
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LV Nr, 13 522 j Miercuri 12 februarie 1986
I 6 PAGINI - 50 BANI

/a spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
PENTRU REALIZAREA EXPORTULUI

Ne oprim azi, în suita de comen
tarii consacrate concluziilor și în
vățămintelor desprinse din activi
tatea desfășurată în cincinalul tre
cut pentru activitatea viitoare, asu
pra unui capitol de maximă în
semnătate atît pentru economie, cit 
și pentru fiecare dintre noi : rela
țiile economice externe.

Pentru economia oricărei țări 
contactul cu piața externă oferă 
prilejul unei evaluări realiste atît 
a nivelului tehnic și tehnologic a- 
tins. cit și a eficienței activității 
productive. Pe scurt, într-un ase
menea moment se poate aprecia 
dacă există sau nu există competi
tivitate. Pentru că nimeni nu ex
portă de dragul exportului, nimeni 
nu se angajează intr-o confruntare 
tehnică și economică pe piața mon
dială doar din dorința de a atinge 
performanțe in sine, de a prezenta, 
ca într-o expoziție oarecare, produ
sele sale. Fiecare țară participă la 
relațiile economice internaționale, 
exportă sau jmportă materii pri
me, tehnologii, mașini, utilaje etc. 
dintr-o necesitate reală, obiectivă, 
pentru a-și putea împlini ideea de 
progres pe care și-a conturat-o.

în general, contactele cu piața 
internațională nu sirit ușor de rea
lizat. Dar, in ultimii ani, în condi
țiile apariției și menținerii crizei 
economice mondiale, impactul eu 
partenerii străini a devenit din ce 
în ce mai dificil, mai anevoios, mai 
exigent, și, nu de puține ori, plin 
de neprevăzut. Iată de ce, așa 
cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie luate 
toate măsurile pentru ca întreaga 
activitate productivă din economia 
noastră să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, să se ridice la 
nivelul celor mai înalte exigențe 
ale pieței mondiale prin perfor
manțele tehnice și calitative ale 
produselor românești.

Să privim, in acest context, re
zultatele obținute de România în 
cincinalul trecut, in domeniul' rela
țiilor economice externe.

Este evident, din capul locului, 
ritmul ridicat — deși nu Ia nivelul

DINAMICA VOLUMULUI TOTAL 
AL COMERȚULUI EXTERIOR

maxim al posibilităților noastre ! 
— al volumului comerțului exte
rior. față de cincinalul precedent, 
in perioada analizată, sporul total 
fiind de aproape 26 la sută. Pri
vind statisticile mondiale ale ace
leiași perioade constatăm că o ase
menea creștere este atinsă de un 
număr mic de state și că, intr-un 
șir de țări, vojumul comerțului ex
terior a scăzut sau,'in cel mai bun 
caz. a ' stagnat. Astfel, pe ansam
blul comerțului mondial, s-a înregis
trat in 1985 un ritm de creștere față 
de 1984 de numai 2.8 la sută, in 
timp ce exportul țărilor în curs de 
dezvoltare a crescut, în aceeași pe
rioadă, doar cu 1,2 la sută.

Capătă o semnificație aparte și 
faptul că ritmul de creștere al vo
lumului comerțului nostru exterior 
este net superior ritmului de creș
tere atit al producției industriale, 
cit și agricole, ceea ce demonstrea
ză capacitatea sporită a economiei 
românești de a se alinia exigențe
lor mereu mai mari ale pieței in
ternaționale, puterea ei de a satis
face deopotrivă cerințele pieței in
terne. cit și ale.partenerilor externi. 
Iar crfeșterea exportului românesc,’ 
în cincinalul trecut, intr-un ritm 
mediu anual de 8 la sută, constituie 
încă un argument indubitabil in 
acest sens.

Ce exportăm ? Iată o întrebare 
firească, al cărei răspuns ne poate

dezvălui alte aspecte concludente 
privind relațiile economice externe 
ale României pe parcursul unui 
cincinal. Citim în comunicatul pri
vind activitatea din cincinalul tre
cut : în această perioadă a sporit 
ponderea, in export, a mașinilor, 
utilajelor și a mijloacelor de trans
port. a produselor chimice și a 
mărfurilor industriale de larg con
sum — ajungînd la 61 la sută în 
1985, față de 50 la sută în 1980. Este, 
înainte de toate, o creștere calita
tivă substanțială, rod al eforturi
lor muncitorilor și specialiștilor 
noștri de a ridica nivelul tehnic al 
produselor românești, de a realiza 
produse de înalt nivel calitativ, 
care valorifică superior materiile 
prime, energia și forța de muncă.

Generează optimism și încredere 
în capacitatea creatoare a poporului 
nostru simpla lectură a listei pro
duselor românești care domină ex
portul nostru : mijloace de automa
tizare și ale tehnicii de calcul, pro
duse electrotehnice, mașini-unelte, 
utilaje complexe pentru industria 
chimică și industria cimentului, au
toturismele de oraș și de teren, 
tractoare, excavatoare, televizoare 
etc. Adică produse care încorporea
ză inteligență românească, munca 
a milioane și milioane de oameni, 
produse care ne reprezintă cu cin
ste, produse cu care ne mindrim, ele 
concurînd cu succes cu cele realiza
te de firme cu renume pe piața in
ternațională.

în sfîrșit, mai relevăm un aspect 
major desprins din analiza activi
tății de comerț exterior in cincina
lul trecut : balanța activă de ex
port-import. în anul 1985 economia 
românească a înregistrat din "nou 
un sold excedentar al balanței sale 
comerciale, de 2,5 miliarde dolari. 
Preocupată șă extindă continuu re
lațiile sale economice externe, res- 
pingind tendințele unei dezvoltări 
autarhice, ' România a exportat 
mult și în anuț trecut — îp 
valoare de peste 190 miliarde lei

VIorel SA1AG.EAN
(Continuare în pag. a V-a)

CERCETARE-PROIECTARE—PRODUCȚIE
— un proces ce poate fi accelerat

în documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, in cuvintările 
secretarului general al partidului’, to
varășul Nicolae Ceaușescu. problema 
înnoirii și modernizării produselor a 
fost amplu abordată. Și aceasta de
oarece astăzi, mai mult ca oricind. 
innoirea sistemelor tehnice — prin 
ele ințelegindu-se atit produsele, cit 
și metodele, procedeele sau procesele 
de fabricație — a devenit una dintre 
probțemele-cheie ale dezvoltării in
dustriei. iar prin implicațiile ei ma
jore, a insăși dezvoltării economiei 
naționale, in ansamblul ei. Compo
nentă esențială a creșterii eficientei 
generale a activității productive, in
noirea determină atit sporirea efi
cientă a activității producătorilor, cit 
și a celor care exploatează sistemele 
tehnice respective, devenind astfel 
una din pirghiile de bază ale dezvol
tării intensive a economiei. Cit pri
vește contribuția sistemelor tehnice 
noi sau modernizate la economisirea 
sau disponibilizarea unor resurse de 
materii prime, materiale, manoperă 
sau energie și. implicit, la valorifi
carea superioară a celor consumate, 
aceasta este la fel de evidentă ca si 
participarea lor la sporirea tot mai 
accentuată a productivității muncii.

în această etapă calitativ nouă, 
de creștere a eficienței produc
ției. innoirea tot mai frecven
tă a sistemelor tehnice este menită 
să răspundă și unui alt deziderat 
major, acela al sporirii continue a 
participării industriei la schimbul 
mondial de valori, prin intensificarea 
desfacerii pe piețele externe. Chiar 
dacă. în multe cazuri, competi
ția pare, din start, greu de ciști-

gat. avind in vedere experiența 
sau tradițiile industriale mai vechi 
ale celorlalți parteneri, practica a 
dovedit că seriozitatea si profesiona
lismul abordării competiției, atit pe 
plan tehnic, cit și comercial, pot asi
gura succesul dorit. Cu o precizare : 
succesul este cu atit mai sigur, cu 
cit sporirea competitivității se reali
zează printr-o implicare cit mai 
largă a inteligentei tehnice proprii.

Găsirea, experimentarea, punerea 
Ia punct și aplicarea operativă, in sis
temele tehnice destinate exportului, 
a unor soluții proprii noi. originale, 
protejate prin brevete. în stare să 
determine o nouă fază de progres, 
ba chiar afirmarea unei noi genera
ții. Ia nivelul respectivelor sisteme 
tehnice, pot și trebuie să devină un 
obiectiv primordial al activității de 
cercetare și dezvoltare tehnologică, 
în aceeași ordine de idei, trebuie 
subliniat că noutatea tehnică, soluția 
constructivă sau tehnologică, inven
ția protejată printr-un brevet sau 
oferită sub forma ..științei de a face" 
au devenit dintre cele mai competi
tive și eficiente mărfuri de export.

în acest context, pornind de la o 
analiză complexă a posibilităților de 
accelerare și perfecționare a proce
sului de înnoire a sistemelor tehnice, 
efectuată în unităti reprezentative 
ale industriei constructoare de ma
șini. pe baza unui mare și variat nu
măr de cazuri, ne propunem să pre
zentăm. pe scurt, citeva aspecte ■ le
gate de modul în care se planifică si 
se derulează acest proces.

Prima remarcă pe care o supun 
atenției. în acest sens, este că me
todologia actuală de planificare poa
te fi perfecționată. Această metodo

logie' a fost relativ bine adecvată 
doar etapei precedente, respectiv ce
lei de creștere economică extensivă. 
De aici și segmentarea ciclului cer- 
cetare-producție’ in faze secvențiale 
și obligatorii pentru toate sistemele 
tehnice înscrise in plan, indiferent 
de complexitatea lor. Astfel, de regu
lă, trecerea de la o fază la alta se 
face numai după încheierea celei an
terioare și îndeplinirea unor forma
lități. „Risipa" de timp intervine; 
astfel chiar de la intocmirea planu
lui, prin „rotunjirea" termenelor la 
nivelul lunilor sau chiar al trimestre
lor, precum și prin greutățile inter
venite la declanșarea unor faze ulte
rioare, în lipsa îndeplinirii unor obli
gații ca avizarea, acceptarea, preda
rea și recepția la beneficiar, cit și 
o serie de alte aprobări. O metodo
logie neadecvată unor condiții noi 
poate conduce la o lungire nedorită 
a derulării ciclului cercetare-pro- 
ducție. la o diminuare a responsabili
tăților și la risipirea eforturilor. Or, 
toate forțele trebuie să fie progresiv 
orientate și concentrate spre finali
zarea noului produs, adică omologa
rea, punerea Iui în fabricație, adică 
începerea efectivă a producției.

Impedimente de natură metodolo
gică apar și in asigurarea unor co
nexiuni trainice intre secțiunile de 
plan de care depinde finalizarea 
producției, bunăoară intre aprovizio
narea cu componente sau materiale 
și punerea în funcțiune a unor noi 
dotări sau capacități de producție;

Inq. Ioan BUIU
Direcția tehnică a Ministerului 
Industriei Construcției de Mașini

(Continuare în pag. a IV-a)

CLUJ :

Noi ansambluri 
de locuințe

în cincinalul anterior, în ju
dețul Cluj au fost construite 
peste 28 000 locuințe și 400 o- 
biective sociâl-culturale. în anul 
1986 vor fi date in folosință 
3 550 apartamente și alte con
strucții de interes social. Trus
tul antrepriză generală de con- 
strucții-montaj — unitate dis
tinsă cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste — a luat mă
suri pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor de plan. 
Sint în construcție și se află 
in diferite stadii de execuție 
aproape 1 900 apartamente. Se 
realizează noi ansambluri de 
locuințe în zonele Crinului, Zo
rilor. Podgoriei. Piața-Sud. Mă- 
răști-Sud, l’imotei Cipariu din 
Cluj-Napoca, în municipiile 
Dej și Turda, în orașele Cim- 
pia Turzii. Gherla, Huedin, 
precum și în localitatea minie
ră Iara. Pîhă Ia sfirșitul pri
mului semestru a! acestui an 
vor fi date în folosință din lo
cuințele aflate în construcție 
aproape 1 600 apartamente, cu 
600 apartamente mai mult de- 
cit s-a prevăzut in graficul pe 
această perioadă. Totodată, în 
județ vor fi realizate și alte.o- 
biective, între care extinderea 
sursei de alimentare cu apă 
potabilă a municipiului Turda 
și orașului Cîmpia Turzii, lăr
girea rețelei de troleibuze în 
municipiul Cluj-Napoca, noi 
spații comerciale și de prestări 
servicii pentru populație, 
în fotografie: Un nou ansam
blu de locuințe din orașul Cîm
pia Turzii. (Mărin Oprea).

Foto : S. CRISTIAN

Schela Videle, județul Teleorman. La sonda 
nr. 3 321 brigada de intervenție constată necesi
tatea înlocuirii pompei de extracție, in prim plan 
ing. Mihai Spiridon și sondorul-șef Pitrinjel 
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În producție, conștiința 

muncitorească nu poate 
avea decit o singură 

unitate de măsură
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BOCȘA

PORȚILE 
ÎNNOIRILOR

în urmă cu cițiva ani, la 
un concurs radiofonic, ul
tima intrebare adresată u- 
nuia dintre concurenți — 
deci și cea mai dificilă — 
era :.„în ce localitate din 
țara noastră trenul accele
rat oprește de trei ori, iar 
cel de persoane de , cinci 
ori ?“. înainte însă de a 
preciza numele localității 
respective, mai oferim cite
va elemente ajutătoare : 
așezarea a sărbătorit recent 
450 de ani de atestare do
cumentară și 25 de ani de 
la declararea sa ca oraș. Și 
încă un element — în 1874 
a fost dată in exploatare 
calea ferată cu ecartament 
îngust, iar din 1912 cea cu 
ecartament normal. Adică 
acea cale ferată pe traseul 
căreia trenul de persoane 
oprește de cinci ori, res
pectiv în dreptul fiecăreia 
din cele cinci așezări care, 
prin contopire, s-au consti
tuit in orașul de azi...

Am pornit nu de mult, în
tr-o dimineață, din mu
nicipiul Reșița către Bocșa
— orașul la care se referea 
amintita întrebare M la care 
probabil că v-ați gindit — 
cu unul din numeroasele 
trenuri, de persoane ?e fac 
legătura între cele două pu
ternice cetăți industriale 
din județul Caraș-Severin. 
Dorința, firească, era să ne 
oprim in fiecare din cele 
cinci stații de cale ferată.

Prima oprire : Halta Col- 
țani. O stație micuță de in
teres local. Despre acest 
punct de pe harta orașului 
Bocșa lucrurile se pot rezu
ma în cîteva cuvinte : cu 
mulți ani în urmă, la Col- 
țani a funcționat un cuptor 
de var ce furniza calcar 
pentru oțelăriile Reșiței; a- 
cum este un cartier de lo
cuințe, dispunînd de dotă
rile sociale (de spații co
merciale, de prestări ser
vicii) și culturale necesare, 
solicitate de locuitorii săi, 
cei care lucrează in unități
le economice ale orașului.

Halta Bocșa Montană — 
a doua oprire. Treptele ce 
urcă din spatele stației, tra- 
versînd un mic părculeț — 
vara încărcat de trandafiri
— îți poartă pașii către
centrul civic al orașului. Și 
aici, ca, de altfel pe oricare 
poartă ai pătrunde în loca
litate, te intimpină noile 
dotări specifice civilizației 
noastre socialiste, ai posibi
litatea să consțați o efecti
vă ofensivă a viitorului, pe 
care oamenii îl clădesc du
rabil. Ne spune . primarul 
orașului, tovarășul Andrei u 
Rus: „în numai 20 de ani, 
in fertila epocă inaugurată 
de Congresul al IX-lea, ve
chea așezare de pe Birzavș 
s-a transformat intr-o mo
dernă cetate industrială, cu 
renume in țâră și peste ho
tare. Pentru a ilustra saltul 
impresionant pe care l-am 
obținut intr-o scurtă pe
rioadă istorică, aș face pre
cizarea că, față de mo
mentul declarării Bocșei ca 
oraș, realizăm astăzi o pro- 
ducție-marfă de peste șap
te ori mai mare. Ar mai fi 
de adăugat că populația a 
sporit de Ia 12 000 locuitori 
la peste 22 000. iar numărul 
apartamentelor a crescut 
de la 60, în 1965, la aproape 
2 200 in 1985". ■

Și, acum, gara Vasiova, 
de unde pătrundem practic 
în cetatea industrială a 
Bocșei. Ne oprim mai întîi

la întreprinderea minieră 
Bocșa, unitate cu o puter
nică tradiție, datind din 
anul 1723. Ar fi multe de 
spus despre priceperea și 
hărnicia minerilor care scot 
din adîncurile Munților 
Dognecei și Ocnei de Fier 
minereuri de fier și mi-, 
nereuri complexe necesare 
metalurgiei românești. In
ginerul David Brînzei, di
rectorul intreprinderii, ne 
relatează cum a început in 
1965, pe baza unui proiect 
original, separația magne
tică a fierului din sterilul 
de la flotație și cum se ac
ționează acum, cu energii 
sporite, pentru separația 
umedă din minereul sărac.

