiile primite sau aștep
tate în cadrul festivalurilor sau pen
tru aplauzele în timpul unor gale,
etc., ci și pentru ca secvențele-document ale devenirii noastre să bucu
re, să lase urme in mintea și su
fletul oamenilor. Aici, după cum ne
spunea Ciprian Cipu, director al
Centrului de îndrumare a creației
populare și a mișcării artistice de
amatori din județul Timiș, există o
experiență de peste trei decenii, pri
mul cineclub semnîndu-și actul de
naștere in 1957 în cadrul clubului
C.F.R.-Timișoara, iar un an mai tîrziu, la Sinnicolau Mare, ajungîndu-se la ora actuală Ia 13 cine
cluburi active, majoritatea încunu
nate cu premii. Filme ca „Restitu
iri", „Unirea cea mare" (Construc
torul), „Cai, călăreți, căruțe", „O
sărbătoare a unei vizite" (Sinnico
lau Mare), „Mirajul cîmpiei" (Ceacova). „Bunicul", „Poenarii" (Școa
la populară de artă), „Profil cine
matografic" (U.G.C.M.), „Obiceiuri
timișorene (Centrul de îndrumare a
creației) etc sint scurt metraje re
prezentative pentru activitatea cine
amatorilor din județ.
Cu o zestre mai mult decît mo
destă in aparatură, cu o peliculă do
zată la „milimetru", dar cu pasiu
nea unor temerari, hotăriți ca re
zultatele artistice să fie pe măsura
rezultatelor economice, cineama
torii timișeni s-au prezentat recent
la tradiționala „Secvență tlmișeană"
— manifestare bianuală — la
cotele valorice la care le-a dat
dreptul și
i-a obligat tradiția.
I-au urmat, cum era și firesc, cineclubiștii de la Centrul de creație și
cultură socialistă al orașului Sinni
colau Mare. Cineclubul are sedlul lntr-un edificiu datînd de
prin 1874, renovat și cu aspect
de adevărată casă de cultură.
Intr-un laborator, la parter, o echi
pă de cinci oameni, în frunte cu
Ludovic Dama, lucrau la noul lor
film. „Realizări citadine", o conti
nuare, de fapt, a „Coordonatelor ci
tadine". Muncă de migală, de studiu
de peliculă, de asamblaj, de sonori-
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MONUMENTALITATEA
SPECTACOLULUI ISTORIC
Un eveniment deosebit al teatrului
Realizarea lui a implicat o contri
buție susținută din partea tuturor
nostru — finalizarea fericită a unui
creatorilor $i a întregului colectiv.
proiect îndelung așteptat : premiera
Căci, spre deosebire de alte montări
absolută a piesei „Moștenirea" de
istorice — ca o consecință a condi
Titus Popovici. Ampla frescă istori
că. avînd in centru chipul lui Mîrceațiilor de care dispune Naționalul —,
am tins spre un spectacol amplu,
Voievod. prinde viață pe prima sce
grandios ca înseși paginile de Istorie
nă a țării intr-un chip pe cit de gran
dios. fastuos, prin desfășurările spec
și personalitățile umane ce se
răsfrîng, cu o incitantă tensiune pro
taculare pe care ni le propune, pe
atit de impresionant prin capacitatea
blematică, in text.
evocării unor momente cruciale ale
In ce mă privește, am Încercat să
ființării noastre naționale, ca și prin
asigur acestei piese, cu structură ci
forța meditației istorice în actuali
nematografică și cu întindere de fres
tate. Meditație luminată de generoa
că. desfășurarea unei suite de ta
sele orientări cuprinse in documen
blouri menite să recompună măre
tele partidului nostru, in expunerile
ția. suflul eroic, patriotismul. în>tr-un
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
cuvint întreaga grandoare a epocii lui
concepția căruia cunoașterea istoriei,
Mircea. în mod deliberat am pus ac
a trecutului de luptă al poporului, a
cent — pe de o parte — pe mijloa
eroilor săi reprezintă o importantă
cele decorative, sonore, de iluminare,
formă de educare patriotică a tutu
apellnd, pe cît a fost posibil, la ar
ror generațiilor. Infățișind faptele
senalul tehnic cu care este dotată
memorabile ale istoriei, chipul eroi
scena (în special la trapele care pot
lor săi. teatrul de azi își îndepli
fi folosite) și m-am străduit — pe
nește menirea sa educativă. în
de altă parte — să asigur și prin
rindul acestor lucrări se înscrie și
„Moștenirea", un spectacol ce .impli
că o amplă distribuție (mulți actori
incarnând personalități autentice), o
„MOȘTENIREA" figurație amplă, realizarea unor sce
ne de factură foarte diferită. Opțiu
ne și realizare demnă de un Națio- .
o impresionantă
nai. „Moștenirea" se înscrie în acea
categorie majorâ a scrisului drama
evocare dramaturgică
tic românesc ilustrată cu strălucire
de Alecsandri. Hasdeu. Delavrancea,
A. Davila, ca și de autori proemla lui Mircea cel Mare
nenți ai contemporaneității.
Cum este resimțită vocația creației
istorice — permanență a dramaturgiei
și artei scenice românești ; cum este
valorosul nostru ansamblu actoricesc
ea înțeleasă și finalizată azi. iată
nu numai un impacț de natură inte
tema dialogului nostru cu Horea Po
lectuală cu publieul. dar și unul de
pescu. directorul artistic al Teatrului
natură profund emoțională.
Național din București, care (avin— Sigur, monumentalitatea, bine
du-1 alături pe mai tinărul Mihai Macunoscută categorie a esteticii, nu
nolescu) a semnat regia „Moștenirii".
implică
in chip absolut necesar an
— Titus Popovici afirma într-un
vergura dimensiunilor, a proporțiilor.
articol din caietul-program că lu
Există posibilitatea de a realiza trăiri
crarea sa este rezultatul unei comenzi
estetice, trăiri dramatice de acest tip
sociale nemijlocite, cu toate avanta
și pe scene restrinse, cu cîteva perso
jele și avatarurile ce decurg din ase
naje. ori urmărind, să zicem, rostirea
menea mod de a veni pe lume. înmăiastră a unui poem eminescian —
cepînd prin a observa că însăși exer
esențiale fiind autenticitatea și înăl
citarea profesiei noastre de slujitori
țimea gîndirii. a ideilor, noblețea sau
ai scenei reprezintă o comandă so
tensiunea zbaterilor pasionale, arden.
cială (căci gîndul la public, necesită
ța unor elevate trăiri spirituale, mă
țile satisfacerii și modelării lui spi
reția transmisă de contemplarea fru
rituale ne preocupă acut, zilnic, in
mosului. sublimului artistic, a tragi
oricare moment al creației), trebuie
cului sau dramaticului.
să spun că și pentru noi această lu
— Evident că am avut mereu în
crare a reprezentat o comandă socia
atenție, cu deosebire in munca des
lă deosebită prin importanța ei, prin
fășurată cu interpreții (dar nu nu
greutatea semnificațiilor ei și că ea
mai). aceste aspecte esențiale pentru
a implicat o răspundere deopotrivă
calitatea
actului artistic. Totodată
colectivă și individuală (angrenind
însă, intîlnirea dintre o „cronică dra
numeroase și varii contribuții).
matică" atit de vastă (ca referință
Știm cu toții importanța care se
temporală, spațială), atît de cuprin
acordă azi cunoașterii istoriei po
zătoare ca perspectivă și scena
porului nostru în adevărata sa lumi
noastră atît de amplă (și prin des
nă (nu așa cum am învățat-o eu la
chidere ori adincime, șl prin înălțime)
începuturile mele artistice, prin anii
a creat de la început șl exigențele
cincizeci). In șirul eroilor ei proemiunei monumentalități hrănite din am.
nenți se înscrie și Mircea, contribuția
ploarea spațiului de joc și dinamis
lui deosebită.
mul aparte al vieții recreate scenic.
A recrea scenic, In contextul ani
Ceea ce aș vrea să spun, totuși : si
versării a 600 de ani de la urcarea
gur, valoarea estetică nu depinde de
pe tron a lui Mircea — așa cum își
dimensiuni,
dar nu e mai puțin ade
intitulează Titus Popovici lucrarea, o
vărat că dimensiunea obligă la efor
„cronică dramatică", dominată de un
portret atît de complex și generos,
turi de muncă cu mult mai mari.
dar propunînd și o dezbatere morală
— Vorbim adesea de datoria tea
și politică ; a transfigura o scriere
trelor nu numai de a înscrie pe afiș
ce relevă atît de incitant permanențe
piese originale și cu deosebire lucrări
a reprezentat și pentru mine o co
de puternică ți amplă vibrație patrio
mandă socială, din fericire un im
perativ deopotrivă artistic șl patrio
tică. ci și de aceea de a desfășura o
tic deosebit de onorant
muncă pentru perfecționarea textu-
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*
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Pindește la colțuri,
trage cu urechea la
orice discuție intre co
legi. drumul spre sala
de clasă e prilejul cel
mai bun pentru a
prinde din zbor o
vocabulă, cîteva cu
vinte, un rest de fra
ză, Toate ii dau „de
gindlt", la lecție gă
sește citeva minute
— poate chiar mai..,
multe — pentru a
iscodi... Și află: ce-a
făcut colegul dinain
te, ce-a spus în cuta
re împrejurare, de ce
era nervos, dacă s-a
pronunțat cumva des
pre activitatea lui ca
diriginte
al clasei,
dacă a zimbit. dacă a
ris, dacă s-a abținut
de la vreo apreciere,
și cum, pe ce ton, cu
ce privire, cînd... As
cultători și inocenți,
elevii ii spun cite
ceva, nu întotdeauna
foarte atenți la nuan
țe. Și mai ales fără
să știe ce s-ar putea
ascunde in „nevinova
tul" chestionar. Căci
acasă el așterne totul
pe hirtie, cu sîrg și
lux de amănunte, cu
un neostoit simț al
hiperbolei. O biată
virgulă, surisul unei
priviri devin uriașe
capete de acuzare,
Reclamagiul știe tot
despre ceilalți, știe
chiar mai mult decît
le-a trecut acelora

prin minte, le deslu
șește mereu intenții
ascunse, atacuri la
infailibila proprie per
soană. Situața de vic
timă ii priește, mania
persecuției — boală
gravă — ii e leagăn.
Nici un efort nu e
prea mare cînd e vor
ba de a-și reclama
aproapele. Iar pentru
a se face crezut — o,
detestabilă credulita-

metalic se prefigura
în buzunarul hainei,
și de ce a zimbit
alaltăieri la două fix
secretara, oare de ce
erau atîtea foi de
hirtie pe birou ? si de
ce atîtea coli de in
digo ? și cu cine tot
vorbește dînsa la te
lefon ? ți de ce cole
gii au ieșit atît de
bine la inspecția fron
tală, iar el, prost T, nu

pînă la un punct
ai putea spune ei
are
dreptate,
că
omul e rănit in orgo
liu, grav ofensat, că
nu i se recunosc me
ritele etc. El știe ca
nimeni altul să simu
leze ; atit de mult in
cit propria muncă,
munca obositoare dar
nobilă la catedră, a
devenit, vai, un simu
lacru...

mai defecte, minciuni,
inconsistenți, lipsă de
scrupule are o exce
lentă părere despre
sine. El nu mai are
nimic de învățat și
tocmai fiindcă e atît
de valoros în jurul
lui roiește „cuibul de
viespi". Cancelaria e —
după el — un sac
de invidie, directorul
școlii, vechi adversar,
dinainte de a-l cu-