Trecem pe lingă sediul 
unității forestiere de ex
ploatare și transport — 
care, în ultimii ani, in pa
ralel cu exploatarea, a 
început fabricația de mo
bilă, parchet, ambalaje și 
cherestea — și ajungem la 
liceul industrial 2, acolo 
unde fiii și fiicele bocșeni- 
lor se pregătesc să devină 
continuatorii demni ai ope
rei părinților lor. „Sint lo- 
.calnică — ne mărturisește 
profesoara Eugenia Iovano- 
vici. Am satisfacția de a fi 
absolventă a acestui liceu 
și, apoi, după terminarea 
institutului, de a fi revenit 
în aceeași școală, partici- 
pind direct la educarea și 
formarea schimbului de 
mîine. Mindria școlii noas
tre este că an de an reușim 
să cucerim premii la con
cursurile și olimpiadele pe 
meserii și că mulți dintre 
absolvenți trec pragul in
stitutelor de invățămînt su
perior".

Bocșa, dincolo de multe 
alte date istorice, de cifre 
statistice, înseamnă în pri
mul rînd întreprinderea de 
construcții metalice. Este 
unitatea economică ce con
feră acestei așezări atribu
tul de oraș-uzină sau uzi- 
nă-oraș și Ia care accesul 
este înlesnit prin halta 
Bocșa Română. De tradiție 
muncitorească aici se vor
bește cu 50 de ani înaintea 
Reșiței și asta spune foarte 
mult. Dar cel mai mult 
spun profundele mutații la 
care s-a referit, in discuția 
noastră, tovarășul Ion 
Sanfiroiu, secretarul comi
tetului de partid al între
prinderii. Drumul de la fa
bricația de utilaje și unelte 
agricole — pluguri, grape, 
sape, lopeți, caiele — la 
modernele și complexele 
produse de azi a fost greu, 
a solicitat însemnate in
vestiții pentru construirea 
unor hale adecvate, dotate 
Cu mașini și uțilaje cu un 
ridicat grad de tehnicitate, 
„începînd din 1965 — ne 
spune interlocutorul — se 
poate vorbi de o adevărată 
renaștere a intreprinderii 
noastre. De atunci am reu
șit să introducem în fabri
cație construcții pentru po
duri, macaralele turn, ma
caralele portuare, construc
ții metalice pentru toate 
platformele industriale. Nu 
cred că există un singur 
oraș al țării care să nu aibă 
măcar un produs realizat de 
către noi. Sint multe reali
zările care ne-au dat de
pline satisfacții, dar . min

ion n. cucu
corespondentul „Scînteii*

(Continuare ir nag. a V-a)DE LA GÎND LA FAPTĂUN DRUM DE MUNCĂ
Baciu este un sat de cimpie. Un 

sat ce aparține comunei Blejești, 
din județul Teleorman. Oamenii 
sint harnici, aici, la Baciu.. Și 
pricepuți. Acest adevăr ii este de 
multă vreme cunoscut învățătorului 
Dumitru Dinu. De aproape trei de
cenii și jumătate, de cind a devenit 
om de-al satului. Era in 1952, spre 
toamnă. cind a venit la Baciu. 
Abia absolvise școala pedagogică. 
Au trecut insă repede anii. în acest 
răstimp s-a înființat, in localitatea 
între ai cărei locuitori se numără, 
cooperativa agricolă de producție, 
începutul a fost greu. Fără trac
toare. fără mașini de semănat și 
de recoltat, cu 
animale de mun
că puține și cu 
un inventar agri
col redus, rezul
tatele nu puteau 
fi decit modes
te. Recoltele' ermi 
mici și aces‘ fapt 
se resi m tea in 
casele oamenilor, 
în gospodăriile 
lor, în înfățișarea 
generală a satu
lui. Lucrurile 
schimbe după 
al partidului.

. de investiții, 
trializare, de 
derhizare a întregii economii na
ționale au făcut ca și agricul
tura să se înscrie pe coordona
tele progresului. Au urmat, apoi, 
anii noii revoluții agrare. Au cres
cut continuu producțiile agricole. 
La Baciu s-a dezvoltat activitatea 
cooperativei. în condițiile înzestră
rii ei cu tractoare, cu alte mașinii 
agricole, cu cadre . calificate. Din . 
■satul pe ' care l-a găsit învățătorul 
Dumitru Dinu, cu aproape trei de
cenii Si jumătate în urmă, n-au măi 
rămas decît amintirile. Casele, 
curțile sînt noi. Un conținut nou 
a dobindit, și munca in agricultură. 
Hărnicia tradițională a oamenilor, 
priceperea lor, moștenită din ge
nerație în generație, sint mai bine 
valorificate...

Memoria învățătorului Dumitru 
Dinu este o cronică vie a satului. 
A acestui sat care a devenit al lui. 
Aici muncește. Aici și-a întemeiat 

familie. Aici au crescut și au în- dat la ritmul cerințelor actualului

vătat cei trei copii ai săi. Aici 
construit casă. Aici oamenii îl 
nosc. îl respectă, mulți dintre ei 
i-au fost elevi și vin și azi să-i 
ceară sfaturi, chiar dacă unii au 
absolvit școala cu 20 sau cu 30 de 
ani în urmă. A scris o monografie 
a localității, așezind imagini de 
demult, cînd singurul eveniment 
din viata oamenilor acestor melea
guri era trecerea poștalionului, in. 
drum spre Craiova, de la București, 
fată in față cu imagini din prezent, 
din acești ani în care la Baciu, la 
fel ca in toate celelalte sate, viata 
se îmbogățește neîncetat, fiind ra
cordată la marile evenimente ale

și-a 
cu-

• La Baciu, în județul Teleorman, campania agricolă 
de primăvară se pregătește, ca pretutindeni, firesc, iar
na ® „Anotimpul alb" — un prilej pentru intensificarea 
muncii politico-educative • Acțiuni cu ecouri profunde 

în conștiințe

început să seau
Congresul al IX-Iea 

Marile programe 
politica de indus- 
dezvoltare și mo-

i
tării. Dar prezentul este dinamic. 
Deși a trecut puțin timp de cînd 
și-a publicat monografia, datele re
feritoare la perioada actuală nu 
mai corespund realității. Au fost 
depășite de fapte. învățătorul Dinu 
este de părere că dacă ar fi să se 
refere numai la perioada scurtă ce 
s-a scurs din acest an. ar putea 
consemna prefaceri înnoitoare a 
căror importantă este deosebit de 
mare, determinante pentru defini
rea unui curs nou, superior al mun
cii oamenilor, al întregii vieți a 
satului.

Acum. în aceste zile de iarnă ale 
anului 1986, tabloul vieții satului 
Baciu este cel mai edificator argu
ment pentru afirmația învățătoru
lui Dumitru Dinu. Apar. în prim- 
plan. oameni hotărîți să înfăptuias
că o nouă schimbare in munca lor. 
in activitatea cooperativei agricole 
de producție din localitate. Ima
ginea idilică a țăranului ce se re
trage iarna la „gura sobei" să de
pene amintiri a rămas ea însăși o 
amintire. Orarul satului este racor-

cincinal ; la ritmul noii etape des
chise de Congresul al XIII-lea al 
partidului. Se lucrează în „flux con
tinuu". O campanie agricolă, cea de 
toamnă, s-a încheiat către sfirșitul 
anului trecut, următoarea va începe 
la primăvară, dar iarna nu mai este 
un anotimp de așteptare. Ne-am 
convins la fața locului că „banda 
rulantă" merge fără oprire. Se 
pregătesc terenurile. Se face ultima 
revizuire a tractoarelor, a celorlal
te mașini agricole. Se desfășoară 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale. Se experimentează 
metode agrotehnice avansate și a- 
ceastă îndeletnicire, departe de a-i 

fi „prins"' numai 
pe specialiști, . a 
dobîndit caracter 
de masă. Desigur, 
mai este vreme 
pină să înceapă 
campania agrico
lă de primăvară, 
dar nu prea 
multă și gospoda- . 
rul chibzuit își 
face vara sanie și 
iarna car. Coope
ratorii din Baciu 

așază de pe acum temeliile recol- 
tejor din acest an.
, Munca politico-educativă, care 
s-a intensificat o dată cu intrarea 
in „anotimpul alb", este strins le
gată de toate aceste preocupări. 
Oamenii nu stau, cum spuneam. Ia 
„gura sobei". Au treabă. Au de 
îndeplinit numeroase îndatoriri spe
cifice actualului sezon. Dar satul 
oferă, acum, în zilele de iarnă, un 
cadru prielnic unor mai accentuate 
demersuri pe planul conștiinței. 
Sint semnificative, in acest sens, 
cuvintele inginerului Tudor Cră
ciun. secretar adjunct al comitetu
lui de partid de la cooperativa 
agricolă de producție din localitate :

— Pregătim, in această perioadă, 
cea dinții campanie agricolă a nou
lui cincinal. Nu va fi o campanie 
ca oricare alta. Obiectivele stabi-

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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^HMTDAPTĂDII cîndatorire fată de tara<
w f fC^*i  V B JnB\lLkC importantă sursă de venituri

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI ARGEȘ, JUDEȚ FRUNTAȘ LA CONTRACTĂRI

lu- 
na-

La „baza bazelor
pentru creșterea producției

se rezolvăProblemele
na cu justificări, ci cu forțele

proprii ale fiecărei comune

popu- 
hecta-

animale
Or, pe 
pășune pe
— „j denivelări.

Sintem in plină perioadă de incheiere și implemen
tare a contractelor — acțiune de cea mai mare însem
nătate pentru aprovizionarea populației, pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru Întărirea continuă a 
bazelor economice ale alianței muncitorești-țărănești, 
altfel spus pentru progresul țării și ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

Și tocmai dată fiind însemnătatea acestei acțiuni, 
prezintă un interes sporit experiența acelor organizații 
și unități teritoriale care au acumulat o experiență po
zitivă in acest domeniu. Cum este cazul județului AR
GEȘ, județ care se situează, pînă acum, la loc de 
frunte pe țară in încheierea contractelor pentru livra
rea la fondul de Stat a unor cantități sporite de carne, 
lapte, ouă, fructe, legume ș.a.

Această poziție fruntașă a județului nu are un carac
ter conjunctural — ci tinde să dobindească atributele 
unei tradiții. Este concludent in acest sens faptul că in 
1985 locuitorii comunelor argeșene — după ce și-au 
asigurat produsele necesare consumului propriu — au 
livrat statului cu 50 la sută mai multă carne, cu 21 la 
sută mai mult lapte și cu 21 la sută mai multe fructe 
față de media celor patru ani anteriori, sporuri însem
nate inregistrindu-se și la alte produse. O evoluție 
asemănătoare a cunoscut și cealaltă latură a circuitu
lui economic oraș-sat : volumul vinzărilor de mărfuri 
către populația de la sate a crescut, in același inter
val, cu 24 la sută. Deci mai multă carne, lapte, fructe, 
ouă, legume, miere ș.a. la orașe — și, în același timp, 
mai multe confecții, mobilă, aparate electrocasnice,

stofe, pinzeturi și alte produse industriale, de mare 
diversitate, au luat drumul magazinelor sătești. Dacă 
la aceasta mai adăugăm și cele 43 500 case, școlile, ma
gazinele, dispensarele, căminele culturale construite 
iri cincinalul trecut in satele argeșene, vom avea o 
imagine mai completă a creșterii nivelului de trai al 
locuitorilor din mediul rural, creștere care are ca su
port material in bună măsură tocmai veniturile rea
lizate în urma livrării produselor contractate.

Pe baza rezultatelor obținute pină acum, a experien
ței dobindite in organizarea acestei activități in vede
rea folosirii resurselor din fiecare localitate pentru a 
se scoate maximum de randament de pe fiecare hec
tar de teren, mergind chiar pină la metrul pătrat, a 
cunoașterii exacte a posibilităților de a produce ale 
fiecărei familii și, mai ales, a tradiției și a priceperii 
gospodarilor din această zonă a țării s-au stabilit pen
tru acest an sarcini sporite de livrare la fondul de stat.

De fapt, acțiunea de contractare, începută in ultima 
perioadă a anului trecut, este la ora actuală practic 
încheiată, rezultatele obținute constituind o dovadă in 
plus a conștiinței cetățenești a țărănimii argeșene. Ast
fel, cantitățile de produse contractate pină acum de
pășesc pe cfele livrate anul trecut cu peste 2 000 tone 
de carne, 150 000 hi de lapte, 5 milioane ouă, 22 tone 
miere ș.a.

Cum au fost obținute aceste rezultate 7 Ce concluzii 
principale degajă experiența acumulată 7 Care sint as
pectele mai semnificative ale acestei experiențe 7

a ajuns în 11 luni de 380 kilograme. 
Vita e ca o mașină de la fabrică, 
îi dai — pune carne pe ea, dă lapte; 
nu-i dai — nu te ajută. Am fost 
sprijiniți cu de toate. Dacă l-am li
vrat la timp și la greutatea stabilită, 
pentru tăuraș am primit 180 kilo
grame de porumb, iar pentru porc 
— 220 kilograme. Ni se dau purcei, 
pui, toate la preț de stat".

Vicepreședintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular comu
nal, Florian Măndescu, ne-a sinteti
zat acest sprijin pe care-1 acordă 
statul crescătorilor de animale :

• Purcei : primim oricîți ni se cer
• Ni s-au adus furaje : porumb 

și cartofi
• Am cumpărat 7 000 de pui de la 

I.A.S. Costești
• Avem izlaz in comună și pă

șune la munte
6 în zona noastră, pădurea se în

tinde pe mai bine de 3 000 de hec
tare, avind acces și animalele cetă
țenilor

O C.A.P. a pus la dispoziție 
cernă pentru cosit, cu plata in 
tură.

Iar oamenii au acum furaje 
belșug. Fiecare curte e „împodobită" 
cu căpițe de fîn. Pînă la pășunat, 
ieslele vor fi pline.

Dar asigurarea hranei animalelor, 
fie și îndestulătoare, este numai una 
din condițiile obținerii de producții 
mari; pe lingă aceasta, rezultatele in 
zootehnie depind și de rasă.

Aflăm că în ce privește rasa, in
tervenția statului, activitatea dispen
sarului veterinar comunal, cu doi 
medici și patru tehnicieni, 
trului specializat județean 
te -deosebit de pozitive în 
potențialului productiv al 
lor. Ca și la cooperativa

și a cen- 
au efec- 
ridicarea 
animale- 
agricolă, 

vițeii obținuți în gospodăriile oa
menilor sint de rase superioare, da
torită aplicării 
de către 
„Nu s-a 
mergem 
și să nu 
unul din 
ghe Poenaru. Mai mult, doctorii sau 
tehnicienii vin adeseori în ograda 
noastră să vadă animalele. Ne dau 
sfaturi bune, medicamente, fac tra
tamente. Cum altfel să răspunzi 
sprijinului din partea statului, a so
cietății decit îndeplinindu-ți misiu
nea. firească, de producător 7 Adică 
— prin mai multe produse ale pro
priei gospodării, prin contractări 
mai mari de asemenea produse".

normelor științifice 
personalul dispensarului, 

întîmplat măcar o dată să 
la dispensarul zooveterinar 
primim ajutor — ne-a spus 
gospodarii comunei. Gheor-

șată la gazeta de lingă consiliul 
popular : „Dumitru St. Ion a livrat, 
anul trecut, în întregime cantitățile 
de carne de bovină, de pasăre, lapte, 
lină, ouă. Pentru anul acesta, el a 
încheiat contract să livreze un porc, 
350 litri de lapte, 10 kg carne de pa
săre, 4 kg lină și 200 ouă. Porcul 
contractat pentru anul în curs a fost 
predat la greutatea de 120 kg“. Nu 
s-a lăsat mai prejos nici Dobrin 
Ioana, care in acest an și-a supli
mentat cantitățile contractate la toa
te produsele.