NORUL DE HÎRTII
te l — e-n stare să
doarmă două-trei ore
pe noapte, „muncind"
din greu, cufundat în
tr-un nor de hîrtii.
Fiindcă
reclama
giul — personaj din
ce in ce mai izolat,
pasăre rară in univer
sul școlii — umple
foaie după foaie, are
„note", „fișe de lec
tură" care rețin ce-a
zis unul, altul, cine-a
dat bună ziua primul
in cancelarie, ce se
subînțelege de aici,
cine-a rămas ultimul
șl de ce, cine a intrat
și cit a stat în cabi
netul directorului, era
cu catalog sau fără,
avea o plasă in mină
iar cealaltă in buzu
nar, un mic obiect

cumva e un... complot
împotriva lui, cel mai
onest, și cite ți mai
cite... Toate Se scriu,
nervos, mărunt, la
nevoie pe zeci de
pagini, căci reclama
giul nu face economie,
nu rupe nimic, nici un
rind nu poate fi înlă
turat din „capodope
ra" ultragiului. Pariul
cu orice scamă e ta
cut pe viață și pe
moarte.
Toți sînt croiți cu
defecte capitale, toți
îi vor capul, iar el, să
racă victimă, se adre
sează in toate locurile
unde crede că va fi
ascultat. Dacă nu știi
cu cine ai de-a face
(anonimele nu au pi
cioare atit de scurte),

Foto : Sandu Cristian

De obicei, astfel de
semeni ai noștri au
uitat de mult să'pună
mina pe o carte. Gu
rile rele — nu toc
mai „rele" — zic că
personajul nostru, re
clamagiul, nu a mai
intrat intr-o bibliote
că de la terminarea
facultății. Cind reuțese să fie cursive,
cînd nu le întrerupe
pentru a-și chestiona
elevii, orele lui au o
..clasică",
monotonie
sînt de un cenușiu pe
care numai debordan
ta lui „fantezie" îl
imaginează ca etalare
a unui imens și nuan
țat izvor de cunoștin
țe. Pentru că una fără
alta nu se poate : cel
care vede in jur nu-

noaște... El, cel mai
bun, e ținut sub
obroc, el, atoateștiutorul ! Dacă se întimplă — lipsa de com
petență se lasă ți in
acest domeniu desco
perită — să fie sanc
ționat, atunci, vi ima
ginați cu ușurință, o
Dunăre de reclamații
ajunge furibundă pe
la toate porțile, lăsind
să se înțeleagă că el,
cel mai bun, care nu
mai are nimic de în
vățat, de la nimeni, e
persecutat, umilit, pe
depsit pe nedrept, ci
în disperare de cau
ză, el, omul bun, plin
de omenie ți de cite
altele, suferă... Vorbi
mare, eare-i răpește
zile și nopți, nopți ți

zile, alături de propo
ziția scumpă, refrenul
rostit maniacal: „adevărul iese la iveali
precum uleiul deasupra apei".
Intr-adevăr, adevă
rul iese la iveală. Mai
devreme sau mai tîrziu. Și geometria lui
nu e defel echivocă.
Cel atit de preocupat
de alții șchioapătă
la toate rubricile
......__ —
la rubricile profesiu
nii ți
.' omeniei : superficial pînă la grave
erori profesionale, în
negrit de rutina, pe
dagog cvasinul, pare
complet depășit în fața
elevilor care-l „ascul
tă". ,. de frică. Sub
morga afișată se as
cunde vidul. Un gol pe
care știe însă să-l
umple cu hirtii.
E drept că „pu
terea" lui, a reclama
giului. care răpește
timpul altora, punlndu-i pe drumuri pen
tru a cerceta cauze
inventate, nu-i deloc
mare. Dar, orieît de
puțini ar fi, aseme
nea oameni nu trebute
priviți eu îngăduință.
Pentru că ei aduc pre
judicii climatului de
muncă
responsabilă,
competentă și, mai
ales, pot influenta ne
gativ educația, crite
riile morale ale ele
vilor.
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lui în vederea, valorificării scenice.
S-a produs un atare proces in cazul
„Moștenirii" 1
— Lucrare demnă de prestigiul
bine meritat al unui scriitor de talia
Iui Titus Popovi'd. „Moștenirea" este
mai apropiată de struotura unui sce
nariu cinematografic. Am colaborat
cu autorul, soliiciitîndu-i să ne spriji
ne nu îin direcția dezvoltării calită
ților literare sau ideologice, ci în cea
a transpunerii optime a „cronicii"
lui în act teatrali, a unor mici adao
suri de natură să răspundă necesită
ților de spectacol, să ducă la o mai
limpede, evidentă ordonare, la o per
fectă înțelegere a propunerilor, să asigure o mai mare cursivitate repre
zentației.
— O dimensiune importantă a pie
sei lui Titus Popovici este arcul in
timp deschis. Mircea-Voievod vorbindu-ne. adresindu-ni-se direct,
nouă, spectatorilor de azi. Cum este
marcat acest aspect ?
— Niciodată o operă istorică n-a
fost scrisă în afara unui acut senti
ment al prezentului. Din această per
spectivă. atit piesa lui Titus Popovici.
cît și montarea ei pe scena mare a
Naționalului constituie, cred eu. o
imagine grăitoare a aspirațiilor, a
frămîntărilor. a realizărilor definind
o epocă de înflorire a gîndirii poli
tice și de ratificare a unor înfăptuiri
pe toate planurile. Jucând „Moște
nirea". noi arătăm continuitatea isto
riei. a tradițiilor noastre de luptă, a
condițiilor în care s-a manifestat
strădania, lupta pentru dobindirea
independenței, și în care s-a împlinit
conștiința de sine a poporului român.
In tratarea noastră, legătura cu
actualitatea nu este ostentativă, nu se
bazează pe amănunte revelatoare în
acest sens, pe scene teatrale anume.
Impactul cu contemporaneitatea se
realizează în structura de ansamblu
a spectacolului.
— Istoria teatrului românesc con
semnează premisele unor lucrări ce
lebre ale repertoriului național in
strinsă legătură cu performanțele
strălucite ale unor interpreți. Un
Nottara. un Vraca. un Mihai Popes
cu. un Calboreanu rămîn și prin per
sonalitatea cu care au dat viață lui
Stefan cel Mare. Vlaicu-Vodă. Bălcescu etc.
In „Moștenirea" evoluează Gheorghe Cozorici. Radu Beligan. Florin
Piersic. Ovidiu Iuliu Moldovan. Mir
cea Albulescu, Gheorghe Motoi. Ilinca
Tomoroveanu. Olga Delia Mateescu.
Costel Constantin. Traian Stănescu.
Ion Marinescu. N. Gr. Bălănescu și
aproape, de două ori încă pe atiția.
Ce ne puteți spune despre interpreți ?
— Distribuția, numeroasă, solicitînd
cu deosebire forțele masculine, a fost
făcută ținînd cont și de viața parale
lă a teatrului. Am căutat să acopăr
rolurile din acest spectacol (cu parti
turi generoase mai ales pentru pro
tagoniști). ținînd cont și de alte pre
miere ce au avut sau vor avea loc
în aceeași vreme. Așa incit. inerent,
există și nume de primă mărime ce
au rămas, să zicem așa, în afară.
Referiindu-ne la talentele ce însu
flețesc spectacolul, m-aș opri în mod
deosebit asupra lui Gheorghe Co
zorici. interpretul lui Mircea-Voie
vod. căruia îi revine cea mal maro
Parte a piesei. El a fost cel mai re
ceptiv și activ In rezolvarea sarcini
lor pe care, aș zice, nu el. ci teatrul
în genere, le avea pentru finalizarea
muncii de creație. Nu este o noutate,
căci. în general, acest minunat actor
dă dovadă în teatrul nostru de o con
știință profesională șl artistică exem
plare.
Cred că aceasta, creația lui Cozo
rici din „Moștenirea" (după mine și
mal puternică decît din evoluțiile
din ..Beckett". „Richard al III-lea“,
„Generoasa fundație" etc) 11 recon
firmă ca pe unul dintre cei mai mari
actori ai noștri.
— Care sînt „regulile jocului" în
tr-o piesă istorică ? Optați pentru o
stilizare retorică, pentru anume con
venții teatrale ?
— Eu zic că nu este necesar nici
un fel de retorism In jocul persona
jelor istorice, evitarea retorismului
fiind chiar o cerință esențială. Acto
rul trebuie să uite că joacă într-o
piesă de atare factură, după cum (atunci cînd e vorba de opere clasice
celebre) el trebuie să uite pînă la
un punct interpretări auzite, văzute.
Și aceasta nu pentru că respectivele
modele nu sînt exemplare, fascinan
te. Ci pentru că, deprinzînd lecția de
seriozitate și dăruire civică și artis
tică a înaintașilor, artiștii contempo
rani trebuie să facă apel la mijloa
cele lor de expresie, specifice mo
mentului teatral actual. Ceea ce nu
înseamnă că pledez pentru un joc
tern, lipsit de reliefuri, de patos...
Aspecte pe care sper că spectatorii
le vor înregistra urmărind „Moște
nirea". spectacol în care ne-a preo
cupat deopotrivă impactul ideatic, dar
și cel emoțional cu publicul spectator.
Cred că există două modalități de
a transmite valoarea spirituală a unui
text spectatorului : unul — pornind
de la idee, de la aspectul intelectual
și ajungînd la cel emoționai. Și exis
tă și modalitatea — pentru care eu
am optat — de a porni de la aspec
tele senzoriale, care și ele sensibili
zează spectatorii, formîndu-i, stimulîndu-i in primul rind pe această cale
către o reflecție Intelectuală de du
rată. în acest sens, prin mirai, tea
trul își exercită funcția de modelator
al conștiinței.
Convorbire realizată de

Natalia STANCU
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Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi oferă plăcutul prilej de
a vă transmite cele mai sincere și cordiale felicitări.
Vă adresez, totodată, calde urări de sănătate și fericire personală, iar
poporului egiptean prieten, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primul-mlnistru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu. a trimis o tele
gramă primului-mlnistru al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, Zaid Bin
Shaker, cu ocazia numirii sale in
această funcție, prin care ii adresează
calde felicitări și cele mai bune urări
de succes in îndeplinirea misiunii

încredințate. In telegramă se ex
primă convingerea că, acționînd în
spiritul înțelegerilor convenite la cel
mai înalt nivel, guvernele celor două
țări vor contribui și în viitor la dez
voltarea pe multiple planuri a re
lațiilor bilaterale, la întărirea priete
niei dintre poporul român și poporul
iordanian.

Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Conștiința politică
și competența profesională
(Urmare din pag. I)
dobindit un nou profil profesional și
politic, au reușit și reușesc să re
zolve cele mai dificile probleme ale
dezvoltării economico-sociale. în
făptuind cu nemărginită încredere și
ardent patriotism politica științifică
a partidului. Faptele, activitatea lor
pătrunsă de un înalt spirit de răs
pundere infirmă părerea falsă după
care nu poate să se pretindă unuia
și aceluiași om să fie si un bun spe
cialist. si un bun revoluționar. Dim
potrivă, numai ca om multilateral
format, cu o personalitate împlinită,
capabil să înțeleagă legile dezvoltă
rii sociale, realizat politic si profe
sional. omul poate fi cu adevărat li
ber. neîngrădit de nici un fel de fac
tori alienanti. Numai astfel el își
poate da adevărata măsură atît ca
specialist, cit si ca „om al cetătii".
A pătrunde în intimitatea dialecti
cii relației politic-profesional în
seamnă a înțelege și interdepen
denta dintre cointeresarea ma
terială si cea morală, a dis
tinge specificul intereselor și par
ticularitățile eficientei
autentice
în condițiile noii societății. Propa
ganda burgheză, speculînd dificultă
țile înțelegerii acestor corelații și
profitind de unele greutăți și nea
junsuri din societatea socialistă, in
sinuează insistent că ele s-ar datora
formelor socialiste de proprietate,
producție și repartiție, sugerînd că
numai interesul privat ar fi în mă
sură să stimuleze participarea maxi
mă a individului la activitatea pro
ductivă. De fapt, sînt vehiculate aceleași teze vechi, în ambalaj „nou“,
de apărare a orinduirii capitaliste și
de ponegrire a noii orînduiri. Din
păcate, pentru depășirea unor greu
tăți, a unor dificultăți în dezvoltarea
economică, în unele țări se coche
tează cu stimuli caracteristici capita
lismului, se caută soluții ce părăsesc
terenul socialist. „Pentru noi sint de
neînțeles tezele care-și fac loc ln
unele țări și care deschid calea, din
nou, diferitelor forme de proprietate
particular-capitalistă", sublinia se
cretarul general al partidului nostru,
în această lumină, conștiința omului
nou cere descifrarea corectă a
contradicțiilor și cauzelor diferitelor
aspecte negative din societate, pen
tru a nu confunda esența autentică
a socialismului cu abaterile de la so
cialism și a înțelege în același timp
că, cu toate marile resurse și forțe
de care mai dispune capitalismul, el
nu poate soluționa problemele vitale
ale oamenilor și este inevitabil să
facă loc socialismului.
Revoluționarul zilelor noastre asi
milează organic sensul hotăririlor de
partid, al orientărilor secretarului ge
neral și contribuie prin munca sa
plină de răspundere și dăruire la
perfecționarea activității economico-

sociale, la creșterea rolului conducă
tor al partidului devenit centru vital
al întregii societăți, la antrenarea
maselor largi în conducerea treburi
lor de stat și obștești. Calitatea de
mocrației muncitorești-revoluționare, forța ei propulsoare, funcționali
tatea ei, materializarea consecventă
a principiului construirii socialismu
lui cu poporul și pentru popor depind
în măsură decisivă de creșterea con•tinuă a conștiinței socialiste, de per
fecționarea profesională și a profilu
lui moral-politic al tuturor cetățeni
lor țării. Conștiința politică comunis
tă se reflectă. înainte de toate, în
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan, in munca creatoare. în
lupta pentru promovarea gîndirii originale. a noului. Obiectivele cuteză
toare pe care le pune in prezent
partidul în fața științei și învătămîntului. generalizarea treptată a scolii
de 12 ani vor contribui in mod hotărîtor la formarea unei pregătiri pro
fesionale superioare a tuturo’- cate
goriilor sociale, la crearea unei clase
muncitoare intelectuale. Spiritul re
voluționar înseamnă însă mai mult
decît a fi un bun specialist — mun
citor sau inginer, economist sau pro
fesor ; el pretinde abnegație și dă
ruire. fermitate si cutezanță, unitate
deplină între vorbe si fapte. încre
dere nestrămutată în justețea liniei
politice a partidului. în superiorita
tea si viitorul comunismului, devo
tament nețărmurit fată de patrie,
partid și popor.
Principalul domeniu de manifesta
re a noii conștiințe îl constituie mun
ca, producția materială și spirituală,
rezultatele concrete obținute în reali
zarea planurilor, nu „declarații de
intenții", eforturile pentru depășirea
cu succes a greutăților ce apar, pen
tru înfăptuirea programelor de mo
dernizare a producției și de organi
zare științifică a muncii. Deci, fap
tele reprezintă criteriul fundamental
de apreciere a nivelului de conștiin
ță revoluționară. Totodată, aceasta
presupune întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate domeniile, respecta
rea fermă a legilor, grija continuă
pentru întărirea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, aplicarea neabă
tută in viață a principiilor eticii și
echității socialiste, combaterea cu
fermitate a egoismului și individua
lismului. a oricăror forme de înjosire
a omului, a misticismului și obscu
rantismului. a tuturor mentalităților
și practicilor retrograde. Socialismul
este un drum de muncă și luptă re
voluționară. cane cere făuritorilor săi
o tot mai ridicată conștiință politică
și competență profesională. Condiție
primordială de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și,
totodată, principal mijloc de forma
re și afirmare a personalității umane.

Prof. univ. dr. Hie LUCA

Cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de
sub dominația fascistă, la cinemato
graful „Studio" din Capitală au
început, miercuri, „Zilele filmului
cehoslovac". A fost prezentat lungmetrajul artistic „Cu cerul sub
picioare".
La spectacolul de gală au luat
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socia-

Promovarea tehnologiilor moderne
(Urmarg din pag. I)

ficitare ca sulfatul de zinc, stabili
rea unor tehnologii noi in vederea
creșterii randamentului de valorifi
care a masei lemnoase și pentru
creșterea procentului de utilizare in
industria celulozei a speciilor repe
de crescătoare ș.a. Totodată, vom
aborda cu mai mult curaj o serie de
cercetări fundamentale prin care
vom căuta să contribuim la afirma
rea științei românești la un nivel
mondial cit mai ridicat. De remar
cat că o parte din aceste teme se
realizează în cooperare cu unele
unități de cercetare și institute de
învățămint superior din țara noas
tră, iar altele formează teme comu
ne de cercetare in cadrul colaboră
rilor bilaterale sau multilaterale cu
țări membre ale C.A.E.R.
Este bine cunoscut faptul că efi
cienta unei cercetări, efectele sale
benefice asupra societății sint con
diționate de introducerea lor rapidă
în practica productivă. In acest
sens, doresc să precizez că mare
parte a lucrărilor de cercetare fina
lizate au fost imediat aplicate în
producție, fie pe instalații existente,
instalații-pilot din dotarea unități
lor noastre de cercetare, fie pe in
stalații noi, în acest ultim caz apli
carea fiind condiționată de parcurge
rea tuturor etapelor de realizare
a unui obiectiv nou (proiectare, avizare, aprobare, realizare, punere
în funcțiune, atingerea parametrilor
proiectați), etape în care — trebuie
spus — intirzie uneori aplicarea re
zultatelor cercetărilor.
Valorificarea imediată în produc
ție a unor rezultate ale cercetării a
determinat extinderea
activității
proprii de producție, care a început
să dețină o pondere din ce în ce
mai însemnată în activitatea insti
tutului. De pildă, numai în cursul
anului 1988 s-au fabricat în insta
lațiile proprii 11 produse noi. ceea
ce a asigurat importante reduceri
ale importului, în special de produ
se solicitate in cantități reduse, cum
ar fi celofibra pentru fire de efect
și cea de tip in ; hîrtia electroteh
nică cu inserție textilă ; hîrtia pen
tru cartele „VerdOl", utilizată la
războaiele automate de țesut ; hîrtia-diagrame pentru vitezometrele
locomotivelor diesel și ale metroului ; celuloza pentru membranele difuzoarelor radio ; hîrtia electrolit
pentru baterii uscate ; hîrtia imper
meabilă pentru autoturisme OLTCIT
ș.a.
Realizări deosebite pe această li
nie vom obține in anul 1989 prin
punerea în funcțiune a unui obiec
tiv de investiție care va favoriza

Calitate, numai produse de cea mai bună calitate!
(Urmare din pag. I)
lipsește, dar aceasta este o concepție
ce trebuie eliminată. Cel mai impor
tant aspect este acela că fiabilitatea
este foarte rentabilă, că investițiile
raționale pentru a o asigura sint deo
sebit de eficiente pentru economia na
țională. Se știe că în momentul de
față exportul este problema numărul
unu. dar de exportat nu se pot ex
porta decit produse competitive pe
piața externă. Or, pentru aceasta, fia
bilitatea este o condiție esențială. Ca
litatea poate fi considerată „fotogra
fia la minut" a produsului, dar as
tăzi nimeni nu mai cumpără foto
grafii la minut, pe piață se cer „fil
me ale calității" în timp, pe durata
de viață a produsului, adică fiabili
tate. Dar a limita motivația pentru
calitate și fiabilitate la necesitatea
exportului este o eroare, din cel pu
țin două motive. Mai intîi. pentru că
este total greșită și profund păgu
bitoare concepția că intr-o întreprin
dere se pot realiza produse de două
calități — unele pentru export, al
tele pentru intern, singura formulă
rațională din punct de vedere orga
nizatoric și economic fiind aceea ca
toate produsele să fie bune. Sînt nu
meroase argumente în acest sens,
există experiențe multiple, ca și do
vezi clare ale efectelor negative ale
manifestărilor opuse din unele între
prinderi.
In al doilea rînd. creșterea fiabi
lității antrenează efecte majore pe
plan intern. Dacă, de pildă, la mașinile-unelte, la mijloacele de trans-

port. Ia mașinile agricole ar spori
fiabilitatea cu 10—20 la sută — obiec
tiv pe deplin realizabil —, numai eco
nomia de oțel, prin prelungirea du
ratei de viață a produsejor, s-ar ri
dica la sute de ptii de tone anual.
Radu Moțoiu, consilier la Institu
tul de Cercetare Științifică și Ingine
rie Tehnologică pentru Construcția de
Mașini : Calculele fundamentate de
fiabilitate sint utile în egală măsură
pentru stabilirea necesarului de pie
se de schimb — aspect pierdut de
multe ori din vedere. Dacă fabrica
ția de piese de schimb pornește fără
o fundamentare corectă, pe baze pro
babilistice, se poate ajunge fie la
un deficit de piese, fie la un număr
prea mare, deci la cheltuieli Inutile,
la risipă de materiale.
Redacția : Opiniile exprimate au
arătat că, din numeroase motive, fia
bilitatea este necesară pentru utiliza
torul produsului. Dar pentru produ
cătorul lui 1
Radu Moțoiu : Din alte cauze, este
adevărat, dar și acesta este direct
interesat în asigurarea fiabilității
produselor sale. Bunăoară, pentru a
putea pătrunde pe piață cu un pro-

dus, producătorul trebuie să ofere
cumpărătorului garanții de bună
funcționare, care nu se pot sau nu
trebuie să se' bazeze decît pe temeini
ce studii de fiabilitate. Dacă se con
stată că fiabilitatea operațională este
mai mică decit cea solicitată, ori se
iau măsuri de sporire a fiabilității,
ori se pierde piața.
Neculai Barbălată : Defectarea unui
produs la beneficiar, în timpul pe
rioadei de garanție. îl obligă pe
furnizor la remedierea defecțiunii,
ceea ce înseamnă deplasarea unor
oameni, a pieselor de schimb, ope
rațiuni suplimentare — cu alte cu
vinte, o parte a procesului tehnolo
gic este „transferată", cu mari chel
tuieli, dincolo de porțile unității pro
ducătoare, In cazul în care este vor
ba de o defecțiune la un produs de
export, costul remedierii este extrem
de ridicat, pentru a nu mai vorbi de
știrbirea prestigiului, mai greu de
cuantificat, dar nu mai puțin reală.
Așadar, singura variantă eficientă
și pentru producător este să inves
tească optim pentru sporirea calității
și fiabilității, să realizeze produsul
bine de prima dată.

Argumentele prezentate arată că, atît pentru producători, cît și pentru beneficiari, sporirea fiabilității are o importanță majoră, efectele
răsfrîngîndu-se pozitiv la nivelul economiei în ansamblul ei. Dar cum
trebuie acționat concret în acest scop ? Prezentînd experiența acumu
lată în această privință în diferite unități, participanții la dezbatere au
formulat si o serie de propuneri de larg interes. La aceste aspecte ne
vom referi într-un viitor număr al ziarului.