Însoțind una din comisiile de con
tractări și achiziții, aveam să ne 
convingem că munca politică se bi-

zuie pe sprijinul, concret acordat 
producătorilor. Prin incubatoarele 
cooperativei agricole de producție și 
cooperativei de producție, 
și desfacere a mărfurilor, 
fanților li se livrează, în condiții 
avantajoase, pui de o zi, spre creș
tere, precum și purcei obținuți de la 
ferma organizată anume de consi
liul popular județean. Iar primăria 
urmărește respectarea riguroasă a 
obligațiilor părților contractante. In
cit avantajul este multiplu : spori

rea cantităților de produse livrate la 
fondul de stat, creșterea bunăstării 
gospodarilor, continua înnoire a chi
pului localității.

Cointeresarea materială,

veniturile sporite

achiziții 
contrac

argumente cu „greutate"

preocupările

Este un adevăr elementar, o reali
tate axiomatică : pentru a contracta 
mai mult trebuie să existe produc
ții mai mari ; cine se dezinteresea
ză „11 ore" de producție, pu poate 
obține „în ceasul al 12-lea" rezultate 
bune la contractări. De lâ acest 
punct de pornire a început și inves
tigația noastră. Deci ce măsuri s-au 
luat în județul Argeș în această di
recție 7 Ne răspunde tovarășul Ni- 
colae Gheorghe, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al consiliu
lui popular județean. »

— De la bun început, aș dori să 
precizez că planul nostru de contrac
tări este întocmit în cunoștință de 
cauză, pe baza analizării' amănunțite 
a posibilităților fiecărei gospodării. 
Desigur, nu e un lucru simplu să se 
discute cu zeci de mii de gospodari, 
să se știe cu precizie ce poate pro
duce fiecare, în funcție de suprafața 
pe care o deține, de ce anume are 
nevoie și să găsești întotdeauna solu
ția cea mai potrivită de a-i ajuta 
efectiv. Nu e lucru simplu, repet, dar 
e... obligatoriu. Numai așa se pot 
stabili obiective și cifre realiste, con
crete. nu ficțiuni birocratice.

— Ca să crească animale, oamenii 
au nevoie de furaje, de purcei și pui; 
ca să producă legume — de semin
țe, răsaduri și materiale pentru so
larii. Adică de sprijin în producție...

— Așa este. In legătură cu fura
jele, cu animalele .de prăsilă, trebuie 
să arătăm' «X.pâftiăl; mulți și. le asi
gură din gospodăria proprie sau prin 
întrajutorarea cu alți gospodari.‘Ndi 
intervenim ca să completăm ceea de 
lipsește, dar, repet, după ce cunoaș
tem bine posibilitățile fiecărei gospo
dării.

De pildă, analizînd condițiile din 
fiecare comună, a rezu’tat că pentru 
acest an este nevoie de 20 000 de 
purcei. încă din toamnă, a fost con
stituită pe Ungă asociația cu profil 
zootehnic din Costești o fermă spe
cializată cu 1 000 de scroafe, care ur
mează să livreze gospodarilor, la preț 
de stat, cea mai mare parte a purcei
lor. S-au avut în vedere și alte sur
se : sectoarele-anexă de pe lingă

cooperativele agricole și cooperative
le de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor,, anumite surplusuri de 
la I.A.S. Similar se procedează și 
pentru asigurarea puilor de găină și 
a iepurilor. în ce privește legumicul
tura, viticultura și, mai ales, pomi
cultura, gospodăriile populației sînt 
sprijinite cu semințe și material să
ditor din pepinierele unităților agri
cole, cu asistență tehnică.

Un instrument de lucru generali
zat la scara întregului județ este pla
nul de cultură, pentru terenul pe 
care-1 deține fiecare contractant, și 
de creștere a animalelor. Planul este 
stabilit de consiliul popular comunal 
împreună cu aceștia și este corelat 
cu necesitățile gospodăriilor respec
tive și cu obligațiile contractuale.

Avem în vedere, în același timp, 
respectarea întocmai a obligațiilor 
contractuale de către ambele părți. 
Astfel, toți crescătorii de animale 
primesc, la preț de stat, furaje con
centrate pentru porcii contractați, iar 
pentru vacile cu lapte — tărițe, pro
porțional cu cantitățile livrate. De 
asemenea, li se asigură accesul la 
pășunile comunale, pe pajiștile de 
munte, în păduri, primesc fîn de la 
C.A.P. ca plată în natură, precum 
și avansuri bănești; totodată, au a- 
sigurată asistența zooveterinară.

In acest fel s-au asigurat, condiții 
bune de desfășurare a contractărilor 
incă din primele zile ale anului. Qe 

■ altfel, aceasta a și permis ca in luna 
ianuarie să fie livrate lâ fondul de 
stat 1153 taurine, 340-de porci, un 
mare număr de păsări și iepuri, 
4 045 hl de lapte, mari cantități de 
miere și altele. Iar timpul care a mai 
rămas pînă la începerea lucrărilor 
agricole de primăvară este folosit 
plin. In aceste zile se fertilizează 
renurile, se pregătesc răsadurile, 
curăță pomii. Este o garanție 
munca gospodarilor din comunele 
geșene va da și în acest an rod bogat, 
ceea ce va asigura o bună bază mate
rială pentru contractările de anul 
viitor, spre creșterea bunăstării pro
prii. ca și a oamenilor muncii de la 
orașe.

Aurică Gherghina are casa coco
țată intr-un virf de deal, acolo unde 
vîntul spulberă zăpada în toate păr
țile. De ce și-a așezat-o acolo — 
casă nouă, frumoasă, cu tot confor
tul, ca la oraș — și nu în centrul co
munei 7 „Judecată de om înțelept — 
ne spune tovarășul Florian Oprescu, 
președintele cooperativei de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor din comuna Vedea. Ca să fie mai 
aproape de pășunea de lingă pădu
re, de saivanul oilor. Pentru că fala 
unui gospodar este nu să fie „in 
față" cu casa, ci cu munca, cu ce 
realizează pentru el și societate".

Acasă la acest gospodar de frunte 
al satului, zicala din bătrîni „ochiul 
stăpînului îngrașă vita" se potrivește 
de minune. Argumentul 7 Ca să fie 
„grase și frumoase", să dea lapte 
mult, cele trei vaci sînt bine hrăni
te și îngrijite. La fel procedează ca 
să obțină preț bun la contractare și 
pentru cei trei tăurași. îl găsim aca
să pe „nea Aurică" la programul de 
dimineață. Discutăm cu el în timp 
ce punea înaintea animalelor primul 
tain al zilei. „Hrana nu vine sin
gură la iesle. Trebuie să ieși afară 
în frig, să aduci fin și coceni, dar 
și sfeclă și tărîțe și să le prepari. 
Apoi să scoți apa de la 35 de metri 
adincime și să le adăpi. Că dacă le 
ții numai 
dimineții

cu paie și apă cit rouă 
rămîne șiștarul gol. Noi

așa spunem pe aici : cîmpului să-i 
dai binețe în fiecare zi, și vitei de 
trei ori. Altfel n-ai spor". Mulsul, 
hrănirea porcilor și a celorlalte orătă
nii din curte le-a lăsat în grija so
ției, Alexandra, și a dat fuga la sai
van să vadă „ce mai e pe acolo, că 
ieri citeva dădeau semn să fete".

Ca să îngrijești șase vaci, 120 de 
oi, porci, păsări de tot felul e muncă, 
nu glumă. Vară-iarnă, zi de zi și an 
după an, acest program, cu mici di
ferențe, cînd vine vremea pășunatu- 
lui și a strinsului furajelor, este 
respectat cu strictețe de către acest 
harnic gospodar. Iar munca ii e răs
plătită cum se cuvine. Pentru 600 kg 
lină, *..........................................
porc 
ouă, 
rași, 
stat, 
mul 
lei 1

„Am contractat și pentru acest an 
la fel — ne-a spus gospodarul. Ca 
să ai casa îndestulată și să mergi cu 
fruntea sus în sat că ți-ai făcut da
toria față de țară nu-ți rămîne timp 
să stai pe cuptor".

Aflăm, stind de vorbă cu mulți 
gospodari din sat, că pilda pe care 
o dau Aurică și Alexandra Gherghi
na e urmată și de alți cetățeni. Spre 
cinstea și bunăstarea lor.

200 kg brinză, 1 400 1 lapte, un 
de 120 kg, 50 de miei, 800 de 
15 kg carne de pasăre și 2 tău- 
livrate anul trecut la fondul de 
după ce și-a asigurat consu- 

propriu, a primit peste 50 000 de

Exemplul personal
exemplu roditor

Inutil 
politică

Intr-o încăpere unde tencuiala 
abia se zvîntase, un electrician tre
băluia la instalații. „Ne zoresc oa
menii să terminăm montarea incu
batoarelor. Cele Vechi nu mai fac 
față. în primăvară trebuie să fie 
gata prima șarjă de pui". Nu de
parte, alți lucrători pregăteau spa
țiile pentru a crește, în serii de cite 
două-trei săptămini, 70 000 de pui, 
care urmează să fie dați celor ce 
contractează păsări. Aflăm că, pro- 
cedîndu-se așa, anul trecut s-a de
pășit planul de livrări și s-a ușurat 
mult munca crescătorilor.

...Nouăsprezece sate risipite pe 
dealuri și văi alcătuiesc comuna Ve
dea. Oamenii lucrează la amenaja
rea «dariilor, la împrăștierea îngră
șămintelor naturale, pe fîșiile cul
tivate cu lucernă în livada C.A.P.-u- 
lui, curăță pășunile. La prima ve
dere, acestea par să contrazică cele 
aflate la județ în legătură cu spri
jinul ce se acordă gospodarilor care 
contractează produse agricole.

— Statul ne sprijină cu furaje 
concentrate, cu purcei și cu multe 
altele — ne spune primarul comu
nei, Gheorghe Dumitru. Dar asta nu 
înseamnă să nu te ajuți singur, sâ 
stai cu brațele încrucișate *ori  să te 
vaiți 
rînd, 
mai 
puii, 
mult 
de achiziții, producție și desfacere a 
mărfurilor, care a cumpărat r.umai 
instalațiile. Asigurăm pui și pentru 
comunele învecinate — Uda, Cocu, 
Cotmeana și altele — de unde mai 
cîștigăm cite ceva.

La fel s-a procedat și cu răsadu
rile. Oamenii și-au amenajat în 
curți, pe o suprafață insumînd 
două hectare, solarii și acum nu mai 
sint nici un fel de probleme cu pro
ducerea răsadurilor. „Cind aștepți 
să-ți dea alții — reia discuția pri
marul — știți cum e, ba nu îți dă 
îndeajuns, ba nu-ți dă la timp ; așa 
că eri faci legume puține, ori le 
scoți tîrziu. Folia am recuperat-o 
după ce a fost folosită la sereje mari, 
iar lemn avem aici din beîșug. Ce 
mai trebuia era munca. Suprema 
sursă. Și, după cum vedeți, acestea 
toate au fost rezolvate. Ar mai fi 
însă ceva...".

...Așezată intre dealuri, comuna 
are terenuri puține și cu fertilitate 
redusă. Pe lingă faptul că trebuie 
k_________________

hrănite animalele cooperativei agri
cole — 1 100 de vaci și 2 200 de oi — 
trebuiau să pășuneze aci și tot cam 
atîtea 
lației.
re d.e 
tă, cu 
țite în 
pus la 
soluția

și să aștepți sprijin, tn primul 
cind te ajuți singur te costă 

puțin. Ne producem singuri 
Stația de incubație n-a costat 
pentru că a făcut-o cooperativa

aparțlnind
400 de

; teren în pan- 
rîpe și denivelări, împăr- 
zeci de parcele, e greu. „Am 
muncă mintea oamenilor și 

___ T._ nu s-a lăsat așteptată : am 
însămânțat cu trifoi livada C.A.P.-u- 
lui, care a dat sămînța și a executat 
lucrările mecanice, iar din cele patru 
coase am scos 600 tone de fin, ju
mătate revenind celor ce au în
cheiat contracte cu statul, Care în
grijesc livada, o cosesc, usucă finul 
și pentru ei, și pentru cooperativa 
agricolă. A intervenit spiritul gos
podăresc și a rodit mai mult pă- 
mîntul. Nu ?“.

Organizați „ca stupul de albine", 
gospodarii din Vedea participă fie
care, după puteri, la eforturile ob
știi, care în acest an se concretizează 
în contractarea cu statul de produse 
a căror valoare depășește 3 mili
oane lei : 470 de porci, 135 tăurași, 
1 750 hectolitri lapte. 200 de oi, 5.9 
tone carne de pasăre, lapte, miere, 
fructe, cartofi, lină și altele.

Și un lucru ce merită subliniat In 
mod deosebit : în această acțiune 
este cuprinsă toată suflarea satului. 
De la școlari la pensionari. Fieca
re. cu îndatoriri precise. Cei mici 
cresc iepuri. Și au cu ce se mîndri : 
anul trecut au realizat patru tone de

Cu sprijinul concret și eficient

Nu este 
munca 
este exemplul personal, cînd argu
mentările își au sprijin în propriile 
fapte. De aceea să arătăm că, deși nu 
figurează la gazeta de stradă, secre
tarii comitetelor comunale de partid 
se află printre fruntașii acțiunii de 
contractare. Ei, ca și celelalte cadre 
de conducere ale comunei, ii mo
bilizează astfel pe toți locuitorii prin 
puterea propriului exemplu.

Tot astfel, calitatea muncii prima
rului, a celorlalte cadre de condu
cere din comună se măsoară cu rea
lizările obștii, dar și cu ce face fie
care, cu ce contribuie din gospodă
ria proprie. Pentru că dacă obștea 
l-a adus tn frunte. In frunte trebuie 
să fie la toate acțiunile. Și primarul 
comunei Corbi, Constantin Zamfires- 
cu, a înțeles bine rolul exemplului 
personal. împreună cu familia a con
tractat să livreze la fondul de stat 
un porc, un tăuraș, 10 miei, 800 li
tri de lapte, 12 kg carne de pasăre, 
6 kg carne de iepure, 500 de ouă, 
50 kg lină, 8 000 kg de fructe. Ca să 
realizezi și să livrezi atîtea e, bine
înțeles, mult de lucru. Cum proce
dează membrii acestei familii ? Fie
care are o răspundere precisă. înain
te de a pleca la lucru, primarul și 
soția sa hrănesc și Îngrijesc anima
lele. Pînă seara continuă activita
tea părinții soției. Cei doi copii, elevi 
tn clasele a Vl-a și a X-a, au, de 
asemenea, îndatoririle lor, mai ales 
în vacanță, cind merg cu animalele 
la păscut.

— Cu ani în urmă, ne spune pri
marul, eram chemați mereu la județ 
pentru că nu reușeam să livrăm in 
întregime cantitățile contractate. Iată 
că in acest an gospodarii noștri s-au 
hotărît să .contracteze, peste ce s-a

să subliniem că în 
un aspect esențial

prevăzut, 60 de vite mari, 500 h! de 
lapte, 600 tone de fructe și altele. 
Cum a fost posibil 7 Viața ne-a în
vățat că trebuie să ne schimbăm ati
tudinea față de pămint. Pămîntul 
nostru nu e fertil ca cernoziomul 
Bărăganului, dar dacă-1 lucrezi cum 
trebuie, dacă-1 fertilizezi cu Îngră
șăminte naturale, ii crește puterea.

Fapt este că primarul și familia sa 
tși organizează pămintul „în mic", 
așa cum procedează un șef de fer
mă „în mare". Planul de cultură și 
de producție realizat în fiecare an 
cu regularitate este o dovadă în 
acest sens. Fineața ocupă 1,45 hec
tare. O dată la 2—3 ani, întreaga su
prafață este fertilizată cu gunoi de 
grajd. Rezultatul : 2—3 coase pe an, 
iar în anii buni și o otavă. Fin bun, 
chiar cel mai bun, se face în livada 
de meri și pruni, la fel de bine în
grijită. Pe restul suprafeței cultivă 
porumb, sfeclă furajeră și legume.

La fel au procedat și Gheorghe 
Păvăloae, vicepreședinte al consiliu
lui popular comunal, Dumitru Stur- 
zeanu, secretar adjunct al comitetu
lui comunal de partid. N-au făcut 
excepție de la regulă cadrele didac
tice. Cei 60 de profesori și învățători 
din comuna Corbi, stabiliți In loca
litate, au încheiat contracte cu sta
tul pentru livrare de produse. Profe
sorul de matematici Cornel Andrees- 
cu a contractat miei, lînă, un porc 
și fructe, profesorul de limba româ
nă Ion Teleguță — lapte, carne de 
porc și pasăre, fructe, profesorul de 
științe naturale Ion T. Cicu — fructe, 
legume, păsări și altele. De unde se 
vdde că trigonometria, gramatica și 
tainele celulei se împacă bine cu 
munca cîmpului și creșterea anima
lelor, că școlarii din comuna Corbi 
au exemple bune de urmat.

carne de iepure, de trei ori planul. 
Anul acesta vor să facă încă pe atît. 
Cei mai vîrstnici se ocupă mai ales 
de pomi și de albine. Printre ei, 
Florea Badea, pensionar. L-am găsit 
curățînd pomii din livada C.A.P.-u- 
lui : „Pînă vine timpul să plecăm 
cu stupii sau să ieșim la munca 
cîmpului, facem tăieri in livadă sau 
curățim izlazurile1'. Om deprins cu 
munca, vîrsta nu-1 împiedică deloc 
să contribuie la eforturile obștii : a 
contractat in acest an cu statul un 
porc, doi miei, 15 kilograme de lînă, 
300 kilograme de miere (are 70 de 
stupi și zilele trecute a livrat sta
tului 105 kilograme de miere), 10 kg 
carne de pasăre, 250 de ouă, 250 de 
kilograme de fructe ș.a.

Efort al fiecăruia, fiecăruia avan
tajos, folositor întregii societăți.

al statului
...Gospodarul Ion Dobrescu din co

muna Bălilești venise dis-de-dimi- 
neață la consiliul'popular să discute 
cu primarul. Avea, zicea el, un mo
tiv foarte important. Făcuse con
tract pentru 4 000 litri de lapte de 
oaie, 200 kilograme de lină. 20 de 
miei, un porc și alte produse. Bucu
ros că locurile ce i se repartizaseră 
erau bune pentru pășunat, cu iarbă 
grasă, din primăvară pină în toamnă, 
a hotărît să suplimenteze contractul. 
„Dacă ne ajută statul, toate sporesc: 
și laptele, și lina, și mieii. Așa că

pot să dau mai mult 
pentru că și ciștig mai 
singular 7 Nu.

Mulți gospodari din 
vprbit de sprijinul pe care-1 acordă 
statul crescătorilor de animale. în 15 
ani, cooperatorul Gheorghe Olaru a 
vîndut statului pe bază de contract, 
in fiecare an, cite un tăuraș sau o 
vacă, 400—500 litri de lapte, cite un 
porc și multe alte produse. Specia
litatea lui este insă ingrășarea ani
malelor, pentru care a primit și o 
diplomă. „Tăurașul de anul trecut

ta contract 
mult". Caz
sat ne-au

Prin forța de convingere DIN ARGEȘ, AN DE AN - TOT MAI MULTE PRODUSE

a muncii politice
Comuna Poiana Lacului se înscrie 

cu realizări notabile la asigurarea 
fondului de stat cu produse agrico-, 
le. în ziua prezenței noastre in a- 
ceastă localitate, acțiunea de înche
iere a contractelor era pe sfirșite.

— Numărul gospodarilor ce con
tractează animale și alte produse 
agricole crește în fiecare an — ne 
spune primarul comunei, Gheorghe 
Negoescu. Și tot cu fiecare an, în 
sprijinul acestora se adaugă noi în
lesniri în ce privește asigurarea ma
terialului săditor, a furajelor, pur
ceilor și puilor. Așa că sînt nece
sare unele lămuriri.

— Cum se procedează practic 7
— Pentru acțiunea propriu-zisă 

de contractare, in cele 13 sate ale 
comunei funcționează tot atîtea co
misii, conduse de membrii comi
tetului comunal de partid și care, pe 
grupe de case, 
despre avantajele livrării de pro
duse către stat. Ne străduim ca 
munca politică să reliefeze cit mai 
convingător necesitatea contractelor, 
datoria noastră, a celor de la sat, 
de a răspunde sprijinului primit de 
la oraș, faptul că așa cum orașul 
produce și pentru sat, tot așa și 
satul trebuie sâ producă și pentru 
oraș.

Aș dori insă să fac o precizare.

Munca politică pentru îndeplinirea 
acestei importante datorii sociale se 
desfășoară fără întrerupere, folosind, 
în primul rînd, exemple concrete, 
cît mai convingătoare. Pentru că 
mai sint cetățeni care se angajează 
să producă și să livreze, dar apoi... 
uită de obligații. Sau le. place numai 
să primească. Bineînțeles că trebuie 
Bă le reamintim că dacă au avan
taje, au și datorii față de șocie- ----  _.. schimbattate, de stat, care au
din temelii viața satelor noastre, 
așa cum are obligații întreaga obște. 
Alții, mai ales tineri, care lucrează 
la oraș și cîștigă bine, nu se în
deamnă să crească animale sau lasă 
bătătura cit e curtea de mare. Pen
tru aceștia, cea mai bună metodă de 
a-i integra in viața satului este 
exemplul personal, care la noi nu 
lipsește. Acum e puțin de lucru. Să 

discută cu oamenii jveniți insă cînd va începe planta
rea legumelor, a pomilor, cînd iarba 
se înalță și veți vedea că mulți din
tre cei ce folosesc sâpăliga și coasa 
sau se duc cu vitele la păscut poar
tă salopetă, salopetă de muncitor de 
la oraș.

Cele trei gazete de stradă, ținute 
„la zi" în această perioadă, constituie 
un eficient mijloc de popularizare a 
fruntașilor la contractări. Cităm din 
lista cu zeci și zeci de gospodari afi-

ANIMALIERE LA FONDUL DE STAT

\

Media livră
rilor in anii 

1981—1984

Livrări 
în 1985 

(in procente)
Contract 1986 
(în procente, 
la 21 ianuarie)

Carne de taurine 100 149 154
Carne de porc 100 141 248
Carne de iepure 100 182 236
Carne de oaie 100 85 304
Carne de pasăre 100 109 133
Lapte 100 112 350
Ouă 100 91 134

Am infățișat in rindurile de față citeva aspecte ale experienței ju
dețului Argeș in domeniul contractărilor, fapte ce reliefează că obține
rea unor rezultate pozitive in acest domeniu nu constituie ceva deosebit, 
un secret, ci este la indemina tuturor, a posibilităților fiecăruia. Esen
țial este Insă să se acționeze gospodărește, cu răspundere, ca buni 
cetățeni, cu înțelegerea că încheierea de contracte la fondul de stat 
este o obligație civică a tuturor locuitorilor, in interesul propriu și, 
deopotrivă, al intregii țări.

Pagină realizată de Lucian C1UBOTARU, Gheorqhe CIRSTEA
Foto ; Ion Pătru
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în producție^ conștiința muncitorească nu poate avea

decît o singură unitate de măsură:

REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

CALCULATORUL
- instrument al unui invățămînt 

flexibil, anticipativ

Credem că trebuie să subli
niem. si in acest caz, importanta 
capitală pe care o are, intr-o eco
nomie planificată, realizarea ritmi
că și integrală a sarcinilor de pro
ducție. Mai ales cînd este vorba de 
industria petrolului, o asemenea ce
rință devine vitală pentru bunul 
mers al altor sectoare din econo
mie. Iată însă că în perioada care 
a trecut din acest an. un șir de uni
tăți din această ramură — intre 
care Schela de producție petrolieră 
Videle — s-au confruntat cu un 
Vechi neajuns: nerealizarea planu
lui la producția de țiței nici pe de
cade și. firesc, nici pe ansamblul 

■ Junii ianuarie. Iar mai recent, nici 
tn prima decadă a lunii februarie. 
Si aceasta s-a întîmplat într-o pe
rioadă cind cel puțin ianuarie a 
fost în întregime o lună in care 
nu puteau fi invocate atit de obiș
nuitele „cauze obiective" de nerea
li zare a planurilor, datorită stării 
vremii. Totuși, de ce un aseme
nea debut dominat de incertitudini?

Secretarul comitetului de partid 
al schelei dip Videle, tovarășul Mi
nes Zamfir, deși nou în această 
funcție, se arată a fi un bun cu
noscător a! cauzelor acestor stări de 
lucruri, prezentîndu-ne „ca la car
te" o seamă de măsuri care au fost 
luate. încă de anul trecut, tocmai 
pentru realizarea planului: „S-a 
extins experimentul combustiei sub
terane, fiind promițătoare primele 
rezultate: un număr de șapte son
de se află in poziție eruptivă, dind 
producții duble față de metodele 
clasice de pompaj. Tocmai din aces
te rațiuni procesul combustiei va 
fi extins la scară industrială și în 
alte timpuri petroliere, oferind po
sibilitatea unor producții mari de 
țiței. Cu alte cuvinte, se fac efor
turi pentru a se extrage cantități 
cit mai mari de țiței, și totuși sar- 

. cinile de plan pe luna ianuarie nu 
le-am realizat fiindcă un mare nu
măr de sonde au „așteptat" lucrări 
de intervenții, probe de producție, 
reparații capitale, si astfel ajungem 
la una din cele mai spinoase pro- 

1 bleme cu care ne confruntăm: 
timpul de așteptare pentru repune
rea sondelor in producție".

Oare Trustul de foraj-extracție 
Bolintin. forul tutelar și Ministerul 
Petrolului, mai exact spus specia
liștii cu putere de decizie din con
ducerea acestui minister, nu cu
noșteau aceste probleme spinoase
existente în schelă și care, dună 

; cjm constatăm și acum, influen-
i țează direct realizarea sarcinilor de
’ plan? Dacă le cunoșteau, care a.

fost efectul intervențiilor lor?

' CÎND DIRECTO- 'i 
RUL ȘTIE UNA, IAR 
ȘEFUL DE BRIGA- 
DĂ SPUNE ALTA...

I.. ;
La Ytumaru! măre de sonde*  care 

pompează țițfeiul din ădincuri, se 
impune b activitate de intervenții 
care să fie făcută cu promptitudi
ne și de un ridicat nivel calitativ. 
Orice intirziere, chiar de ore, ca să 
nu mai spunem de zile, în redarea 
sondelor circuitului productiv, în
seamnă pierderi de producție. Cite 
sonde sînt inactive la ora actuală? 
— îl întrebăm pe directorul schelei, 
ing. Gheorghe Marinică. „Sint 50 de 
sonde care așteaptă intervenții cu
rente, iar alte 15 se află în repa
rații capitale". Un răspuns prompt 
ce arăta multă siguranță, stăpinirea 
deplină a situației.

Ne-am gîndit imediat că din mo
ment ce în unitate există un număr 
de 57 de formații de intervenții, 
treaba nu este rea și deci nu mai 
intră în discuție promptitudinea, 
astfel că toate cele 50 de sonde in

active vor fi, readuse operativ la 
„viață" de mi'ini meștere. Atunci de 
ce. totuși, susține secretarul de 
partid că una din cauzele princi
pale ale nerealizării planului o con
stituie tocmai această problemă a 
intervențiilor operative și de cali
tate? Iată însă că puțin, mai tîrziu, 
într-o discuție cu șeful brigăzii -de 
producție 4 Videle, ing. Florentin 
Zainea, pe ’care-1 găsim la baraca 
din mijlocul sondelor, aflăm nu 
fără surprindere: „Numai in bri
gada pe care o conduc sînt oprite 
65 de sondei Cinci se află în re

Ce relevă o anchetă a redacției la Schela de producție petrolieră Videle

Schela Videle — județul Teleorman. La stația de compresoore aer pentru sondele din porcul nr. 10 exploa
tare (sonde cu combustie internă) echipo de mecanici condusă de subinginer Aurică Tudor executind o 

intervenție la un utilaj ce in curind va fi pus in funcțiune Foto : E. Diehiseanu

parații capitale și se lucrează Ia 
ele, alte 10 sonde așteaptă repara
ții capitale, iar 50 necesită lucrări 
pentru oprirea viiturilor de nisip". 
Și aceasta la o singură brigadă! 
Dar schela are in organizarea sa 9 
asemenea brigăzi! Firește, nu pu
tem trece peste o asemenea necon- 
.cordanță între spusele directorului 
și ale șefului de brigadă. Ori di
rectorul nu stăpînește încă perfect 
situația existentă în orice moment 
în unitate cu privire la- folosirea 
parcului de sonde? Nesiguranța este 
păgubitoare pentru economie, pier
derile de țiței crescînd de la o zi 
la alta.

Șeful brigăzii de producție 4 Vi
dele ne spune în continuare:. „A- 
vem patru formații de intervenție, 
la un număr de aproape 190 de son
de. Din acestea riuthai ună‘lucrea
ză : celelalte trei âu uțilâjeîe țle- 
fecte. A'vem mi.il.ti o.ștpepj. cu cad- 

■ ficare slabă și asta se.'polatfe.. obser
va in modul cum întrețin utilajele, 
multe dintre ele existînd ce-i drept 
de p.e timpul cînd eram copil și nu 
visam să ajung petrolist. Cu toate 
că experiența mea este relativ 
mică, am remarcat că în zona ope
rațiilor de intervenții, la gura son- 
'deî, -Șe lucrează ca acum două sau 
trei decenii, cu un mare volum de 
muncă fizică. S-a făcut extrem de 
puțin în domeniul mecanizării lu
crărilor și nu pot înțelege inerția 
unora. La noi in schelă, s-a realizat 
un tip de clește mecanizat care se 
poate utiliza cu mare randament ia 
operațiile de insurubare-deșuruba- 
re a țevilor de extracție și a pră
jinilor, dar această unealtă valo
roasă pentru munca oamenilor și 
pentru creșterea productivității 

muncii la toate schelele de extrac
ție nu a depășit stadiul experi
mentării, sau mai exact spus nu a 
scăpat încă de barajele birocrației. 
Nu știm cu exactitate unde s-a îm
potmolit acest clește și de ce nu 
se pune mai operativ în valoare. La 
brigada noastră, se simte nevoia e- 
xistenței a cel puțin 6—7 formații 
de intervenții dotate cu utilaje de 
mare randament, altfel, rămînem, 
adesea, in imposibilitate de a in
terveni operativ la sondele oprite. 
,așa cum am rămas in luna ianua
rie".

UN DEPOZIT ÎN 
CARE SE ADUNĂ 
JITEI SI... SUPER

FICIALITATE

Așadar, Ia o singură brigadă nu 
extrăgeau țiței 65 de sonde, iar 
alte 30 de sonde așteptau din luna 
septembrie probe de producție, fi
ind încă departe de efectul combus
tiei subterane. Evident, cînd aproa
pe o treime din sonde ^nt inacti
ve, nu ce poate realiza nici planul. 
De fapt nici una din cele 9 bri
găzi de producție ale schelei Vide
le nu a realizat planul pe. luna ia
nuarie. Cel . puțin așa rezultă din 
documentele de producție. .Țotuși,, 
din nou surprinzător, aveam să a- 
flăm chiar de la directorul unită
ții că aici există un sistem cu to
tul „original" de înregistrare a pro
ducției. Pur și simplu producția de 
țiței a celor 9 brigăzi este colectată 
într-un depozit central, fără să e- 
xiste vreun instrument de măsura
re exactă a ceea' ce a realizat fie
care brigadă zi de zi. In fiecare 
dimineață, directorul schelei împar
te după criterii numai de el știute 
producția de țiței, extrasă pe fie
care brigadă, strădui ndu-se să fie 
cit mai... imparțial. Cui folosește un 
asemenea mod empiric de lucru ? 
Este limpede că urmărirea în acest 
mod a realizării planului nu este 
menită să stimuleze activitatea ae 
producție, să încurajeze inițiative

le. hărnicia, răspunderea. Practic, 
în acest fel este complet anulată 
ideea de muncă in acord global, e- 
galizîndu-se forțat rezultatele tutu
ror. Astfel, cu măsurarea atît de 
„originală" a producției, prin sim
ple estimări aproximative, nu se 
poate cunoaște cu exactitate care 
este brigada care muncește cel mai 
bine și, în mod firesc, trebuie să 
cîștige cel mai bine, unde să se în
drepte atenția conducerii schelei 
pentru a interveni eficace în ridi
carea nivelului extracției. Munca 
în acprd global are tocmai rațiu

nea de a stimula activitatea de 
producție, de a oferi recompensele 
materiale celor care obțin rezulta
te deosebite, care obțin producții 
suplimentare. De altfel, nu de pu
ține ori' modul acesta de a raporta 
producția, de a măsura munca oa
menilor a dat naștere la discuții, 
dar măsurile ce se impuneau s-au 
lăsat așteptate. Conducerea schelei 
s-a complăcut intr-o astfel de si
tuație iar forul tutelar, Trustul de 
foraj-extracție, a găsit... normală o 

• Să se instaureze o stare de ordine și disciplină desăvirșite Ia toate 
locurile de muncă și in mod cu totul deosebit in rindul formațiilor de inter
venții.