Eugen RADULESCU

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL

Stațiunile de pe litoralul Mării
Negre sint gazde primitoare și în
acest anotimp. Oficiile județene de
turism și I.T.H.R. București fac în
scrieri rentru excursii cu trenul.
Participanții beneficiază de tarife
reduse pentru cazare și masă. La

dispoziția lor se află numeroase
posibilități de agrement si diver
tisment (jocuri și întreceri spor
tive, programe cultural-artistice,
folclorice, de varietăți, vizite la
obiectivele turistice). Litoralul este
pregătit și bucuros de oaspeți, de

liste, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de artă
și cultură, un numeros public.
Au participat Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București,
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in tara noastră.
„Zilele filmului cehoslovac" se
vor desfășura, de asemenea, în ora
șele Piatra Neamț și Galați.
(Agerpres)

toți aceia care, prin agențiile ofi
ciilor județene de turism și a'e
I.T.H.R. București, fac înscrieri
pentru excursii cu trenul și pen
tru un sejur plăcut intr-una din
frumoasele stațiuni aflate pe țăr
mul românesc al Mării Negre.

dezvoltarea activității noastre de
microproducție și cercetare pe plat
forma Chișcani, instalație de înalt
nivel tehnic, pe care vor fi reali
zate produse, în special hîrtii tehni
ce, a căror tehnologie a fost stabili
tă prin efort propriu de cercetare.
Totuși, ciclul cercetare-proiectareproducție se prelungește uneori ne
firesc de mult. Cauzele ? Unele din
tre ele sint determinate de defi
ciențele manifestate în activitatea
cercetătorilor sau proiectantilor, pe
care le cunoaștem și ne străduim
să le înlăturăm. Altele insă nu mai
depind de noi, ele aparținînd uni
tăților beneficiare sau colaboratoare.
Deosebit de greoi decurge asimila
rea în producție a unei noi tehnolo
gii sau a unui nou produs în cazu
rile cînd pentru aceasta sînt nece
sare instalații noi. Nu de puține ori
duratele de avizare a proiectelor, a
execuției utilajelor, de construcție
și montaj al noilor instalații sint atît
de lungi incit se ajunge la situația
ca produsul, deși nou, să aibă la apariția sa o valoare comercială re
dusă sau practic nulă.
în ce ne privește, recunoaștem că
mai avem destul de multe de făcut
pentru perfecționarea propriei activități, pentru învingerea unor mentalități păgubitoare legate de rutină, comoditate în gindire, inerții în
procesul obligatoriu de autoperfecționare continuă. Partidul ne cere și
ne vom Implica și mai mult în în
făptuirea programelor propuse, concepînd lucrări de mai mare anver
gură și eficiență, gîndind mai
profund, mai exact și cît mai eco
nomic. scurtînd ciclul de cercetareproiectare-producție, așa cum ne în
deamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu,
promotor neobosit al cercetării ori
ginale românești. Nu numai pentru
a nu mai fi tributari importului de
inteligentă, ci și pentru a marca și
consolida prestigiul pe plan mondial
al forței de creație a poporului ro
mân. iubitor de progres și colabo
rare pașnică.

Ing. Gheorqhe BORHAN

director al Institutului de Cercetare
si Proiectare pentru Fibre Artificiale,
Celuloză și Hîrtie — Brăila

IAȘI : Apartamente
moderne
pentru oamenii muncii
Pentru a adăuga in acest an
încă 6 000 de apartamente noi la
cele peste 100 000 realizate după
Congresul al IX-lea al partidului,
constructorii ieșeni au început și
luna mai într-un ritm susținut de
lucru pe toate șantierele. Ei sînt
ajutați de lucrătorii de la între
prinderea de '^Materiale de Con
strucții. care au fabricat și trimis
pe șantiere importante cantităti
de prefabricate și panouri mari
peste sarcinile de plan. Se evi
dențiază constructorii din echipele
care înaltă în cartierul „DACIA"
din Iași blocurile formate din par
nouri mari prefabricate. finisate
direct din fabrică, și cei care fina
lizează acum încă un ansamblu în
zona Tătărași. care va număra
peste 2 000 apartamente. Șl la Paș
cani constructorii de locuințe exe
cută acum o serie de blocuri mo
derne, care vor „rotunji" la 10 000
numărul noilor apartamente con
struite aici, iar la Tîrgu Frumos
și Hîrlău alte blocuri vor ridica
numărul apartamentelor noi. date
în folosință de la Congresul al
IX-lea al partidului și pină în
prezent, la cite 2 000 în fiecare 10calitate, (Manole Corcaci)

REPOR TA JE • NOTE» INFORMA ȚII
BUCUREȘTI

LUGOJ

Fapte de brigadieri
Portul 30 Decembrie. Da, Bucureștiul va deveni, și încă peste
foarte puțin timp. port. în acest
loc, oricit de insistent ar fi re
porterul, cu greu reușește să-și
găsească un interlocutor. Autove
hicule de mare capacitate, buldo
zere și excavatoare dislocă, nive
lează și așază in urma lor mat
ca viitorului port al canalului care
va asigura legătura între Dunăre
și Capitala țării. Pe întreg traseul
canalului se muncește intens. în
ziua documentării noastre ploua.
Și incă bine. Cu toate acestea,
ploaia nu-i stingherea pe tinerii
și harnicii brigadieri de pe Șan
tierul Național al Tineretului Ca
nalul Dunăre — București. Se lu
crează din plin la excavații. terasamente, la turnări de betoane, la
forări coloane și altele. Amănun
te solicităm tovarășului Eugen
Spasiu, comandantul Șantierului
Național Canalul Dunăre — Bucu
rești :
— îmi este greu să aleg cea mai
reprezentativă izbîndă înregistrată
în aceste zile pe șantier. Zilnic,
aici consemnăm fapte pe care
dumneavoastră, reporterii, le nu
miți eroism cotidian. Faptele de
muncă aparțin tuturor brigadieri
lor. Toți își incrustează numele pe
această lucrare ce va dăinui pes
te timp. Așa că i-aș remarca pe
toti tinerii din întreaga țară care
vin pe acest șantier, unde susțin
un adevărat examen al maturității.
Pînă acum ne-am îndeplinit întru
totul prevederile din graficele sta
bilite. La unele lucrări înregistrăm

chiar avansuri. Pe locul unde se va
afla portul București se lucrează
intens la montajul grinzilor-tablier.
Sîntem animați cu toții de dorința
de a devansa termenul de punere
în funcțiune a acestui obiectiv.
Prin tot ceea ce facem dorim să
ne respectăm angajamentul pe care
ni l-am asumat în fața tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de a finaliza lu
crările in cinstea celei de-a 45-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944.
— Concret, care este bilanțul la
zi al activității de pe șantier ?
— Avem brigăzi specializate pe
lucrări la toate „punctele fierbinți"
ale viitorului port. De-a lungul
canalului, ln paralel cu lucrările
de terasamente, se lucrează la betonărl. Aceste zile sînt zile ale
producțiilor-record, ln care cel
peste 2 200 brigadieri depun efor
turi stăruitoare pentru îndeplinirea
și depășirea prevederilor din gra
fice la lucrările de regularizare șl
la ecluză.
Fapte de muncă obișnuite. Obiș
nuite doar la prima vedere. Ele
vin să ilustreze că tinerii în sa
lopete albastre, alături de toți con
structorii din București, muncesc
cu eroism pentru a conferi
Capitalei României socialiste în
fățișarea unei metropole moderne,
demnă de epoca pe care o trăim,

Gheorqhe IONITA

GIURGIU

Lucrul bine făcut
Pe marea platfor
mă din fața sediului
Întreprinderii pentru
Construcții de Mașini
și Utilaje Grele Giur
giu e mare animație.
Zeci de oameni in ha
late albastre și cu
căști albe de protecție
roiesc in jurul unui
gigant metalic. Pe fe
țele tuturor se poate
citi încordarea. Nu
mai maistrul Florin
Bălăianu, instalat in
fața pupitrului
de
comandă, așteaptă emoționat semnalul în
ceperii probelor de.omologare a instalației
de foraj geologic FG500. Emoțiile au pus
stăpînire și pe mem
brii comisiei de omolo
gare, care urmează să
dea verdictul. Și e fi
resc să fie așa, de
vreme ce ne aflăm cu
toții in fața unei pre
miere in tnațerie.
S-a ordonat startul.
Mîintle maistrului Bă
lăianu, fremătind încă
de neastimpărul mun
cii, preiau comenzile
delicat, cu o teribilă
siguranță. Utilajul se
supune, îmblinzit de
mingîierile palmelor,

și probele se succed
in mod firesc, armo
nios. O dată, și incă
o dată. Oamenii se
privesc intre ei, ad
mirativ. Dar nimeni
nu îndrăznește să-și
împărtășească
incă
bucuria.
Comisia de omolo
gare s-a retras pentru
deliberări. După citva timp de dezbateri,
timp in care cei ră
mași pe platformă aș
teptau vestea nerăb
dători, cineva
ros
tește cuvintul atit de
dorit : „Omologat !“.
Ca la un semn, fe
țele tuturor se des
tină.
îmbrățișările,
stringerile
tovără
șești de mină mar
chează un nou și im
portant succes.
De
fapt, este starea aceea, greu de explicat
in cuvinte, a satisfac
ției pe’ care țl-b dă
lucrul bine făcut.
— El, cum a fost ?
— îl întrebăm pe in
ginerul Adrian Năiță,
șeful atelierului din
cadrul secției instalații-foraj, unde a fost
realizat prototipul de
față.

— Să fiu sincer, n-a
fost deloc ușor. Dar
bucuria este cu atît
mai mare cu cit am
reușit să ne demon
străm nouă inșine ci
putem să
realizăm
astfel de
instalații
complexe, competitive,
poate chiar mai bune
decit cele pe care le
importam pină nu de
mult.
— Ce este, de fapt,
FG-500 ?
— Este o instalație
de foraj destinată lu
crărilor de prospec
tare geologică prin
carotaj mecanic con
tinuu, prin metoda
rotativă cu circulație
directă pină la 500
metri adincime,
in
scopul detectării de
substanțe minerale so
lide utile. Ea poate să
foreze vertical sau
inclin'ât,
inlociiiește
instalațiile
similare
din import și este
competitivă
tocmai
datorită caracteristi
cilor sale funcționale
și tehnice deosebite.

Ion GAGHU

HARGHITA

Angajament exemplar onorat
Ne aflăm în Munții Harghitei, la
peste 1 300 metri altitudine. Acolo,
la gura minei, așteptăm ieșirea
din șut. Se află împreună cu noi
șeful minei, inginerul Veres Ale
xandru, alti mineri, șefi de schimb,
maiștri. Se glumește :
— întirzie pentru că așază
borna.
— Ba eu cred că vor să mai
facă un metru...
Intervine șeful minei :
— Pentru a asigura in continuare
calitatea caolinului ceramic, atît
de solicitat în industria chimică și
a sticlei, noi am hotărît și ne-am
asumat sarcina de a realiza un vo
lum mult mai mare de lucrări de
pregătire, în vederea deschiderii
unor noi zone de exploatare. Cre
dem, de fapt sintem siguri, că
schimbul pe care-1 așteptăm a
atins lungimea de un kilometru,
îndeplinind astfel angajamentul ce
ni l-am asumat.
Iată-i că apar. Rînd pe rînd se
desprind din penumbra galeriei
principale, trecind pragul arcadei,
zugrăvite în alb, pe care scrie
„Noroc bun !“. Cu aceeași urare
sint intîmpinațl și acum. Se string
cu putere mîinile, palmele își
transmit o bărbătească bucurie, ce
n-are nevoie de prea multe cu

vinte. „Cum a fost ?“ este întrebat
maistrul principal Deak E. Ente
ric, care este secretarul organiza
ției de partid pe schimb.
— Cum să fie ? — răspunde el.
Am muncit așa cum au muncit și
celelalte schimburi. Dacă ei nu
și-ar fi făcut datoria, nici noî
n-am fi bătut astăzi mia de metri.
Sintem bucuroși că am împlinit
cuvintul pe care și noi, minerii din
Munții Harghitei, l-am dat parti
dului, secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a
ne spori contribuția Ia asigurarea
economiei naționale cu cantități tot
mai mari de substanțe minerale
utile.
Și dacă vom preciza că volumul
lucrărilor de pregătire realizat pină
acum, de la începutul anului, este
cu 40 la sută mai mare decît cel
realizat in perioada similară a anu
lui trecut și că, pentru armare, s-au
utilizat in proporție de 50 la sută
înlocuitori și lemn de mină recupe
rat, că insăși producția de caolin a
sporit cu 30 la sută in primele pa
tru luni, se va înțelege că satisfac
ția și bucuria minerilor de aici sînt
pe deplin meritate.