• Pentru operativitatea intervențiilor la sonde să se realizeze in timpul 
cel mai scurt montarea de instalații fixe de intervenții, așa cum s-a 
stabilit, la un număr cit mai mare de sonde aflate in locuri greu accesibile.

• Mărirea numărului de formații de intervenții care să asigure o moi
mare mobilitate a acestora. ----- .■>

• Programul de pregătire profesională a petroliștilor să devină cu ade
vărat o școală a înaltei specializări, nu o formă birocratică de a petrece 
timpul liber.

• Trustul de foraj-extracție Bolintin are datoria să soluționeze de ur
gență problemele de realizare a investițiilor legate direct de indeplinirea 
sarcinilor de plan. Anul trecut s-o înregistrat o nerealizare de aproape 10 
milioane lei Ic investiții care acum influențează producția.

• Să se rezolve in termenul cel mai scurt problema măsurării produc
ției și introducerea muncii in acord global.

• Va trebui co Ministerul Petrolului să supună unui control minuțios 
activitatea de producție din schela Videle pentru punerea in valoare a 
marilor resurse de realizare o planului la țiței și gaze naturale și recupe
rarea neintirziată o restanțelor acumulate.

• Efortul cercetătorilor de Ig Institutul de petrol din Cimpina, core au 
pus in evidență rezerve importante de țiței, va trebui moi mult valorificat 
pnntr-o organizare mai bună a activității de producție.

Anchetă realizată de Petre CRISTEA și Stan ȘTEFAN

astfel de activitate, după cum se 
vede, păgubitoare.

Perpetuarea de un timp îndelun
gat a acestor situații creează iluzia 
că nu sint operante alte soluții care 
să facă posibilă măsurarea produc
ției fiecărei sonde și deci existența 
acordului global în accepția lui le
gală. Dar iată, că soluțiile se găsesc 
in programul tehnico-organizatoric 
adoptat de adunarea generală a 
oamenilor muncii din schelă, pro- 
punindu-se, printre altele, și mă
surarea producției nete de țiței la 
toate parcurile schelei prin intro
ducerea și montarea contoarelor vo
lumetrice, așa cum se face, in mod 
normal, la majoritatea schelelor din 
țară. De ce oare o fi trebuit atita 
timp pentru găsirea unei soluții 
atit de simple și de practice ?

Spuneam la început că principala 
cauză a nerealizării planului o con
stituie pierderile determinate de in- 
tirzierea intervențiilor la sonde. La 
o analiză mai atentă, așa cum a 
rezultat și din discuțiile cu munci
torii și specialiștii, cu cadre de 
conducere din schelă, dintr-o serie 
de materiale dezbătute in adunarea 
generală a oamenilor muncii, o 
cauză a acestor neajunsuri o con
stituie și starea de indisciplină de 
la unele locuri de muncă și in mod 
deosebit din rindul formațiilor de 
intervenții. Numai din cauza absen
țelor nemotivate care s-au cifrat la 
peste 36 de mii ore-om s-a înregis
trat un procent mare de timp ne
productiv in cadrul acestor forma
ții, ajungindu-se aproape la 15 la 
sută. Din cele 57 de formații de in
tervenții numai 3 au realizat indicii 
de folosire a fondului de timp des
tinat intervențiilor. Iată așadar ci- 
teva cifre edificatoare care reflectă 
absența unei fermități in întrona
rea unui spirit de ordine și disci
plină exact in locurile „fierbinți" 
ale activității care influențează 
direct realizarea planului.

Așadar, la schela de producție 
petrolieră Videle planul nu a fost 
realizat nici in perioada care a ’tre
cut din acest an și nici in anul tre
cut. O realitate cauzată de multe 
din situațiile la care ne-am refe
rit. Este însă îmbucurător faptul că 
din discuțiile purtate cu muncitori 
și specialiști se degajă convingerea 
că unitatea dispune de condiții de 
realizare integrală a planului. A- 
ceasta este și convingerea organi
zației de partid și a consiliului oa
menilor muncii. Pentru ca această 
convingere să devină faptă, pentru 
ca muncitorii și specialiștii schelei 
să poată raporta cu mindrie reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan, trebuie soluționate cîteva 
probleme cu prioritate :

Referindu-se la necesitatea crește
rii productivității muncii pe baza 
asimilării de către industrie a uhor 
tehnici și tehnologii superioare, com
petitive pe plan mondial, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia in 
cuvintarea rostită cu prilejul deschi
derii lucrărilor Congresului științei 
și învățămintului : „In mod deose
bit trebuie concentrate forțele cerce
tării in vederea dezvoltării electro
nicii și microelectronicii, a realizării 
de noi mijloace de automatizare șl 
de robotizare a producției". Așadar, 
se acordă o atenție deosebită echi
pamentelor electronice, gradul dez
voltării și al complexității acestora- 
fiind direct corelat cu progresul 
tehnico-științific al producției in
dustriale.

în acest context, calculatoarele 
electronice de orice fel joacă un rol 
primordial în conducerea proceselor 
tehnologice, in perfecționarea activi
tăților de proiectare, cercetare și in
dustrie, reprezentînd o garanție a so
luționării optime, rapide și ieftine a 
problemelor complexe pe care Ie ri
dică modernizarea economiei națio
nale.

Cu circa trei decenii în urmă, în 
România se construiau primele cal
culatoare. „Intiiul născut" a fost în
registrat la Institutul de fizică, cel 
de-al doilea „copil minune" fiind al 
politehnicii timișorene, unde se în
temeia un colectiv al pionieratului 
în acest domeniu, prin strădania 
profesorului Alexandru Rogoja. De 
la acești strămoși ai tehnicii de cal
cul, care trezesc azi zîmbete îngă
duitoare din partea specialiștilor, 
pină la elegantele calculatoare indi
viduale, saltul înregistrat este spec
taculos, propriu revoluției tehnico- 
științifice a contemporaneității, care 
ne-a obișnuit să-i admirăm ascen
siunea, demonetizînd epitetele super
lativului absolut.

In scurt timp, calculatoarelor clasice 
greoaie și extrem de costisitoare, 
grație perfecționării rapide și minia
turizării componentelor electronice, 
le-au succedat, așadar, minicalcula- 
toarele și apoi microcalculatoarele. 
Ele sînt „micro", în Comparație cu 
predecesoarele lor, numai ca dimen
siune și costuri. Performanțele, in 
schimb, se situează la nivelul com
puterelor mari care, cu numai un 
deceniu în urmă, ocupau o întreagă 
sală cu aer condiționat. Iar ceea ce 
face din ele adevărate purtătoare 
ale progresului este faptul că devin 
accesibile unui număr imens de uti
lizatori. Au fost denumite calcula
toare individuale — a nu se confun
da cu cele de „buzunar" dotate cu 
o memorie extrem de limitată și cu 
programe elementare — fiind ușor 
de mînuit, accesibile ca preț, pentru 
pasionații de informatică, pentru 
specialiștii din cele mai diverse do
menii de activitate, pentru cetățenii 
de toate vîrstele care doresc să be
neficieze de serviciile tehnicii de 
calcul.

Avind o structură relativ simplă, 
o fiabilitate ridicată, cuplat cu tele
vizor și casetofon, calculatorul per
sonal se minuiește ușor, aduce o in
formație cu precădere grafică, efec
tuează calcule matematice, financia
re. facilitează jocurile educaționale. 
Apoi el pste un ajutor prețios, de 
măre’“exactitate și rapiditate pentru, 
proiectanții din industria chimică și

REȘIȚA : Expoziție-tirg de unelte agricole
La Reșița a fost deschisă o inte

resantă și utilă expoziție-tirg de uti
laje, unelte, scule, diverse materiale 
agricole și de uz gospodăresc. Sint 
oferite peste 2 300 de produse, reali
zate în marea lor majoritate de către 
întreprinderile industriale, cooperati
ve agricole, unitățile de mică indus
trie din județul Garaș-Severin, re
flectare directă a preocupărilor con
stante in direcția dezvoltării acestei 
activități pentru sprijinirea gospodă
riilor populației în vederea sporirii 
producției agricole. De asemenea, în 

electrotehnică, din industria con
structoare de mașini, din transpor
turi și agricultură. Microcalculatorul 
reprezintă pentru actuala etapă a 
dezvoltării omenirii o soluție idea
lă, care duce la transformarea 
microelectronicii intr-o unealtă a 
progresului social, economic, pre- 
luînd și rezolvînd pe un plan supe
rior sarcini pe care oamenii le-au 
definit (le multe ori drept „imposi
bile". Dar dincolo de incontestabilele 
valențe practice, microcalculatorul 
constituie si un instrument educațio
nal. pregătind noua generație de 
specialiști care vor mînui această 
„unealtă" a viitorului cu maximă 
dexteritate.

Aminteam că primele rezultate 
promițătoare în acest domeniu al 
tehnicii de virf din tara noastră au 
fost obținute in spațiul cercetării 
universitare si roadele prezentului 
ne îndreptățesc să așteptăm .cu în
credere performanțele viitorului. De 
altfel, cîteva manifestări organizate 
anul trecut de către Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România împreună cu Ministerul 
Educației si învățămintului confirmă 
această aserțiune : Tabăra de calcu
latoare de la Brașov și Seminarul 
national „Contribuții științifice stu
dențești la dezvoltarea cercetării și 
proiectării asistate de mijloace elec
tronice de calcul", găzduit de poli
tehnica timișoreană, au fost o eloc
ventă pledoarie a faptului că tinăra 
generație, specialiștii de mîine ai 
României socialiste își asumă cu 
responsabilitate rolul de element 
propulsor al noului, al creativității 
si al îndrăznelii revoluționare. în
ceput de bun augur in acest dome
niu al cercetării si tehnicii de vîrf, 
seminarul a constituit un cadru fer
til pentru dezbaterea celor 300 de 
lucrări ale studenților din toate cen
trele universitare ale tării si acor
darea din partea U.A.S.C.R. a 95 de 
premii.

Mai mult. • această manifestare 
științifică de. anvergură națională, 
dedicată Anului International al Ti
neretului, a reconfirmat o teză pre
țioasă a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
teză conform căreia școala superioa
ră trebuie să devină un avanpost, 
un permanent izvor al creativității, 
care are responsabilitatea imensă de 
a creste noile cadre de specialiști 
calificate superior și a oferi totoda
tă prin acest proces al instrucției șt 
educației permanente si o platfor
mă prestigioasa creației tehnico- 
știlntifice puse la dispoziția produc
ției. a economiei naționale.

In acest context. în relația stabi
lită între societate și învătămînt. cel 
din urmă instruiește, educă și pro
duce forță de muncă superior califi
cată. iar economia valorifică, pro
duce si cere mai departe alti para
metri în competiția solicitată de 
progresul tehnico-știintific. Acesta 
nu poate fi asigurat fără un învață- 
mint flexibil si anticipativ. El înce
pe cu grădinița și se continuă în 
facultate, intre aceste două extreme 
instructiv-educative legătura fiind 
asigurată în viitoarele decenii și de 
către microcalculator, cel care va 
declanșa in planul inteligentei dia
logul, cu creativitatea, rezerva cea 
măi de Preț a unei națiuni.

Aura Matel-SAVTTFSCU

cadrul expoziției sînt puse în vln- 
zare semințe de legume si flori. 
Demn de reținut este și faptul că 
organizatorii au inițiat un amplu 
dialog cu publicul, prin intermediul 
unor chestionare și prin discuții 
directe cu specialiștii și realizatorii 
utilajelor, reținîndu-se propunerile și 
sugestiile formulate de către cei in
teresați. în scopul perfecționării și 
îmbunătățirii parametrilor tehnico- 
funcționali ai exponatelor. (Ion D. 
Cucu, corespondentul „Scinteii").

TV

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ LA TRIBUNA „SCÎNTEII“
LA COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE CI’JREA - IAȘIO dezvoltare armonioasă, bine fundamentată a tuturor sectoarelor

I !N SECT0RUL ZOOTEHNIC AL I.A.S. „MIHAIL K0GALNICEANU" - CONSTANȚA

In trei ani-de la pierderi, la mari beneficii
Cooperativa agricolă din comuna 

Ciurea se află în zona preorășeneas
că a Iașiului. Această unitate agrico
lă are aproape 2 500 hectare teren 
arabil și este organizată în două 
ferme vegetale mixte cu cîte 1 000 
hectare in medie fiecare, o fermă 
legumicolă cu 320 hectare, una vi
ticolă cu 146 hectare. Sectorul zoo
tehnic cuprinde 5 000 porci, 4 000 oi, 
50 000 pui de carne, la care se adau
gă și o microfermă cu 150 bovine, 
din care 50 vaci cu lapte. Coo
perativa a construit o seră în 
suprafață de peste două hectare, în 
care, după sezon și cerințele pieței, 
realizează legume și flori din valori
ficarea cărora obțin anual peste 3 
milioane lei. Trebuie amintite, de a- 
semenea, . activitățile de industrie 
mică : brutărie cu o capacitate de 
2 500 kg pîine pe zi. atelier de trico
taje și confecții, atelier de fierărie și 
confecții metalice etc. O echipă de 
construcții realizează atît obiectivele 
de investiții ale unității, cit și la alți

Specificare Unitatea 
de măsură

Producții realizate
1983 1984 1985

Griu kg/ha 2 510 4 050 3 600
Orz kg/ha 4 120 5 050 5 250
Porumb kg/ha 5 150 4 800 5 880
Struguri kg/ha 17 282 20 050 11 500
Lină kg/pe oaie 4,01 5.100 5.100

Chiar și in 1985. an cu condiții cli
matice mai puțin favorabile, s-au 
realizat producții bune, ceea ce a 
contribuit ca veniturile unității să 
fie de peste 50 milioane lei, față de 
30 milioane lei, cit prevedea planul. 
Ca producție netă s-au înregistrat 
35 milioane lei. față de 15 milioane 
lei planificate. Deci, un .beneficiu de 
peste 20 milioane lei. „In 1962, tind 
s-a înființat cooperativa agricolă din 

beneficiari. Numai de la activitățile 
de industrie mică se realizează anual 
venituri în valoare de peste 10 mi
lioane lei.

„Dezvoltarea multilaterală a uni
tății și sporirea producției in toate 
sectoarele au asigurat creșterea va
lorii unei norme de muncă la peste 
75 lei — ne spune ing. Ștefan Vi- 
șoianu, președintele cooperativei. Ca 
urmare, la noi bărbații care făceau 
naveta la oraș să muncească in in
dustrie se întorc să lucreze in coo
perativa agricolă. Cîștigă astfel și u- 
nitatea noastră, avind acum între cele 
peste 1 100 brațe de muncă și băr
bați, care pot face munci mai grele 
decît cele pe care le puteau presta 
femeile, ca și lucrări calificate în 
sectorul de industrie mică. Ca atare, 
sporesc producția si veniturile, ceea 
ce este ifi avantajul nostru, dar și 
al statului". In această privință sint 
deosebit de edificatoare datele din 
tabel :

Ciurea, toate terenurile acestea de 
pe coaste erau erodate și supuse 
alunecărilor — ne spune inginerul 
Ștefan . Vișoianu. Cele stabilizate 
erau pline de o sumedenie de hucea- 
guri răzlețe, iar pe văi' era exces 
de umiditate. Deci, locuri de pe care 
nu se puteau obține nici 1 000 kg de 
cereale la hectar. Am organizat 
defrișarea mârăcinișurilor și deseca
rea bălților din terenurile mlăștinoa

se. Apoi am început să executăm 
arăturile și lucrările de întreținere 
numai pe curba de nivel. Terenurile 
de coastă, slab productive, au fost 
plantate cu pomi fructiferi și viță de 
vie. In plantații de vii am și atins 
in ultimii ani peste 20 000 kg struguri 
la hectar. In sfîrșit, am început să 
ne organizăm și o grădină de legume.