Nicolae ȘANDRU

Se întrec
minerii
Harnicii și destoinicii mineri
din cel mai ttnăr bazin carbo
nifer al țării — cel al Lugojului,
angajați cu toate forțele in marea
întrecere pentru dezvoltarea bazei
energetice șl de materii prime a
tării, raportează obținerea unor
succese de prestigiu în activitatea
productivă. Este vorba, in primul
rind. de îndeplinirea cu 8 zile îna
inte de termen a planului pe pri
mele 4 luni din acest an la pro
ducția fizică. S-au livrat suplimen
tar Centralei Electrice și do
Termoficare Timișoara-Sud peste
6 000 tone de lignit. Directorul
unității, Nicolae Suciu, ne spune
că sporul de producție a fost rea
lizat in condițiile încadrării stric
te in costurile totale de producție.
In acest an au fost recuperate și
reintroduse ln circuitul economic
300 armături metalice, 7 000 ban
daje din beton. 300 metri liniari
șină de cale ferată, 378 traverse,
1 020 metri liniari cabluri electri
ce, 35 mc lemn de mină și s-au economisit 170 MWh energie elec
trică. La baza acestor rezultate
productive și de eficiență a stat
mecanizarea lucrărilor atit in sub
teran, cît și la suprafață. După ce
la sfirșitul anului trecut, la mina
Slnersig I, a fost introdus primul
complex mecanizat, zilele acestea,
în partea vestică, într-un alt aba
taj. a fost montat si dat !n func
țiune, cu o lună mai devreme decît
termenul stabilit, cel de-al doilea
complex mecanizat de tăiere și
transport CMA-2 T.
Ritmuri sporite de lucru se Înre
gistrează și acolo unde acționează
primul complex mecanizat de aba
taj CMA-3 T. Colectivul acestui
sector, din rîndul căruia se evi
dențiază, prin hărnicie șî compe
tență. minerii Ilie Sporea, Gh. Trifan. Mihai Udrea. lăcătușii Leontin
Munteanu și Ionel Gheța, mecanicul
Constantin Mînzăraru și electricia
nul Ștefan Munteanu, a contribuit
cu cea mai mare cantitate de căr
bune la producția suplimentară ob
ținută pînă acum. Adăugind la rea
lizările sectoarelor amintite mai
sus și pe cele obținute de minerii
de la Darova și Vlsag, unități apafținind aceleiași întreprinderi,
avem imaginea completă a hotărîrii întregului colectiv al între
prinderii Miniere Lugoj de a-și
păstra titlul de unitate fruntașă în
cadrul Combinatului Minier Banat.

Cezar IOANA

CONSTANȚA

Intensă
activitate
portuară
Prin specificul său, portul Con
stanța, mărea poartă maritimă
a țării, a cunoscut, și în aceste prime zile ale lunii mai,
o activitate intensă. Toate în
treprinderile de exploatare portua
ră și-au organizat in mod exigent
întreaga activitate. în așa fel incit
la dane și în toate celelalte sectoa
re portuare procesul de producție
să se desfășoare continuu și cu
eficientă sporită. Aceste măsuri au
fost sprijinite intens și de către
Direcția Căi Ferate — Port, care
s-a străduit să asigure, și în aceste
zile de activitate maximă, vagoa
nele necesare la fronturile de
lucru. Prin eforturile exemplare
depuse, muncitorii portuari au
realizat o medie de peste 80 000
tone pe zi trafic mărfuri. Nu
meroase nave românești — „Ră
dăuți", „Păltiniș11, „Tușnad", „Simeria" și altele — se află sub
operațiuni de încărcare, urmînd să
transporte către partenerii externi
importante cantităti de produse ale
industriei românești, printre care
laminate, autovehicule, mașini și
utilaje. Alte nave — „Blaj", „Basarabi", „Calatis", „Baia de Arieș"
— abia sosite din voiaj, sint sub
operațiuni de descărcare.
Activitatea portuară este susținu
tă din plin de munca neobosită a
marinarilor de pe navele din flota
comercială maritimă a României,
care au transportat, de la începu
tul anului și pînă în prezent, peste
8 milioane tone mărfuri. Alte două
evenimente au completat bogatul
bilanț marinăresc : nava „Motru"
și-a indeplinit exemplar misiunea
în cel de-al 100-lea voiaj, iar
echipajul de pe cargoul „Avrig" a
raportat cu mindrie că voiajul
inaugura! al navei a decurs in cele
mai bune condiții.

Lucian CRISTEA

Informații sportive
FOTBAL.
Meciurile disputate
miercuri în etapa a 25-a a campio
natului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate :
Rapid — Steaua 2—8 (1—2) ; Victo
ria București — Flacăra Moreni 2—2
(1—0) ; Sportul Studențesc — F.C.M.
Brașov 2—0 (1—0) ; F.C. Inter Sibiu
— Oțelul Galați 2—0 (0—0) • F.C.
Argeș — F.C, Farul Constanța 3—1
(1—0) ; F.C. Bihor — S.C. Bacău
2—0 (1—0) ; Universitatea Craiova —
Corvinul Hunedoara 3—1 (2—0) ; Universitatea Cluj-Napoca — A.S.A.
Tg. Mureș 3—0 (1—0) ; F.C. Olt —
Dinamo 1—0 (0—0).
In clasament conduce echipa
Steaua, cu 47 puncte (un joc mai
puțin disputat), urmată de forma
țiile Dinamo — 45 puncte, și Victo
ria București — 38 puncte.
GIMNASTICA. întilnirea interna
țională de gimnastică dintre selec
ționatele S.U.A. și U.R.S.S., desfășurată la Columbus (Ohio), s-a in
cheiat cu un dublu succes al soortivilor
sovietici :
293.550—287.700
puncte la mascul in și 195,875—194,725

puncte la feminin. La individual
compus, pe primul loc s-au situat
Valeri Belenki (U.R.S.S.) — 59,25
puncte, la masculin, și Brandy John
son (S.U.A.) — 39,575 puncte, la fe
minin.
RUGBI. La Hanovra, în meci pen
tru grupa B a campionatului euro
pean de rugbi — „Cupa F.I.R.A.",
selecționata R.F. Germania a între
cut cu scorul de 30—15 (9—9) echipa
Portugaliei.
TENIS. în finala turneului inter
național de tenis de la Atlanta
(Georgia), jucătorul american Andre
Agassi l-a invins cu 6—3, 6—2 pe
coechipierul său Michael Chang, cel
care în semifinale il eliminase pe
campionul cehoslovac Ivan Lendl.
HOCHEI. în clasamentul final al
golgheterilor campionatului mondial
de hochei pe gheață (grupa A), des
fășurat in Suedia, pe primul loc s-a
situat Brian Bellows (Canada), cu 14
puncte (8 goluri înscrise și 6 pase
decisive), urmat de Vladimir Ruzicka (Cehoslovacia) — 14 puncte (7
plus 7).

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins între 4 mal, ora 20 — 7
mai, ora 20. In țară : vremea va fi în
general instabilă, iar cerul, variabil in
regiunile sud-vestice, va prezenta înnorâri accentuate ln rest. Ploi tempo
rare vor cădea in nord-vestul, centrul,
nordul, estul șl sud-estul țării ș| pe arii
mai restrinse in sud-vest. Vintul va su
fla slab pinâ la moderat, cu unele in-

tenslflcâri trecătoare in nord-estul ță
rii din sector nordic. Temperatura
aerului va continua să crească ușor in
primele zile. Minimele vor fl cuprinse,
în general, intre 2 șl 12 grade, iar ma
ximele intre 14 și 24 de
grade, pe
alocuri mai coborfte in nordul șl nordestul țării. La București : vremea va
fi în general instabilă. Cerul, variabil,
va prezenta lnnorăr! accentuate ln pri
mele zile, cînd condițiile sînt favorabile
ploii. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperatura minimă va fl cu
prinsă între 6 și 10 grade, iar maxima
între 18 și 23 de grade.

cinema
• Ciclu de filme românești. „Româ
nia — o țară in plină dezvoltare
**
(do
cumentar). „Străzile
au
**
amintiri
(film artistic) : PATRIA (11 96 25) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
e Regula cercului („Zilele filmului
)
**
cehoslovac
: STUDIO (59 53 15) —
9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Maria și Mlrabela in Tranzistoria :
GRI VIȚA (17 08 58) — 9 ; 11; 13; 15;
17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Francois Villon î SALA MICA A
PALATULUI
17,15, FESTIVAL
(15 63 84)
8; 11,30: 15; 18,45
G întoarcerea lui Magellan : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9: li; 13; 15; 17; 19
• Vacanța cea mare : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Intîlnire
aminată :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
® Misiune specială : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
O Oricare fată iubește un băiat t COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Șatra: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19
• Unde este un „nofelet* 7 i MUNCA
(21 50 96) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 18:
(sala Atelier) ; Cartea lui IovițA — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice*. Darima Alexandru —
flaut. La pian : Ghizela Tulvan. Dan
Costescu — vioară. La pian : Sorina
Dobrescu — 1*7.30; (Ateneul Român) :
„Universul artei vocale". Stellana
Calos — mezzosoprană, Mlhal Vlrtosu
— plan. Colaborează : Viorica Ciurllă
— percuție, GOdri Orban — fagot,
Mihai Maxim — flaut. Florin Pane,
Toțin Milorad — trombon. Recită Flo
rin Piersic-junlor — 19
• Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) :
Noțiunea de fericire — 18
• Teatru! de comedie
(16 64 88) :
Scaiul — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia —
18.30
• Teatrul Gtulești (sala Majestic,
14 72 34. ln foaier) ; Pasărea măiastră
— Maria TAnase — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Victoria, 50 58 65) ; Cavalcada
rlsului — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română* (13 13 00) : Micuța Dorothy —
15; Spectacol extraordinar de cintece
și dansuri românești — 18
• Teatrul „ion Creangă* (3(166 55) :
Uite-1, nu e — 9; Cenușăreasa, »- 18
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77. s«a
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : o fetiță mal cu
moț — 10; 15
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ÎN LUME

Sub semnul solidarității
celor ce muncesc

B

HANOI. — La Hanoi a avut 10c
un mare miting popular, la care
au luat parte mii de oameni ai
muncii din capitala R.S. Vietnam.
Au participat membri ai condu
cerii de partid și de stat. In
cuvintarea rostită cu acest prilej
au fost subliniate succesele obținu
te de oamenii muncii in opera de
construcție a țării.

s-au desfășurat sub deviza strîngetii unității sindicale. în cursul
unei adunări in capitala țării, se
cretarul general al Uniunii Gene
rale a Muncitorilor Algerieni
(U-G.T.AJ ' a lansat un apel tutu
ror muncitorilor să-și strîngă rinduri'le pentru a, păstra unitatea și
acțiunea pe plan sindical — releyă. agenția A.P.S.