Poposim la seră. Aici, inginerul 
Mihai Niculiță, șeful fermei, ne pre
cizează că după un an de producție 
intensivă de răsaduri de legume și 
după ce pe diverse parcele s-au cul
tivat flori, cu x prioritate garoafe, 
acum este o nouă cultură de răsa
duri și flori. Anual se realizează 
circa 4 milioane fire de răsaduri de 
legume, care se folosesc de către 
unitate și se livrează și altor uni
tăți din județ.

în sectorul porcin toți tngrijitorli, 
împreună cu ing. Lucia Turcu, erau 
la program. Din zori și pină se lasă 
întunericul, ei respectă punct cu 
punct prevederile din programele de 
întreținere și hrănire. Pentru unii 
din îngrijitori, între care Pave! Gră
madă, Ciubotaru Alexandru și Ciu
botarii Dumitru, Ruxandra Paznicu 
și alții, totul a devenit ceva obișnuit 
pentru că lucrează în acest sector de 
foarte multi ani. Așa se explică 
faptul că în 1985 au fost crescuți 
toți porcii la o greutate de peste 120 
kg fiecare. Pe această cale s-a reu
șit să se livreze la fondul de stat, 
suplimentar față de plan, peste 100 
tone de carne.

Rezultatele bune obținute in spo
rirea producției și a veniturilor se 
datorează și perfecționării profesio
nale a cooperatorilor. „Venind mai 
multi ingineri și tehnicieni agro
nomi și zootehniști să lucreze in 
unitatea noastră, am lărgit și activi
tatea de ridicare a calificării profe
sionale a cooperatorilor prin cursu
rile agrozootehnice — ne spune pre

ședintele cooperativei agricole. Și. 
in funcție de cum reușeau să stâpî- 
nească meseria, ii repartizam în 
locurile cele mai importante de mun
că. dar unde se cîștiga și mai bine. 
Astfel, lucrătorii de Ja vie, conduși 
de inginera Margareta Tătaru. de la 
pomi, de la grădină, seră și din zoo
tehnie cîștigă acum mai mult decît 
cei care fac naveta la oraș. Așa că 
acum mulți vin să lucreze permanent 
In cooperativa agricolă. Am ajuns să 
avem și cooperatori calificați în toa
te sectoarele".

Ne interesăm de activitatea in 
cîmp și Ia zootehnie. „Este destul 
de intensă și în această perioadă a 
anului — ne spune președintele 
cooperativei agricole. Aș zice chiar 
că este permanentă, căci și acum, 
iarna, tractoriștii cu remorcile și 
numeroși cooperatori cu atelajele 
transportă gunoiul de grajd la cîmp, 
fac lucrări de tăieri și stropiri ia 
pomi, iar in zootehnie se lucrează 
după un program exact de întreține
re și hrănire a animalelor. La secții
le de industrie mică, organizate în 
încăperile din construcțiile de lingă 
sediu, se lucrează la fel după pro
gram. Prezenta la. lucru și producția 
realizată se urmăresc după o evi
dență strictă".

După cum se vede, Ia C.A.P. Ciurea 
— Iași, unitate cu multiple și bo
gate sectoare de producție, activita
tea este permanentă in tot cursul 
anului. Este rezultatul măsurilor gos
podărești luate în vederea folosirii 
superioare a pămîntului și dezvoltă
rii multilaterale a cooperativei, re
zultate pe care cooperatorii din Ciu
rea le consolidează prin munca lor 
de fiecare zi.

Manole CORCAC1 
corespondentul „Scinteii"

Obținînd cîte 4 503 litri lapte de ia 
un efectiv de 600 de vaci furajate 
și cite 10,2 kg lină de la cele 13 330 
oi, colectivul întreprinderii agricole 
de stat „Mihail Kogălniceanu" din 
județul Constanța a realizat in 1985, 
din sectorul zootehnic, un beneficiu 
net de 5 milioane lei. Cu trei ani in 
urmă insă, în 1982, deși structura 
sectorului zootehnic era aceeași, în
treprinderea înregistra din această 
activitate un deficit de 2,5 milioane 
lei, sumă care 'diminua, de regulă, 
beneficiile din sectorul vegetal. Cum 
a fost posibil un asemenea reviri
ment intr-un termen atit de scurt ? 
întrebarea i-o punem tovarășului 
inginer Ion Jipescu, director tehnic 
al unității, care ne răspunde :

— Prin măsuri ferme și hotărîte, 
pe baza unui program radical ale 
cărui prevederi s-au îndeplinit în
tocmai, astfel incit zootehnia a de
venit rentabilă' chiar mai repede de- 
cit ne-am prevăzut, adică începind 
din 1984. Atunci am obținut, pentru 
prima dată, 4 008 litri lapte' in me
die pe vacă furajată. în fond, pier
derile din anii precedent în acest 
sector proveneau de la fermele de 
vaci de Ia care obțineam o produc
ție medie de 2 500 litri. Ca atare, 
dacă pină in <1982 fermele de vaci 
funcționau după tradiționalul sistem 
gospodăresc in care furajarea se fă
cea la iesle cu furca, adăpatul la 
jgheab, mulsul manual și curățenia 
cu lopata — operațiuni efectuate de 
100 de oameni, la un efectiv de 1 100 
de animale — in 1983 am trecut la 
sistematizarea și modernizarea ce
lor 20 de grajduri. In adăposturi 
s-au introdus benzi de furajare, plu
guri mecanice de eliminare a dejec
țiilor, adăpătoare cu nivel constant 
și instalații de muls mecanic. A ur
mat apoi repopularea treptată a fer
melor cu vaci din rasa metis de 
Holstein, la îngrijirea si exploatarea 
cărora s-au aplicat tehnologii opti
me. cunoscute in literatura de spe
cialitate și folosite în unitățile cu 
cea mai bună experiență din tară. în 
acest scop, am selecționat cei mai 
buni muncitori care lucrau in ve
chile ferme și i-am trimis la cursu
rile centrului de pregătire de la Cre- 
vedia. Ei au primit astfel califica

rea complexă de zootehnist-mecani- 
zator, oameni capabili să folosească 
tehnologia modernă și mecanizarea 
introduse in cele două ferme de vaci. 
In noile condiții, productivitatea 
muncii a crescut de peste 10 ori, in 
sensul că in prezent fiecare zooteh- 
nist-mecanizator îngrijește 116 vaci.

Izvorul cel mai important al ren
tabilității îl constituie insă produc
ția care este un rezultat direct al în
tregului complex de măsuri. în acest 
cadru, prima verigă o constituie asi
gurarea unor furaje de bună calita
te. in tot cursul anului. Suprafața 
bazei furajere se compune din 65 ia 
sută lucernă, care ne asigură și masa 
verde pe timp de vară, 5 Ia sută 
sfeclă furajeră și 25 la sută porumb 
siloz, obținut rn cultură succesivă. 
Rația zilnică administrată pentru 
fiecare vacă pe timpul stabulatiel 
conține .11,8 unități nutritive.

Cea de-a doua condiție, la fel de 
importantă pentru creșterea produc
ției de lapte, o constituie respecta
rea riguroasă, întocmai, a progra
mului de lucru, după principiul acti
vității „focului continuu" ca în in
dustrie, adică în fiecare din cele 365 
de zile ale anului. Pentru o mai 
bună edificare, Gheorghe Ghinea, 
șeful unei ferme de vaci, care este 
și secretarul organizației de partid 
a întreprinderii, ne invită să cu
noaștem. în ce constă acest program. 
După ce trecem prin camera de de- 
zinfecție, ajungem în vestiar și apoi 
în sala de dușuri — aceasta fiind 
unica poartă de intrare și ieșire la 
fermele de vaci. Totul e alb, strălu
cind de curățenie. Pe aici intră la 
ora 4,30 dimineața zootehniștii-me- 
canizatori, care, Ia ora 5, adminis
trează primul tain printr-o simplă 
minuire a benzii de furajare, opera
ție care adună în mod reflex, in 
boxe, animalele care de regulă stau 
în adăpost sau în padoc in stare 
liberă. Apoi, începe mulsul mecanic, 
care se execută pină la orele 7,30. 
Urmează^ pină Ia ora 10. spălatul 
instalației de muls. Concomitent are 
Ioc o curățenie în grajduri, care se 
efectuează tot printr-o simplă apă
sare de buton, ce pune în funcțiune 
plugul mecanic. Apoi, pînă la ora 12, 
se face alimentarea benzii de fura

jare, apoi administrarea unui nou 
tain de furaj unic. După amiază, de 
la orele 16 pînă la orele 20, progra
mul este reluat de la capăt. Notăm, 
totodată, și numele celor mai buni 
muncitori-zootehniști de la cela 
două ferme : Gheorghe Bădăluță, sor
ții Mihai și Elena Guraliuc, Ținea 
Bădăluță, Aurica Ciortescu, Maria 
Guraliuc, Vasile Boutiuc și Ion Mi
hai. Alături de ei, adăugăm numele 
tînărului și inimosului șef de fermă, 
inginerul Vasile Zelca, care nu ad
mite o abatere de un minut de la 
program și de la respectarea întoc
mai a tehnologiilor de lucru. La toa
te acestea, se adaugă grija deosebită 
a tuturor celor care lucrează in a- 
ceste ferme, de Ia muncitori la șefii 
de fermă, pînă la medicul veterinar 
Dumitru Dima, pentru realizarea 
unui procent permanent de gestație 
de 50—55 la sută și a unui indice 
de natalitate de 95 Ia sută, realizat 
anul trecut, față de 85 la sută cit 
era prevăzut.

Prin creșterea producției și a pro
ductivității muncii s-a obținut o ren
tabilitate de 0,25 lei pe fiecare litru 
de lapte, iar unitatea a livrat peste 
pian, la fondul de stat. 7 000 hecto
litri de lapte. Ca urmare, beneficiul 
net realizat în 1985 de la cele două 
ferme de vaci a fost de jumătate de 
milion, valoare care se adaugă ce
lor 4,5 milioane obținute la cele două 
ferme de oi din rasa Merinos — 
sector cu tradiție în sporirea, an de 
an, a producției de lină fină și de 
cea mai bună calitate. „In felul a- 
cesta, ne spune Gheorghe Ghiță, 
contabilul-șef al unității, beneficiile 
planificate au fost depășite substan
țial".

Pe baza acestei experiențe și a 
condițiilor create, colectivul unității 
și-a propus să sporească producțiile 
medii in acest an la 5 000 litri lapte 
și 10.5 kg lină, iar în fermele vege
tale toate culturile au program in
tensiv de 20 tone porumb șt.iuleți la 
hectar. 8 000 kg grîu și 80 tone masă 
verde la hectar pe suprafețele ocu
pate de culturi furajere.

Georsje MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii*
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Tehnica modernă în sprijinul dezvoltării 

spiritului de creativitate al elevilor
A început de puțină vreme, în toate unitățile de învățămînt mediu, 

un nou trimestru, definitoriu pentru întregul an școlar. El se situează 
intr-un context deosebit coincizînd cu debutul unui nou cincinal și în- 
scriindu-se sub puternica înrîurire a hotărîrilor Congresului științei și 
învățâmintului, a însuflețitoarelor îndemnuri și a generoaselor idei, 
orientări și indicații cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a îndrumărilor formulate de tovarășa Elena Ceaușescu, președinte al 
Consiliului Național al Științei și Învățâmintului. Școlii românești îi 
revin acum sarcini de importanță majoră in pregătirea tineretului con
form cerințelor noii revoluții științifice. Absolvenții din anii acestui 
cincinal se vor confrunta nu o dată cu aspecte noi. multe provenite din 
modernizarea și automatizarea procesului de producție. Se impune, deci, 
în această etapă un efort superior pentru corelarea armonioasă a acti
vității instructiv-educative cu realitățile economice și sociale specifice 
stadiului actual de dezvoltare a țării noastre.

Cataloagele s-au redeschis și, o- 
dată cu ele, momentele de bilanț, de 
analiză a rezultatelor din primul tri
mestru au prilejuit celor direct in
teresați, elevi, cadre didactice, in
spectori, familie, concluzii și măsuri 
necesare. Dacă o bună parte a ele
vilor, de toate vîrstele, au reînceput 
școala cu un sentiment — sentimen
tul care se ascunde adesea sub cifra 
rece a unei medii — de împlinire, 
mai sînt și cazuri de mediocritate, 
de elevi cu rezultate mai slabe. Tri
mestrul al II-lea reprezintă, în ge
neral, punctul maxim al curbei de 
efort. Eventualele greutăți de aco
modare, la clasele a V-a sau a IX-a, 
se văd depășite în această perioadă a 
anului în care prind contur mai clar 
planurile de viitor ale celor din cla
sele terminale sau se materializează 
teme de cercetare, ce pot deveni lu
crări originale, aplicații practice va
loroase. Ele dovedesc, mai presus de 
orice, realismul și eficiența racordă
rii sistemului de învățămînt la nece
sitățile producției. Cele cîteva exem
ple la care ne vom opri fac dovada 
elocventă a preocupărilor responsa
bile pentru realizarea noii calități în 
procesul instructiv-educativ. pentru 
stimularea capacităților elevilor ’și 
ridicarea nivelului calificării profe
sionale.

...La unul dintre cele mai dotate și 
reprezentative licee bucureștene. Li
ceul industrial „Spiru Haret", într-o 
vitrină — dintr-un șir aranjat aproa
pe ca într-un muzeu tehnic — observ 
un manipulator robotic, piesă care a 
necesitat lucrări de strungărle, su
dură, montaj electric.

— Este o lucrare originală, pre
miată pe țară anul trecut, aparținînd 
unui elev. Adrian Cîrciumaru, fost 
secretar U.T.C. pe școală și laureat 
al Festivalului național „Cîntarea 
României", acum un bun student la 
fizică, spune directorul liceului, ing. 
Dan Rădulescu. Potențialul creativ al 
elevilor este neașteptat de mare ; el 
devine o certitudine dacă știi să cul
tivi de timpuriu interesul pentru 
tehnică. Scepticismul unora în aceas
tă privință nu e cu nimic justificat.

Că aceste cuvinte nu sînt doar o 
formulă, aveam să ne convingem vi- 
zitînd liceul, care tocmai primise di
ploma pentru locul I în întrecerea 
socialistă pe anul școlar 1984—1985.

CERCETARE - PROIECTARE - PRODUCȚIE
j (Urmare din pag. I)
i în prezent, eventualele corelări sta- 
! bilite inițial se rezolvă pe parcurs 
• datorită urmăririi de sine stătătoare 
i a secțiunilor respectiva de. t^gn..

Unele întîrzieri provin și1 d!fitr-o 
' nejustificată ridicare la niveluri ie

rarhice "superioare a competențelor 
de avizare și aprobare a documenta
țiilor de fundamentare, în vederea 
înscrierii lor în plan, ori chiar a do
cumentațiilor tehnice elaborate pe 
parcursul ciclului. Procedura și for
malitățile de omologare sînt și ele în 
aceeași situație, dar cu un plus insă 
de posibile efecte negative rezultate 
din insuficienta sprijinire pe cei doi 
factori decisivi cărora le revine, de 
fapt. întreaga răspundere tehnică și 
chiar juridică in asigurarea calitățin 
proiectantul și producătorul respec
tivului produs.

Cea de-a doua remarcă este legată 
de creșterea deosebită a complexită
ții sistemelor tehnice care se reali
zează actualmente în industria con
strucțiilor de mașini, ceea ce implică 
în acest proces majoritatea celorlalte 
subramuri industriale conexe : me
talurgia, chimia ș, a. In acest con
text, și ținind seama de cerințele 
sporite de eficiență, de nivel tehnic 
ridicat, calitate și, nu în ultimul 
rînd, de competitivitate pe potențiale 
piețe externe, durata ciclului „cerce- 
tare-producție“ atinge în mod cu
rent 4—5 ani. Iar pentru anumite 
sisteme tehnice „de vîrf“ poate chiar 
depăși 7—8 ani. Pentru a se putea 
asigura și în aceste cazuri înnoirea 
operativă și la momentul necesar, tre
buie găsite soluțiile cele mai adecvate 
care să permită, pe baza unei cerce
tări previzionale și a unei judicioase 
planificări, divizarea efortului de în
noire. pe luorări și acțiuni paralele, 
și în primul rînd declanșarea lucră
rilor cu un avans de timp echivalent 
cu durata optimă a ciclului. în acest 
mod. lucrările de definire, dezvoltare 
și punere la punct ale sistemului pot 
fi scoase de sub presiunea cerințelor 
pieței, printr-o cit mai atentă prog- 
nozare a tendinței evoluției acestora, 
printr-o activitate susținută. în flux 
continuu, orientată spre obținerea 
unor rezultate calitativ superioare.

De altfel. în prezent, pe plan mon
dial, în domeniul majorității sisteme
lor tehnice specifice construcției de 
mașini, s-a și generalizat metoda de 
abordare a cercetării și dezvoltării 
produselor pe generații succesive, 
lucrindu-se în paralel cu echipe dis
tincte, pentru două-trei generații. în 
acest fel, nu se mai așteaptă declan
șarea uzurii morale a produsului din 
generația anterioară, lucrările pentru 
cercetarea și dezvoltarea experimen
tală a generației imediat următoare 
declanșîndu-se concomitent cu sau 
chiar anterior perioadei de pregătire 
a fabricației și lansare pe piață a 
produsului ce trebuie înlocuit. Este 
bine cunoscut cazul industriei de au
toturisme unde pentru aceeași cate
gorie de autoturism lucrează în pa
ralel, in cadrul aceleiași firme, cîte 
cinci-șase echipe de cercetători, pro- 
iectanți. și experimentatori ; la o ex
tremă se află echipa care „atacă" 
studiile și cercetările pentru autotu
rismul ce va fi lansat peste 15—20 de 
ani, iar la cealaltă extremă — echi
pa care lucrează la modelul ce va fi 
lansat peste 4—5 ani. Cit privește 
modelele care se vor lansa în urmă
torii doi-trei ani. acestea sînt deja 
puse la punct și „înghețate" pentru 
a permite pregătirea capacităților de 
producție și a fabricației. începerea 
acesteia și lansarea pe piață.

Evident că derularea unor astfel 
de acțiuni nu se poate face decit în 
condițiile utilizării unor metode mo
derne de planificare, capabile să asi
gure corelarea perfectă a tuturor ac
țiunilor' paralele și succesive. ur
mărirea operativă a derulării lucră-, 
rilor. precum șj luarea de măsuri efi
ciente de intervenție în caz de apa
riție a unor abateri sau dereglări.

Alături, pe biroul directorului, două 
volume așteaptă „cuminți". Titlul 
lor, Totul despre calculatorul perso.- 
nal aMIC (autori, un colectiv coor
donat de ing. Adrian Petrescu, apăr 

Școala la Început de trimestru
rut ia Editura tehnică. 1985), invită 
la dialog. „Principala preocupare a 
cadrelor didactice din școala noastră 
se îndreaptă în acest trimestru spre 
modernizarea procesului de învăță
mînt. Ne preocupă mai ales realiza
rea de mijloace .de învățămînt inter- 
disciplinare, în care electronica, in
formatica, robotica au un rol sub
stanțial. Ne-am propus să realizăm 
cu elevii un minirobot asistat de 
calculator și să dotăm un strung nou 
cu un echipament de afișare auto
mată a cotei". Se adaugă la acestea 
proiectul de înființare a unui micro- 
centru de calcul sau inițiativa mai 
veche a liceului, concretizată prin 
„Ateneul Spiru Haret", acțiune^ de 
masă antrenînd 500 de elevi, ale cărei 
ediții sînt consacrate cîte unei ca
tedre (un titlu ca „Fizica, opțiuni 
profesionale actuale și viitoare" e de 
la sine grăitor), o sesiune științifică 
omagială prilejuită de aniversarea a 
135 de ani de la nașterea lui Spiru 
Haret.

Atunci cînd; prin dăruire profesio
nală, se urmărește depășirea spiritu
lui rutinier, mediul socioprofesional 
pe care îl oferă școala poate fi cum 
nu se poate mai potrivit experiențe
lor inedite. Visul adolescenților, al 
acelor adolescenți cu. serioasă și 
multilaterală pregătire teoretică, 
educați în spiritul muncii și răspun
derii, al activității ce nu va trebui 
să se reducă la reluarea mecanică a 
unor cunoștințe și deprinderi, se do
vedește eficient. „Uneori copiii au 
idei mai bune decît oamenii mari", 
spune după mai multe minute de tă
cere tehnicianul Gheorghe Dumitres
cu Tivig, șeful producției școlare la 
Liceul ind. nr. 12 C.F.R. O scoală cu 
o bază materială deosebită, cu oa
meni care știu să o folosească, să o 
amplifice și. să o modernizeze. Un

O.r, metodologia de planificare a 
înnoirii sistemelor tehnice folosită 
în unele unități de cercetare și de 
producție din industria construcții
lor de mașini nu răspunde prompt 
și eficient cerințelor de asigu
rare a derulării, în paralel, a 
unor lucrări de cercetare-dezvol- 
tare-experimentare pentru gene
rații succesive. La fel, nu asigură nici 
condiții pentru efectuarea necesa
rului de cercetări previzionale pen
tru produsele de înaltă complexitate, 
la a căror realizare participă unități 
de cercetare-dezvoltare și de produc
ție din mai multe subramuri ale in
dustriei. Un alt neajuns al acestor 
metodologii este că nu prevăd o 
diferențiere corespunzătoare atunci 
cînd este vorba de sisteme tehnice 
simple. Ca atare pentru asimilarea, 
bunăoară, a unei componente meca
nice (proourate pînă nu demult din 
import) aceasta este supusă acelorași 
reguli formale cu ale produselor de 
complexitate mică sau mijlocie.

Avind în vedere toate consideren
tele menționate mai sus. este evident 
că se impune perfecționarea norme
lor metodologice de planificare, ur
mărire și raportare a obiectivelor de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresu
lui tehnic. La fel de oportună este 
adaptarea acestor norme la gradul 
de complexitate din ce în ce mai ri
dicat al sistemelor tehnice care tre
buie supuse înnoirii. Ele trebuie să 
permită o derulare cît mai intensivă 
a ciclului cercetare-productie, prin 
simplificarea procedurilor de funda
mentare, înscriere în plan, urmărire 
și raportare a realizării obiectivelor. 
Toate aceste activități, cît și terme
nele lor de realizare trebuie să se ur
mărească prin grafice de „drum cri
tic" — ce trebuie să devină un docu
ment de bază al programelor de cer
cetare și asimilare, bineînțeles cu 
prevederea de faze și lucrări parale
le sau suprapuse, acolo unde este po
sibil și util. Ce-i drept, obligativita
tea întocmirii de programe pentru 
fiecare obiectiv în parte este stabilită 
prin Legea planificării, dar metodo
logia aplicării ei nu peste tot este 
cea adecvată.

Un însemnat pas înainte. în sensul 
celor menționate, a fost făcut prin 
apariția Legii nr. 20/1984 privind ti
pizarea și standardizarea produselor, 
construcțiilor și tehnologiilor, nor
marea tehnică a consumurilor mate
riale și energetice, ridicarea cali
tății și nivelului tehnic al produse
lor. Se reglementează astfel, prin 
lege, luarea deciziilor de pregătire și 
introducere în fabricație a unor pro
duse sau tehnologii pe bază de note 
de comandă, cît și necesitatea spori
rii preocupărilor pentru pregătirea 
din timp și ridicarea sistemelor teh
nice — prin lucrările de cercetare și 
dezvoltare experimentală premergă
toare — la nivelul de cunoaștere și 
certitudine cerut de rigorile notei de 
comandă. Tocmai pentru că acest act 
normativ există, sporește răspunde
rea unităților de cercetare și de pro
ducție de a găsi și aplica c.ele mai 
potrivite metodologii de aplicare a 
acestuia. Numai pe această cale se 
va putea ajunge ca pentru fiecare 
sistem tehnic să se constituie — în 
avans cu cel puțin o generație — 
rezerva de invenții, soluții construc
tive si tehnologice — cercetate, ex
perimentate și omologate — care să 
mai aștepte doar momentul oportun 
pentru luarea deciziei de trecere la 
pregătirea și introducerea în fabrica
ție, în concordantă cu cerințele des
facerii.

Și mai important însă în întrea
ga activitate de cercetare și dezvol
tare a sistemelor tehnice este ca fie
care participant să-și aducă, in mod 
operativ și la un înalt nivel profesio
nal. o substanțială contribuție. Nu
mai printr-un cit mai mare aport de 
inteligență tehnică proprie vor de
veni sistemele tehnice mai eficiente 
și mai competitive. 

liceu mai nou al Capitalei, dar care 
și-a dobîndit repede prestigiu, un 
liceu in care vin elevi din mai multe 
județe, pe lingă care funcționează o 
școală profesională, cu cămin și can
tină încăpătoare. Trimestrul al II-lea 
înseamnă, aici, bucuria dublă a re
zultatelor date de un aparat de mă
surare a tensiunii de străpungere a 
izolatorilor de la înalta tensiune, ce 
așteaptă să fie omologat, după citeva 
probe reușite, și a asimilării în lucru 
a două circuite electronice pentru 
vagoane de călători, care se impor
tau. Viitorii muncitori și specia
liști în domeniul tracțiunii feroviare, 
al întreținerii și siguranței circula
ției, crescuți în acest liceu, cu re
marcabile succese la concursurile pe 
meserii, trăiesc în modul cel mai 
concret — și la un nivel tehnic deo

sebit — atmosfera profesiunii pentru 
care au optat,

învățămînt modern — învățămînt 
eficient. „Nu trebuie să uităm nici 
un moment că elevii noștri vor fi 
muncitorii anului 2000“, remarca 
printre altele profesorul emerit 
Gheorghe Rizescu, de la Liceul ind. 
„Dimitrie Cantemir". Aici funcțio
nează, din inițiativa sa, un cabinet 
(unicat) de asistare a procesului de 
învățămînt cu calculatorul, care în 
acest trimestru va fi extins la di
mensiunile unui laborator, dotat cu 
10 calculatoare. Experiența se înscrie 
în cadrul mai larg al unei tentative, 
aflată încă la început, de informati
zare a învățămîntului. „Nu-i învă
țăm pe elevi să folosească calculator 
rul ca joc, ci pentru integrarea cer
cetării cu procesul de aplicare în 
producție. Dacă anul acesta introdu
cem folosirea calculatorului la mate
matică și fizică, intr-un program de 
cinci ani vrem să il adaptăm la toa
te obiectele de învățămînt". Alături 
de principalul promotor al acestei 
forme puțin comune de integrare a 
cercetării cu practica didactică (prof. 
Gh. Rizescu este și autorul unor pro
grame și scheme logice de învățare), 
directorul adjunct Lucian Rașcă, apoi 
trei elevi cu rezultate strălucite, mici 
cercetători cu gînduri mari, Iacob 
Petrescu, Radu Bălan. Florin Tudor 
pledează pentru eficienta calculato
rului, veritabil „profesor care se 
adaptează după tipologia, după con
figurația psihică a fiecărui elev și 
care, în plus, nu obosește și nu lasă 
nici un spațiu descoperit". Ca mijloc 
și obiect de învățămînt. el poate 
avea o eficacitate sporită. „Ne-am 
demonstrat singuri că obținem rezul
tate mult mai frumoase ’ și utile cu 
ajutorul lui", mărturisește unul din
tre tinerii interlocutori. „Calculatorul 
stimulează imaginația. Demonstrația 
o va face viitorul".

Fapte, bucurii, rigori, inerții în
vinse și obiective lucide într-un cli
mat de responsabilitate care trebuie 
să marcheze nu numai trimestrul în 
curs.

Aniversarea a 65 de ani de la crea
rea P.C.R. pune în fața școlii exi

20,35 Ani frumoși — copilărie. Program 
artistic (color)

20,45 Pentru continua întărire a alian
ței muncitorești-țărănești

2î,05 Film în serial (color). In căutarea 
adevărului. Partea a Il-a

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie

Un meșteșug milenar, apărut o 
dată cu primii zori ai civilizației 
umane, se perpetuează și se dezvol
tă necontenit ; sfidînd parcă toate 
noțiunile de evoluție, ceramica, pen
tru că despre aceasta este vorba, tră
iește in zilele noastre o nouă vîrstă 
de maximă înflorire într-un număr 
impresionant de centra răspîndite in 
întreaga țară. Arta meșteșugarilor, 
aceeași dintotdeauna, para astăzi mai 
frumoasă ca oricînd într-o diversi
tate și armonie policromă care amin
tesc de un autentic și peren mo
ment clasic. Asemenea gînduri, mai 
mult văzute decît rostite într-o fru
moasei expoziție de ceramică la Casa 
de cultură din Horezu, aveau să fie 
tălmăcite pe de-a-ntregul de unul 
din reputații artiști ai genului. Vic
tor Vicșoreanu.

...Și, ureînd pe strada Olarilor, i-am 
văzut casa, iar lipit de ea, atelierul, 
mic, aproape improvizat, „construit 
după talia mea", cum îi place să-l 
prezinte, cu o ușoară notă de umor, 
chiar artistul. Am pătruns. într-un 
spațiu de producție ancestral, unde 
totul evoca simplitatea mijloacelor, 
elementaritatea materiei prime : lut 
bătătorit, roata olarului, unelte pen
tru ornamentat, rafturi de lemn pen
tru uscat. Ești aproape descumpănit, 
în această mică lume atit de înde
părtată, de lumina multicoloră a va
selor smălțuite. Meșterul a simțit 
parcă descumpănirea, a luat o mină 
de lut, a pus-o pe roată și inainte de 
a invîrti a rostit sibilinic : „cum se 
naște o ulcică"! Văzîndu-i miinile 
cum se mișcă pipăind fiecare mole
culă a lutului rotit, de unde se înălța 
treptat o umbră, apoi un contur și, 
încet, o formă, ne-am dat seama că 
participăm la o naștere. Din miinile 
parcă vrăjite, ieșea ceva însuflețit. 
Totul a durat cîteva minute, n-am fi 
putut spune exact cît, dominați de 
acest tic al cronometrajului care ne 
aparține, dacă meșterul nu ne-ar fi 
atras atenția că face lucru de artă. 
„Cel mult două obiecte pe zi se pot

gențe sporite. „Absolut toate activi
tățile din trimestrul al II-lea și al 
lll-lea, arăta prof. Marina Spiridon, 
director adjunct al Liceului de mate- 
matică-fizică -Gh. Lazar», se înscriu 
sub genericul «Sub flamura glorioa
să a partidului». Ne propunem, prin
tre altele, un șir de dezbateri pe 
tema «Lucid echilibru intre dorință 
și posibilitate», temă de altfel per
manentă. menită să sporească randa
mentul acțiunilor de orientare șco
lară și profesională". Din programul 
cercurilor tehnico-aplicative uzinale 
ale acestui important liceu din Bucu
rești, din care aproape jumătate din 
numărul elevilor participă la fazele 
pe sector ale concursurilor școlare pe 
specialități, in curs de desfășurare în 
aceste zile, rețin atenția : „Tehnolo
gii de virf în industria constructoa
re de mașini", „Motoare moderne" 
sau „Calculatoarele viitorului", la fel 
cum merită relevată inițiativa unuia 
dintre părinți,, poetul Ion luga, de a 
înființa în școală o „Cinematecă 
pentru elevi".