ULAN BATOR. — Mii de oameni
ai muncii din capitala R.P. Mongo
le au participat Ia diferite acțiuni
sărbătorești, organizate la Ulan
Bator cu ocazia marcării zilei de
1 Mai. In centrul orașului și in
parcul din apropiere au avut loc
diferite acțiuni cultural-sportive.

. WINDHOEK. — Cu prilejul
Zilei. solidarității internaționale
a celor ‘ce . muncesc, la Wind
hoek, centrul administrativ al
Nainibigi. 'a avut, loc un miting al
oamenilor mupcii. Participanții Ia
miting- au .cerut aplicarea integrală
a planului ^Națiunilor Unite de acor
dare . a independenței teritoriului
hamibi.ăn.'

TIRANA. — La Tirana â avut loc
manifestația oamenilor muncii Cu
prilejul zilei de 1 Mai — infor
mează agenția A.T.A. Prin fața
tribunei oficiale, in care se aflau
conducătorii de partid și de stat
ai țării, au defilat reprezentanții
unităților economice din capitala
R.P.S. Albania, care au raportat
despre succesele obținute în con
strucția socialistă.
BONN. — Sute de mii de repre
zentanți ai celor mai diferite ca
tegorii. de oameni, - ai, muncii din
R.F.G. au luat parte luni la ample
manifestații și mitinguri desfășura
te sub lozinca „Pacea și munca:
sint inseparabile11. Participanții
s-au pronunțat pentru măsuri de
diminuare a șomajului, împotriva
ofensivei ce vizează drepturile so
ciale și democratice ale oamenilor
muncii, împotriva cursei înarmări
lor și a neonazismului.

PARIS. — Mitinguri și demon
strații ale oamenilor muncii au
avut loc cu prilejul zilei de 1 Mai
la Paris, Lyon, Strasbourg. Tou
louse și in alte orașe ale Frahței,
in cursul cărora miile de partici
pant s-au pronunțat pentru îmbu
nătățirea condițiilor lor de lucru si
viață. . asigurarea locurilor de
muncă. îmbunătățirea climatului
social.

MADRID. — Ample manifestații,
la care aU participat zeci de mii
da persoane, reprezentanți ai oa
menilor muncii, funcționari, pen
sionari. șomeri. reprezentanți ai
elevilor și studenților dip—toatesectoarele Madridului și din zonele
învecinate, au avut loc, luni, în
capitala Spaniei pentru a marca ‘
ziua de 1 Mai. Participanții au
cerut crearea . de noi locuri de
muncă, s-au pronunțat pentru
democrație, pace șj dezarmare,
și-au exprimat solidaritatea tu
popoarele ce llip'tă pe'ritru indepen
dență. împotriva * datoriilor extern
ne, pentru o nouă ordine economică
internațională.

CAIRO. — Adresîndu-se unei
Întruniri consacrate marcării șîlei'
de 1 Mai. președintele Egiptului.
Hosni Mubarak, a trecut in revis
tă realizările dobindite în ultimii
ani pe plănui dezvoltării . econo
mice si sociale a tării, cerind ce
tățenilor să contribuie la punerea,
in practică a programelor der dez
voltare. Hosni Mubarak- a estimat;
că sectorul public reprezintă forța;
motrice a dezvoltării industriale si
agricole a Egiptului.
Pe de altă parte, președintele
egiptean a chemat Israelul' să nu
piardă prilejul actual ce se oferă
in direcția instaurării păcii, în re
giune prin convenirea unei for
mule de coexistentă pașnică- între
Israel și poporul palestinian. O
astfel de formulă, a spus el. poate
ti atinsă prin negocieri in cadrul
unei conferințe internaționale care
este acceptată de cea mai mare
parte. a comunități internaționale.
ALGER. — Manifestările prile
juite de ziua de 1 Mai în Algeria

TOKIO. — Peste" 10 000 de
persoane au participat la Tokio la
0 manifestare consacrată zilei de
I Mâi. Participanții' s-au pronunțat,
pentru, înășuri destinate însănăto
șirii climatului politic și creșterii
nivelului de viață al celor ce mun
cesc. Manifestări Cu același prilej
au avut loc , și în alte orașe ale
țării, la ele participînd în total
peste II milioane de salariăți din
cele mai diferite. domenii de acti
vitate economică și socială.

SEUL. — Zeci de mii de mun
citori ,și 'sțUdenți au participat la
demonstrații organizate . în mai
multe orașe sud-coreene cerind
îmbunătățirea condițiilor de muncă
și drepturi sindicale. Autoritățile
de la Seul au. interzis organizarea
unor asemenea demonstrații, mobilizîhd âmțtle forțe polițienești
pentru -ă-i împrăștia pe demon
stranți., între manifestant! și poliție
s-au produs ciocniri in orașele
Seul, Masăn . și in alte localități.
- MANILA? —' Zeci dă mii de filipineziau luat , parte luni la mani
festațiile și mitingurile organizate
fa Manila cil "ocazia zilei de 1 Mai.
Participanții' la aceste acțiuni au
cerut, între altele, desființarea ba
zelor militare .americane din. Filipine-, -Acțiuni .similare au avut .'loc
și în alte orașe filipineze.
WELLINGTON. — La mitingul
centj-al organizat de sindicatele din
Noua Zeelgndă in orașul Auckland,
participanții s-au pronunțat pentru
pace, stocuri de muncă, și securitate
socială. La o-, altă mare adunate
care a . ayut 10c la Wellington
participanții; și-au manifestat soli
daritatea .cu lupta popoarelor de
pe alte continente pentru afirmarea
drepturilor tor democratice.

CIUDAD DE MEXICO. — La
Ciudad del Mexico și in diferite
localități. din; cele 32 de state ale
Mexicului, milioane de oameni ai
muncii au participat 1? demonstra
țiile și marșurile organizate cu
prilejul s'ăfbătbririi' zilei de 1 Mai.
la ■ manifestarea- din capitală a
participat președintele tării, Car
los ' Safinas de' Gortari. Demon
stranții s-au pronunțat pentru so
luționarea problemei datoriei ex
terne si a impactului acesteia asu
pra economieitării. precum si
pentru îmbunătățirea
condițiilor
de muncă ,și viată .ale maselor.
CARACAS. — Sute de miî de
Oameni'-ăi muncii din Venezuela
au ppriicjpât la marșurile Șl de
monstrațiile organizate' cu prilejul
zilei de 1 Mai, la Caracas și in
alte localități ale țării. De
monstranții s-au pronunțat împo
triva „rețetelor" economice su
gerate de Fondul Monetar Inter
național (F.M.I.), care sint de na
tură să genereze o accentuare a
inflației și problemelor sociale in
terne, informează agențiile Prensa
Latina și Efe.
■ .

Continuă controversele in cadrul N.A.I.O.
privind modernizarea rachetelor nucleare
Noi luări de poziții in țările membre ale alianței atlantice

PARIS 3 (Agerpres). — Convorbi
rile desfășurate la Paris,intre miniș
trii de externe al Franței. Roland
Dumas, și al R.F.G., Hans-Dietrich
Genscher, s-au axat pe problema pre
conizatei modernizări a rachetelor
nucleare cu rază scurtă de acțiune
ale N.A.T.O. Declarațiile făcute pre
sei de cei doi miniștri au relevat că
interlocutorii speră ca țările N.A.T.O.
să ajungă la o poziție comună in aceasfă problemă. Roland Dumas a arătat. totodată, că poziția Franței,
care nu face parte ,din structura" mi
litară a N.A.T.O..; nu poate fi identică
cu cea a R.F.G. — (care respinge aceaștâ .modernizare
*'
— n.r.l. dar atît
Franța, cit și R.F.G. consideră nece
sar să se consulte pe problemele vizînd securitatea in Europa și în în
treaga lume.

ROMA 3 (Agerpres). — Problema
modernizării rachetelor nucleare cu
rază, scurtă de acțiune ale N.A.T.O.
s-a aflat în centrul atenției convor

birilor care au avut loc. marți, la
Roma, intre primul-ministru al Ita
liei. Ciriaco de Mita, și cancelarul
R.F.G.. Helmut Kohl. Premierul ita
lian și-a asigurat interlocutorul de
sprijinul său in disputa din N.A.T.O.
privind modernizarea rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de acțiune. La
conferința de presă organizată după
convorbiri, cei doi șefi de guvern
și-au exprimat convingerea că pină
la reuniunea la nivel înalt a N.A.T.O.
de la Bruxelles va fi găsită o soluție
de compromis rezonabilă.
ATENA 3 (Agerpres). — Singura
posibilitate de soluționare a proble
mei rachetelor cu rază scurtă de ac
țiune o reprezintă angajarea de ne
gocieri între N.A.T.O. și Tratatul
de la Varșovia — a declarat un
purtător de cuvînt al guvernului
elen. El a precizat că guvernul ță
rii sale sprijină orice pas în direc
ția dezarmării.

„Campanie care se lovește
pretutindeni de împotrivire"
LONDRA 3 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt pentru problemele
apărării al Partidului Laburist din
Marea Britanie. Martin O'Neill,
s-a pronunțat împotriva planurilor
N.A.T.O. de modernizare... a armelOr
nucleare tactice în Europa. Potrivit
agenției A.D.N.. într-o cuvintare
rostită în Camera Comunelor. O’Neill
a subliniat că actuala campanie a
primului-ministru britanic în fa
voarea menținerii. în orice condiții,
a armelor nucleare cu rază scurtă de
acțiune se lovește pretutindeni de
împotrivire.

BONN 3 (Agerpres). — La Neu
muenster a fost dată publicității de
clarația adoptată la încheierea con
gresului federal al organizației „Ti
nerii Liberali" din R. F. Germania,
desfășurat în această localitate. Po
trivit agenției A.D.N., în document
se evidențiază necesitatea realizării
de hoi pași în direcția dezarmării.
Totodată, tinerii liberali vest-germani
se pronunță împotriva dezvoltării si
a staționării de noi arme nucleare
cu rază scurtă de acțiune pe teri
toriul R.F.G.

Probleme majore pe agenda viitoarelor reuniuni
ale țărilor nealiniate
NEW DELHI 3 (Agerpres). — în
cadrul unei dezbateri in Camera Su
perioară a Parlamentului, ministrul
de externe al Indiei, Narasimha Rao,
a evidențiat necesitatea de a se im
prima ’ o nouă orientare și un nou
avînt acțiunilor mișcării de neali
niere. El a precizat că India va pro
pune mișcării o serie de proiecte și
orientări care urmează să fie dezbă
tute la viitoarea reuniune la nivel
•înalt de la Belgrad. Printre acestea
se . numără consolidarea independen
ței statelor, membre : și a procesului
de pace, precum și adoptarea de ini
tiative vizind dezarmarea convențio
nală și nucleară, a precizat N. Rao,
adăugind că întregul ansamblu de
probleme vă fi discutat Și in ca

drul reuniunii miniștrilor de exter
ne din țările nealiniate, programa
tă pentru lupa aceasta, la Harare.
Necesitatea inițierii unei noi atitu
dini și orientări a mișcării — a re
levat ministrul de externe indian —
este, motivată și de faptul că țări
le in curs de dezvoltare se confrun
tă cu probleme tot mai serioase le
gate de povara datoriilor externe și
de barierele, comerciale ridicate de
țările occidentale industrializate, tre
buind. pe de altă parte, să facă față
decalajului tehnologic destul de ac
centuat. în aceste condiții — a în
cheiat N. Rao’ — nu poate fi vorba
de un dialog politic real intre Nord
și Sud fără includerea de negocieri
privitoare la problematica eco
nomică.
;

Necesitatea formării unui guvern
de coaliție în Afganistan
— evidențiată de președintele acestei țări
KABUL 3 (Agerpres). — în cadrul
nului legal. Se desfășoară in conti
unei întîlniri cu reprezentanții pre
nuare convorbiri cu conducători ai
sei, președintele Afganistanului. Naunor formațiuni de opoziție.' în în
jibullah. a relevat că ultima perioa
cheiere. Najibullah a relevat' necesi
dă a fost marcată de amplificarea
tatea imperioasă de a se ajunge ia
fără precedent a vărsărilor de singe
formarea unui guvern de coaliție
provocate de așa-numita opoziție
națională.
intransigentă, care utilizează mari
Pe de altă parte, in capitala afga
nă s-a anunțat că detașamente ale
cantități de arme și muniții de pro
opoziției armate din Afganistan au
veniență străină. în pofida • acestei
întreprins un nou atac asupra ora
opoziții — a arătat , el — în ultima
șului Jalalabad, centru administra
perioadă, în urma contactelor cu ofi
tiv al provinciei Nangahar. Ciocniri
cialitățile. peste 65 000 de membri ai
intre armata afgană și detașamente
grupărilor de opoziție au depus ar
ale opoziției intransigente s-au pro
dus și in alte zone ale țării.
mele sau au trecut de partea guver

HELSINKI: Reuniunea statelor semnatare
ale Protocolului de la Montreal
HELSINKI 3 (Agerpres). — în
prima zi a reuniunii statelor semna
tare ale protocolului de la Montreal
privind protejarea stratului de ozon
a fost adoptată o rezoluție, propusă
de Finlanda, vizind încetarea cit mai
curînd posibil. înainte de anul 2000. a
producției și consumului de gaze ce

distrug ozonul. Documentul insistă
asupra necesității ca statelor in curs
de dezvoltare să li se faciliteze
accesul la tehnologiile necesare pen
tru fabricarea substanțelor înlocui
toare ale gazelor clorofluorocarbonice. principalele vinovate de distru
gerea ozonului.

MOSCOVA

Convorbiri
sovieto-vietnameze
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc. miercuri, o în
trevedere intre Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și Nguyen Van Linh, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Vietnam,
aflat intr-o scurtă vizită . de lucru
în capitala sovietică. Au fost ■ exa
minate diverse aspecte vizind extin
derea relațiilor bilaterale, colabora
rea sovieto-vietnameză pe plan in
ternațional. Agenția T.Ă.S.S. infor
mează că o atenție deosebită a fost
acordată situației din regiunea Asiei
și. Pacificului, șubliniindu-se că un
imperativ ăl contemporaneității îl
constituie depășirea confruntărilor
între blocuri prin: soluționarea pe
cale politică a conflictelor regionale
și ■ instaurarea unei colaborări reci
proc avantajoase între țările din re
giune.

PRAGA

Vizita președintelui
Consiliului de Stat
al R. D. Germane
PRAGA 3 (Agerpres). — La Praga
s-au desfășurat, miercuri,. convorbiri
intre Milos Jakes, secretar general
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și
Erich. Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane,
aflat intr-o vizită prietenească de
lucru in capitala cehoslovacă. Au
fost examinate relațiile dintre cele
două țări. evidențiindu-Se posibili
tățile de, dezvoltare a acestora, cu
precădere în domeniul economic.
Au fost abordate unele probleme
ale vieții internaționale actuale.

Pentru transformarea
Oceanului Indian

intr-o zonă a păcii
NEW DELHI 3 (Agerpres). — Cu
prilejul unei reuniuni desfășurate Ia
New Delhi. Asociația indiană penitru
Națiunile Unite a lansat un apel pen
tru transformarea grabnică a Ocea
nului Indian intr-o zonă a păcii. în
conformitate cu declarația adoptată
de O.N.U. în acest sens.

întrevederi intre miniștrii
de externe ai U.R.S.S.
și Japoniei
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o primă rundă
de convorbiri intre Eduard Șevardriâdze. ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S.. șj, So.usuke Uno, . ministrul
de externe ăl Japoniei, aflat într-o
vizită oficială în Uniunea Sovietică.
După cum a declarat un purtător de
cuvint al M.A.E. al U.R.S.S.. au fost
examinate probleme ale situației in
ternaționale, în mod deosebit as
pectele legate de dezarmare, evolu
țiile din regiunea Asiei1 și Pacificu
lui și din Asia de sud-est, relatează
agenția T.A.S.S.

DEMISIA GUVERNULUI
OLANDEZ
Vor fi organizate
alegeri generale anticipate
HAGA 3 (Agerpres). — Primulministru al Olandei, Ruud Lubbers,
a prezentat miercuri Reginei Bea
trix , demisia guvernului său. Aceasta
a survenit în urma unor disensiuni
apărute in câdrUi coaliției guverna
mentale pe marginea cheltuielilor
privind protejarea mediului încon
jurător. Guvernul demisionar rămine la conducere pină la organizarea
de alegeri generale anticipate, care
ar urma să se desfășoare chiar in
această lună — informează agenția
Efe.

-------------------------- — DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Agenția iugoslavă TANIUG despre situația
naționalităților din Austria și Ungaria
Agenția iugoslavă de presă Taniug a transmis comentarii in care
relevă aspecte ale discriminării la care sint supuse naționalitățile din
Austria si Ungaria:
. .
, ‘
— -............
Publicăm mai jos extrase din aceste comentarii.

Agenția Taniug arată că. AUS
TRIA critică frecvent — atit la Na
țiunile Unite, cit și • in alte
foruri internaționale — cazuri
de violare a drepturilor mi
norităților naționale. Dar. sublini
ază agenția, ■ aproape ■ în același
timp in care poziția austriacă, in
acest sens, a fost exprimată la Na
țiunile Unite, publicația bilunară
„Profil", din Viena, anunța că 'un
„apartheid total" domnește in une
le școli din Carinthia intre copiii
care vorbesc germana și cei care
vorbesc slovena. •
Problema situației minorităților
naționale din Austria se reduce
de fapt la esența și metodele de
aplicare a , Articolului 7 al Tra
tatului de stat austriac, care re
cunoaște suveranitatea Austriei,
precizează drepturile slovenilor din
provinciile austriece Carinthia și
Styria și ale croaților din provin
cia Burgenland de a-și folosi lim
bile materne in instituțiile de invățămint și culturale, în mijloace
le de informare, la denumirea așezărilor in care trăiesc. Se prevede, de asemenea, interzicerea or
ganizațiilor ostile minorităților.
Tratatul de stat are un statut con
stituțional și nu poate fi schimbat
prin alte legi — scrie Taniug.
Tot ceea ce s-a stipulat prin ar
ticolul tratatului este in afara dis
cuției, dar faptele diferă in prac
tică — se arată în comentariul ci

tat. Tratatul de stat a fost descon
siderat după incercarea guvernului
Bruno Kreisky de a promulga în
1972 o lege privind denumiri bi
lingve ale așezărilor din Carinthia.
Naționaliștii au întreprins atunci o
serie ,de atacuri împotriva indica
toarelor cu numele așezărilor in
limba slovenă. Atunci a devenit
clar modul în care unii se sinchisesc
de drepturile minorităților și de
aplicarea Articolului 7 din Tratatul
de stat.- Făptașii nu au fost pedep
siți, iar organizațiile împotriva mi
norităților nu au fost interzise.
Ce a urmat ? Problema minorită
ților a devenit problema unui acord
tripartit, dictat de naționaliști, in
Carinthia, care în 1977 a dus la
adoptarea așa-numiței legi privind
grupurile naționale.
Respectiva lege (care se referă
la sloveni, croați. unguri și ceho
slovaci) a substituit de jure si de
fâcto Articolul 7 al Tratatului de
stat. Oficial. Viena a apreciat această lege drept „un model pen
tru Europa< în timp ce minorită
țile: naționale au calificat-o drept
„revizuirea flagrantă a Tratatului
de stat".
în ce măsură noua lege este re
strictivă se poate vedea numai din
următorul exemplu : potrivit Ar
ticolului 7 al' Tratatului de stat, se
prevedea- ca limba1 slovenă să fie
folosită ,in 54 de comune, iar. con
form noii legi, ea poate fi folo

sită numai in 13 comune. Legea
privind indicatoarele bilingve pre
vedea ca ele să fie instalate in
205 așezări din Carinthia, dar noua
lege le-a redus la 91.
★

într-un alt comentariu. Taniug
arată : Situația minorităților națio
nale și a grupurilor etnice din
UNGARIA constituie un subiect
care, odinioară, eră abordat fără
tragere de inimă, apreciindu-se că
nu este necesar în mod deosebit
să fie discutată problema minori
tăților, care reprezintă 4 pină la
4.5 la sută din populație și care,
oricum, gindesc la fel ca ungurii.
Potrivit unor aprecieri oficiale.
In Ungaria trăiesc in prezent' peste
200 000 de germani, 100 000 de slovaci,
slavi de sud — aproximativ 90 000
croați, 5 000 sirbi și 5 000 sloveni —,
precum și 25 000 de români. Pe teri
toriul Ungariei de astăzi au trăit di
verse grupuri naționale. Grupurile
mai mici erau tratate, de regulă,
drept categorii de mina a doua pină
in 1898. cind un act juridic special a
reglementat statutul minorităților.
Constituția ungară din 1949 — scrie
Taniug — a proclamat egalitatea
in principiu, dar în practică a fost
făcut totul în scopul asimilării to
tale a minorităților. în asemenea
condiții, potrivit secretarului de
stat pentru cultură. Antal Stark,
au apărut recent trei tipuri de opi
nii privind .drepturile minorități
lor naționale. Unii consideră că cea
mai acceptabilă variantă este o po
litică a reciprocității : minorități
lor trebuie să li se acorde numai
ceea ce țările lor de origine acordă
minorității ungare. Alții sint con

vinși că minoritățile amenință in
tegritatea teritorială a statului,
iar a treia categorie consideră că
in fapt nu există minorități in
Ungaria și că nu este necesară o
politică specială.
Budapesta — se arătă in conti
nuare — subliniază oficial câ exis
tența unor minorități, dreptul lor
la limba maternă, cultură și tra
diții reprezintă un barometru al
relațiilor democratice generale in
societate. Atitudinea conducerii
ungare a fost exprimată în mod
deosebit numai în ultimii cîțiva
ani. Problemele minorităților erau
pină atunci trecute cu vederea...
jjrătind apoi că noul raport de
forțe pe actuala scenă politică din
Ungaria a avut drept rezultat o
abordare diferită a problemei mi
norităților, Taniug scrie : în pre
zent se subliniază, că drepturile
grupurilor etnice au o dimensiune
internațională, că ele nu pot fi
lăsate la cheremul guvernelor, iar
statisticienii au furnizat cifre care
ilustrează influența unor „noi ten
dințe". La inceputul lunii aprilie a
fost înființat un organism special
pentru a ajuta guvernul să adopte
unele decizii privind drepturile
minorităților. Parlamentul ungar
urmează să adopte, pină la sfirșitul
anului, o lege specială asupra mi
norităților. Dar — scrie Taniug in
încheierea comentariului citat —
cei care sint familiarizați cu si
tuația din Ungaria menționează că
toate aceste măsuri sună frumos,
dar au venit prea tirziu. Rădăcinile
asimilării sint atît de adinei incit
va fi dificil să fie smulse.
(Agerpres)

Obstacole în calea
dreptului la învățătură
ln Statul New York,
taxele pentru student!
au fost majorate
de peste șapte ori
WASHINGTON 3 (Agerpres).
— Mari demonstrații Studențești
au avut loc la universitățile de
stat din statui New York. Pen
tru a acoperi deficitul de 18
milioane dolari al sistemului
universitar, autoritățile statului
New York au hotărit majorarea
de peste șapte ori a taxelor
anuale pentru studenți.

CHILE

Opoziția respinge proiectul
guvernamental de reformă
constituțională
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Alianța partidelor pentru
democrație (C.P.P.D.) din Chile —
grupare a forțelor de opoziție — a
respins proiectul de reformă consti
tuțională prezentat de guvernul ge
neralului Augusto Pinochet. Patricio
Aylwin, purtătorul de cuvînt al
C.P.P.D., a declarat. în numele celor
17 partide care fac parte din mișca
re. că proiectul de reformă anunțat
de ministrul de interne, Carlos Ca
ceres. împiedică procesul de trecere
la democrație. E] a precizat. în con
text. că liderii celor 17 formațiuni
politice apreciază că acest proiect nu
satisface aspirațiile esențiale ale opo
ziției.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
CARACAS 3 (Agerpres). — O
manifestare dedicată prieteniei româno-venezuelene s-a desfășurat in
localitatea El Tocuyo. vechea capi
tală. azi cel mai important centru
agricol al țării. In alocuțiunile
rostite cu acest prilej ău fost evi
dențiate realizările remarcabile ob
ținute de poporul nostru pe calea
construcției socialiste. Vorbitorii au
evocat, de asemenea, dezvoltarea
relațiilor dintre cele două țări. Au
luat parte oficialități locale si oameni de afaceri.

PARIS 3 (Agerpres). — Ln Tirgul
internațional de la Paris, deschis

recent. România este prezentă cu
produse reprezentative ale indus
triei electronice, electrotehnice,
chimice, industriei ușoare, materia
lelor de construcții, sticlăriei. Pro
dusele expuse se bucură de apre
ciere.
HAGA 3 (Agerpres). — Ansam
blul folcloric „Argeșul" din Curtea
de Argeș a efectuat un turneu in
Olanda, susținind in mai multe ora
șe spectacole care s-au bucurat de
aprecierile publicului.
Cu acest prilej au fost organizate
expoziții de fotografii și standuri
turistice românești.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Pregătiri pentru reuniunea arabă Ia nivel Înalt • Declarația
președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.
MUSCAT 3 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marocului. Abdellatif Filiali, aflat intr-un turneu
în țări din zona Golfului, a avut
convorbiri politice în capitala Emi
ratelor Arabe Unite. Anterior, el a
întreprins vizite în Siria și Kuweit.
Ministrul da externe marocan este
purtătorul unui mesaj al regelui
Hassan al II-lea în legătură cu des
fășurarea. in prima parte a acestei
luni, la Rabat, a unei reuniuni arabe
la nivel înalt de urgentă, ln cursul
acestei reuniuni participanții ur
mează să abordeze ultimele evoluții
din Orientul Mijlociu, inclusiv criza
libaneză și problema palestiniană.

PARIS 3 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută presei. Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
O.E.P., aflat intr-o vizită . la Paris,
a relevat că, avînd în vedere pro
gramul politic actual al Consiliului
Național Palestinian, care pornește
de la. realitatea existenței în Orientul
Mijlociu a celor două state — Statul
Palestina și statul Israel — Carta
Națională a O.E.P.. adoptată în 1964
și amehdată în 1968, este depășită —
informează agenția T.A.S;S. Se re
amintește că acest document nu re
cunoștea statul Israel și pornea de
la cererile privind recunoașterea
drepturilor populației palestiniene
asupra întregii Palestine, fost teri
toriu ■ aflat sub mandat britanic, in
clusiv asupra teritoriului actualului
stat Israel.

BEIRUT 3 (Agerpres). — într-o
declarație făcută cotidianului libanez
„Al Diyar", secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, și-a
reafirmat sprijinul față de eforturile
exercitate de Comitetul „celor șase"
al Ligii Arabe și față de rezoluțiile
adoptate de recenta reuniune ex
traordinară a miniștrilor arabi de
externe, de la Tunis, cu privire la
problema libaneză — informează
agenția M.E.N.A.

AMMAN 3 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a efectuat o
vizită de 24 de ore în Arabia Saudită, unde a avut convorbiri cu regele
Fahd. Au fost examinate ultimele
evoluții din Orientul Mijlociu, aspec
te ale relațiilor bilaterale și proble
me de interes comun, informează agenția MENA,
BEIRUT 3 (Agerpres). — Persoa
ne neidentificate au ucis cu focuri
de armă, in regiunea sudică a Li
banului. pe Bassam Hourani. co
mandantul forțelor „Al-Fatah“ din
zonă, informează agențiile de pre
să. Marți după-amiază, Isam Sal
man, reprezentantul personal în Li
ban al președintelui Statului Pales
tina. Yasser Arafat, a fost ținta unui
atentat, săvirșit de persoane neiden
tificate, in localitatea Saida. Sal
man a fost internat la spital in sta
re foarte gravă.

R.S.A. caută să saboteze
aplicarea planului O.N.U.
privind independența Namibiei
HARARE 3 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) a cerut întru
nirea Consiliului' de Securitate al
O.N.U. in sesiune de urgență pentru
a dezbate „situația tragică" din Na
mibia și a preveni săvirȘirea de noi
crime împotriva luptătorilor de
guerilă și a persoanelor civile ne
vinovate. Intr-o declarație făcută Ia
Harare. Toivo Ja Toivo, secretarul
general al S.W.A.P.O.. a apreciat
că in Namibia a-a areat o situație
dramatică și a cerut Consiliului de
Securitate să adopte măsurile care
se impun. Toivo Ja Toivo a acuzat
regimul minoritar rasist de la Pre
toria că folosește fiecare prilej pen
tru a sabota aplicarea planului Na
țiunilor Unite privind independenta
Namibiei.

LUANDA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Ponorului din
Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.).
Sam Nujoma. a respins categoric
acuzațiile autorităților rasiste ale
Africii de Sud potrivit cărora orga
nizația sa ar' pregăti trupe la fron
tiera angoleză nentru a intra pe te
ritoriul Namibiei — informează agenția „Nampa". O astfel de atitu
dine-a autorităților sud-africane
poate fi explicată numai prin faptul
că regimul de la Pretoria caUtă
pretexte pentru a nu-si retrage tru
pele sale la bazele stabilite prin
acordurile de pace și caută, pe de
altă parte, să distragă atenția asu
pra masacrelor regimului de teroare
și atrocităților comise de R.S.A. pe
teritoriul namibian — a subliniat
liderul S.W.A.P.O.

Uriașe pierderi înregistrate
de țările în curs de dezvoltare
ca urmare a scăderii prețurilor la materiile prime
NAIROBI 3 (Agerpres). — Țările în
curs de dezvoltare au pierdut. în pe
rioada 1981—1986. aproximativ 42 mi
liarde dolari ca urmare a scăderii
prețurilor la materiile prime — a

declarat președintele Asociației mon
diale a întreprinderilor mijlocii ți
mici (W.A.S.M.E.). H. Golochha, in
formează agenția QNA.

AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

ADUNARE LA BEIJING. La
Beijing a avut loc o adunare cu
prilejul aniversării mișcării . ahtiimperiăliste și antifeudale de la
4 mai 1919. A luat cuvîntul Zhao
Ziyang, secretar general al C.C. al
P.C. Chinez.
SESIUNEA ECOSOC. La sediul
Națiunilor Unite: din New York
s-a deschis sesiunea de primăvară
a Consiliului Economic și. Social al
O.N.U. (ECOSOC), la care partici
pă; reprezentanții a 54 de țări. De
legații la sesiune, care urmează să
se încheie la 26 mai, au aprobat
ordinea de zi, ce cuprinde proble
me referitoare la dezvoltarea economico-socială actuală a lumii.
DEZBATERI ASUPRA PRO
IECTULUI BUGETULUI S.U.A.
Congresul S.U.A. a început dezba
terea proiectului bugetului federal
pentru exercițiul financiar 1990.
Proiectul bugetului prevede, prin"tre'altele, reducerea deficitului fe
deral a) S.U.A. in anul, financiar
1990 cu 28 miliarde dolari și adu
cerea acestuia la nivelul de 99,4
miliarde. Președintele Bush a fost
nevoit să reducă cheltuielile mili
tare. să renunțe la o serie de pro
grame de achiziționare a unor noi
sisteme de armamente. Cu toate
acestea, după cum se preconizea
ză. cheltuielile militare. împreună
cu fondurile alocate Ministerului
Energiei (care se ocupă și de elaborarea și producerea armamen
telor nucleare) se ridică la circa
305 miliarde dolari.

O NOUA CRIMA A RASIȘTI
LOR SUD-AFRICANI. Două mari
grupări politice din Africa de Sud
— Frontul Democratic Unit (U.D.F.)
și Congresul Uniunilor Sindicale
Sud-Africane — aparținind opozi
ției legale, au condamnat in ter
meni aspri asasinarea lui David J.
Webster, cunoscut om de știință și
militant de frunte din rindul mino
rității albe împotriva regimului de
apartheid. Intr-o declarație publi
că. secretarul general executiv al
U.D.F., Mohammed Valii Mossa. a
denunțat noua crimă comisă de

rasiști, arătînd că viața lui Webster |
a fost tragic curmată pentru ati
tudinea sa militantă împotriva i
unui regim inuman.
DUPĂ CUM

INFORMEAZĂ A-

GENȚia A.C.T.C., un avion ame- I

rican de recunoaștere ,.U-2“ a survolat, la 2 mai, linia de demarca
ție militară intre Marea de Vest
și Marea de Est. comițînd un act
de spionaj provocator împotriva
R.P.D; Coreene. Numai în cursul
lunii aprilie au fost' comise peste
30 de asemenea acțiuni împotriva
R.P.D. Coreene — menționează agenția citată. în aceeași perioadă.
forțele americane staționate in
Coreea de Sud au întreprins in
peste 200 d1" rinduri grave acțiuni
do același gen. mobilizînd diferite
tipuri de avioane de recunoaștere.

|

PRIMARUL ORAȘULUI HIROSHIMA, Takesi Araki. a lansat
un apel către toți locuitorii . Japo
niei. pentru strîngerea de fonduri
in vederea refacerii „Casei atomice" — singurul monument al
bombardamentului atomic din 1945
al orașului. O unică clădire aflată
în epicentrul exnloziei a rămas in
picioare. De aceea s-a hotărit ca
ea să f’o proto.iată ca un momiment pentru generațiile viitoare.
care să mărturisească ororile orimei explozii nucleare din istoria
umanității.
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DECES. Agenția P.A.P. anunță
că. la Varșovia a încetat din via- ■
ță, in virstă de 82 de ani, Ed
ward Ochab. fost prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P. și președinte al
Consiliului de Stat al R.P. Polone.

120 000 DE PERSOANE AU FOST
EVACUATE in statul brazilian
Amazonas, ca urmare a inundațiilor provocate de ploile torențiale
abătute asupra acestei regiuni. Guvernatoru! statului Amazonas a
decretat starea de urgentă în 22
din cele 60 de municipii ale statului și a cerut guvernului federal
să acorde sprijin persoanelor si
nistrate.
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