— Unul dintre obiectivele priorita
re ale acestei perioade . este, după 
cum afirmă conf. dr. loan Jinga, in
spector școlar general al Inspectora
tului municipiului București, deter
minarea unui curent de opinie favo
rabil însușirii de către elevi a noțiu
nilor de bază ale tehnicii de calcul, 
inițierea in programare (și nu sirfipla 
utilizare a calculatorului în facilita
rea operațiilor), cu scopul de a da 
posibilitate elevilor din licee să se 
familiarizeze cu mașinile de mare 
randament, cu tehnica modernă. Ne 
interesează îndeosebi o cercetare care 
să facă accesibil pe Scară larga lim
bajul informaticii, să-1 apropie cît 
mai mult de limbajele naturale. Tot
odată, dorim să stimulăm interesul 
cadrelor didactice pentru cercetare, 
pe de o parte prin participarea la 
temele de cercetare ale întreprinde
rilor patronatoare și ale institutelor, 
pe de alta, printr-o mai bună or
ganizare a cercetării psihopedagogice 
privind optimizarea activității in
structiv-educative. înțeleg prin opti
mizare rezultate cît mai bune in con
dițiile date, atingerea cu cît mai 
mare randament a obiectivelor pe un 
ciclu de invățămint, cu cheltuieli 
minime de resurse umane șf mate
riale. în condițiile date, pentru că în 
București ele sînt dintre cele mai 
bune. De aceea, conducerilor de școli, 
întregului personal didactic le revine 
sarcina de a valorifica și dezvolta 
permanent, prin autodotare. zestrea 
materială, folosind experiențe poziti
ve, cum ar fi cele ale liceelor 23 
August, Dimitrie Bolintineanu, nr. 
2, Mihai Viteazul, a Școlii gene
rale nr. 179 ș.a. Buletinele de in
formare, scrisorile metodice pe care 

, le vom pune în acest trimestru la 
dispoziția școlilor urmăresc -să ofere 
modele practice de lucru pentru re* * 
zolvarea unor probleme esențiale, 
cum ar fi diferențierea și individua
lizarea, moduri de lucru cu elevi care 
întîmpină greutăți, dar și cu cei do
tați. Dorim să ducem informația și 
experiența pozitivă cît mai aproape 
de școală.

• Vară sentimentală : STUDIO
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Racolarea: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : GRIVITA 
(17 08 58) : — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri în Ontario : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
• Nea Marin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Marele - premiu : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Vinătorul de căprioare : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Hallo, taxi : FEROVIAR (50 51 40) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; t3; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

tă cu pui fripți, pîine coaptă Ia 
țăst, brînză și țuică. La tren 
sînt aduși de ai lor, cu alai. Ajung 
la Londra. La gară, gazdele îi așteap
tă cu flori și dansuri executate de 
tinere fete. Festivalul are loc la Al
bert Hall, o imensă arenă cu o acus
tică deosebită. Este rîndul pădurețe- 
nilor să-și prezint^ programul. A- 
junși în scenă ei se dezlănțuie. Uluiți 
de virtuozitatea și forța expresivă a 
jocuiui adus din Carpați, bătînd din 
palme sacadat și preluindu-le comen

zile, spectatorii strigă : „Halaișa 1; 
„Halaișa 1“ Urmarea : juriul acordă, 
fără drept de apel, pădurețenilor 
premiul internațional. Ei se află tot 
timpul în atenție. Li se admiră pă
lăriile, cămășile cu fluturi, betele. 
Fiecare călușar e însoțit de o „lady" 
cu care ciocnește un pahar. A doua 
zi sint din nou asaltați de admira
tori; unii îi roagă să-i învețe și pe 
ei pașii jocului. O americancă ferme
cată de mărgelele de la pălăriile că
lușarilor, le fotografiază pentru al
cătuirea unui studiu. Gazetele sint și 
ele pline de articole și fotografii elo
gioase. Ecoul izbînzii a fost atit de 
mare, îneît după patru ani. Societa
tea engleză a dorit să-i mai aibă oas
peți pe călușarii români.

...Sint secvențe răscolitoare culese 
din memoria vremii. Izbînzile de azi 
ale călușarilor din Pădureți sînt din 
ce in ce mai mari. Ele se înscriu ca 
O urmare vie a grijii pentru valorifi
carea folclorului și crearea de con
diții materiale bune pentru manifes

Sint ginduri la început de trimes
tru, gînduri care devin realitate.

Costin TUCHILA

face. Fiecare lucru ce ne iese din 
mină înseamnă altceva, deși culori
le, motivele, repartiția lor pe supra
fețe nu sint prea numeroase. Apoi 
prepararea lutului ia timp îndelun
gat", Am transcris cu mare interes 
„rețeta" preparării acestuia. Lutul se 
scoate de la 3 metri adîncime din 
locuri anume alese. Se aduce acasă, 
se toacă cu o sapă, i se dă apă, se 
bate cu mai'de lemn și se lasă 24 da 
ore, după care se face o movilă pa 
dușumea, se bate pentru presare și

----------- Festivalul national ..C1NTARU ftOUiHB ------------------

Virtuozii artei populare

se taie în felii subțiri pentru înlătu
rarea impurităților. Se lasă 1a- „dos
pit" o lună după care se joacă iar 
pe dușumea cu piciorul de 900 de 
ori (!), se întoarce pe toate fețele, 
se ia la mină pentru a se obține o 
puritate maximă.

„Tot ce se face pînă aici este o 
muncă brută, dar de neînlocuit. Doar 
acest pămint se pune pe roata olaru
lui, de o maleabilitate neegalată, 
care împrumută forma dorită. De 
aici încolo apare măiestria". Deși nu 
lasă, din toate ce face, să se vadă 
mișcarea gindului, Victor Vicșorea
nu are o înaltă conștiință a artei sale. 
„Meșteșugul s-a născut o dată cu 
omul. Apoi a început întrecerea, 
care e mai iscusit, mai atrăgător, apoi 
a venit gustul pentru frumos. Am 
fost părtași cu înaintașii și la cîștig 
și la pierdere pentru că ne-am năs
cut cu meseria". într-adevăr, de pes
te 40 de ani lucrează in această me
serie. Alături îi este soția, Eufrosi- 
na Vicșoreanu, la fel de cunoscută

Caso de cultura din municipiul Oradea Foto : 8. Cristian

Carte și bibliotecă sînt 
două noțiuni întru nimic 
contradictorii. Dimpotrivă 
trăiesc în perfectă armo
nie, trăiesc bine una lingă 
alta, ba mai mult se com
pletează în așa fel, îneît 
una fără alta nu poate trăi.

S-au dat diferite definiții 
cărții, i s-au închinat poe
zii și cugetări pe tot globul, 
unele poetice, metaforice, 
altele sobre, didactice. Iată 
o definiție metaforică, a- 
parținînd lui Mihail Sado- 
veanu : cartea este și „acea 
putere fără moarte care 
mișcă umanitatea înainte 
în progresul ei necontenit". 
Reținem din ea rolul func
țional, social al cărții. O 
altă cugetare despre carte 
aparține lui Nicolae Iorga : 
„O, sfintele mele cărți... pe 
care soarta prielnică mi 
Ie-a scos înainte, cît vă da
torase că sînt om, că sint 
om adevărat". Reținem și 
de aici ideea că civilizația, 
cultura trebuie să aibă o 
existență și ascensiune 
continue. Munca in biblio
tecă, munca cu cartea 
obligat să-mi fac și eu 
pinie despre carte ; 
dacă vreți, o definiție 
rezultă din propria-mi 
ță, este trăită și simțită de 
mine : cartea este mijlocul 
necesar de a trăi, o necesi
tate vitală pentru omul în
zestrat cu pasiunea cunoaș
terii adevărului și a noului, 
pentru omul dotat cu sim
țul a tot ce este frumos în 
lume.

Biblioteca, — s-a spus — 
este „memoria omenirii". 
Definiție justă, dar sobră, 
necompletă. Biblioteca este 
instituția care achiziționea
ză cărți, Ie păstrează, le di
fuzează în masele de citi
tori, pe care-i informează 
despre conținutul lor. O 
tradiție în acumularea de 
cărți folositoare muncii, 
creației intelectuale a exis
tat pe teritoriul românesc 
încă din secolii III-V.I. Mai

m-a 
o o- 
este, 
care 
via-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 17,30 ; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovițâ — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cocoșa- 
tul de la N'otre-Dame — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 17,30 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Menajeria de sti
clă — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna eu 
ramelii — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tlrzic — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Acești ingeri triști — 17
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompi- 
liu de Pompadour — 18 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Eu vă tac să rideți 
— 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Pinocchio 
— 15
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) :

ceramistă, iar fiul învață și el să 
modeleze lutul, să-i dea viață și cu
loare.

Din atelier privirea trece nerăb
dătoare în mica expoziție personală. 
O feerie de forme și culori, domina
te de cocoșul de Horezu, pomul vie
ții, melcul, bobocul, motive zoomorfe 
pictate pe fond deschis, alb la ori
gini, apoi maro și verde. Gama coio- 
ristică s-a diversificat, a apărut și 
albastrul de cobalt, s-au impus lu
crări în relief. Frumusețile adunate 

aici ne arată trăinicia de nezdrunci
nat a unui meșteșug adus pe ade
vărate culmi de măiestrie de indemî- 
narea neîntrecută a unor artizani 
care înțeleg să facă din meserie pa
siune, iar pasiunea s-o ridice prin 
talent la dimensiunea artei.

Vigoarea străvechii noastre arte 
populare răzbate în numeroase alte 
forme și mijloace. Ea este pretutin
deni de o calitate excepțională pen
tru că emană de la oameni cu cali
tăți excepționale.

...Vara anului 1935. Arhiva româ
nească de folclor primea invitație 
din partea Societății engleze de flans 
și cîntec popular de a trimite o for
mație de jucători țărani care să par
ticipe la un mare festival folcloric, 
organizat la Londra. După selecții 
minuțioase sînt aleși cei 17 chipeși 
flăcăi din Pădureții .Argeșului, în 
frunte cu Florea Bică, vioristul Con
stantin Dumitru și cobzarul Gheor
ghe Dură-Ceapă. Sint împachetate, 
în papornițe mari, costumele, laolal-

tîrziu s-au creat biblioteci 
particulare, individuale. 
Dar o bibliotecă particulară 
nu este eficientă în rolul ei 
social, ea devine funcționa
lă cînd devine publică. Bi
bliotecile Sturzeștilor de la 
Miclăușani și Rostopănești 
au trecut Ia Biblioteca A- 
cademiei și aceasta le-a 
pus în circuitul științei și 
culturii. Bibliotecile docu
mentare din Transilvania, 
biblioteci pînă nu demult 
fără viață, au devenit ac-

frecventează în număr de 
milioane. Urmează pe prim 
plan modernizarea biblio
tecilor, ceea ce se vede în 
organizarea lor : crearea 
secțiilor de copii și tineret, 
cu dotări de cărți specifice 
vîrstei lor, cu servicii de 
împrumut acasă. Introdu
cerea cititorilor la raftul li
ber a format orizontul larg 
de informare și apetitul 
stimulator de a găsi ei în
șiși cartea care le trebuie.

Se vorbește adesea deCarteasi biblioteca
ÎNSEMNĂRI

tive și utile în menirea lor 
de mesageri ai cărților că
tre cititori, către cercetare 
și știință abia în anii pu
terii socialiste, cînd li s-au 
adăugat cărți viabile, citite, 
cărți noi, moderne, cind 
s-au tipărit în zilele noas
tre cataloagele incunabule
lor, care zăceau cunoscute 
numai unui cerc restrîns de 
2—3 cititori.'

Politica noastră socialistă 
în domeniul culturii — 
cu deosebire cea de 
după Congresul al IX-lea 
— a scos în evidență carac
terul funcțional și social al 
bibliotecilor noastre. Ca și 
în domeniul cărților, la fel 
în domeniul bibliotecilor, 
organizarea acestora subli
niază progrese remarcabile. 
Le voi aminti numai, fără 
să dezvolt și un comentariu 
asupra acestor înnoiri.

Mai întîi amintesc înmul
țirea lor la un număr de 
ordinul zecilor de mii, an
trenarea cititorilor care le 

!■ ii■ ■ • - -

„biblioteca viitorului". E- 
sența acestui viitor, la bi
blioteci, constă în moderni
zarea lor. în vechile biblio
teci — mai bine să le zi
cem de tip clasic — citito
rul venea numai în contact 
direct cu cartea. „Bibliote
ca viitorului" va căuta și 
va găsi mijloace ca citito
rul să ia contact cu cartea 
și prin intermediul indirect 
al documentelor grafice. In 
bună parte „biblioteca vi
itorului" este la moi pre
zentă de acum.

Cartea este și o artă prin 
conținutul ei, dar și prin 
confluența și colaborarea ei 
cu artele. Biblioteca va a- 
vea o „scenă de teatru" și 
prin opere dramatice se va 
prezenta conținutul unor 
cărți. Radioul și televiziu
nea într-o bibliotecă vor 
putea prezenta cărți. Mo
dernizarea unei biblioteci 
va crea posibilități de re
producere fotografică, după 
nevoile cititorilor, facsimi

F&t-Frumos din lacrimă — 15 ; (sala 
Cosmonauților) : Trei iezi cucuieti — 
10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18 

cinema

va

lul, xeroxatul, microfilma
tul. Biblioteca viitorului va 
introduce metode noi de 
difuzare a cărților și infor
mare a cititorilor prin au
tomatizarea diferitelor ser
vicii, de exemplu, serviciul 
împrumutului cărții acasă, 
transportul lor la masa de 
lucru a cititorilor ș.a. Bi
blioteca de azi și cu atit mai 
mult cea a viitorului
amplifica sistemul de in
formare a diferitelor cate
gorii de cititori. In acest 
scop s-au fixat pe plan in
ternațional (prin F.I.A.B. 
— Federația internațională 
a asociațiilor de bibliote
cari) coduri de litere sau 
cifre care exprimă, la mo
dul general, conținutul căr
ților, simplificînd alegerea 
lor pentru lectură. La 
B.C.S. București și la 
B.C.U. București s-a intro
dus aplicarea acestor mo
derne fișe de catalogare, ca 
mijloc de modernizare.

Să nu uităm nici lectura 
copiilor și tineretului. Nu
mărul acestora, pe plan na
țional, se ridică anual la 
circa un milion. Avem atî- 
tea zile jubiliare închinate 
cititorilor copii și tineri, 
cărora le-aș reaminti im- 

, portanta cărții citindu-le 
dintr-o scrisoare adresată 
de loan Bianu (1856—1935), 
cel mai mare bibliotecar al 
României, copiilor și tine
rilor cititori : „Tinerime, 
tinerime 1 Nu știi ce co
moară ai în mină : Viito
rul 1 Noi care am trecut pe 
unde ești tu acum, îți dăm 
din adîncul inimii noastre 
iubitoare sfatul : nu risipi 
puterile zilelor înflorite pe 
care le trăiești ! Inalță-te 
sufletește prin cultură ade
vărată, luminează-ți min
tea prin învățătură, înnobi- 
lează-ți inima prin nă
zuințe".

Un gînd nobil cu care nu 
poți să nu fii pe deplin de 
acord.

Dan SIMONESCU

• In virtej : BUZEȘTI (50 43 58) — 14; 
16 ; 18
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04) 

9 • 12 * 15• 18
• Drumul PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Steaua dimineții : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• «inele: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• întîlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Contesa Walewska : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30
• Pilot de formula 1 : BUCUREȘTI 
(15 61,54) — 8,30; 10,30; 12.30; 14,43: 17; 
19,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 13: 15; 
17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Program special pentru copil — 
9; 11; 13; 15, Atenție la pana de vul
tur — 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Rămii fericire : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Alice : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19
• Veșnic tinerii : VIITORUL (10 67 40)
- 15: 17; 19
• Cobra se întoarce : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Avertismentul: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18
• Superpolițistui : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican t FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15

! ? I

tarea în deplinătate a artei noastre 
populare. Prezenți la toate manifes
tările artistice de amatori și cu deo
sebire în edițiile Festivalului națio
nal „Cîntarea României", ei au fost 
premiați și laureați, remarcindu-se cu 
strălucire prin dinamismul și frumu
sețea spectacolelor susținute. în 
scopul reînvierii și valorificării su
perioare a vechilor comori ale dansu
lui local și în mod eu totul deosebit 
ale călușului, s-au inițiat pe plan 
județean o serie de manifestări de
venite tradiționale. între acestea ss 
înscrie și actul creării Asociației că
lușarilor „Valea Cotmenei", cuprin- 
zînd cetele de jucători din Pădureți, 
Mîrghia, Stolnici, Hîrsești, Costești. 
Rolul asociației este acela de a men
ține și continua tradiția jocului 
călușeresc, de a păstra specificul cos
tumului propriu. în același sens se 
înscrie și revitalizarea călușului prin 
alcătuirea de formații de copii, cum 
sînt cele de la Pădureți și Hîrsești, 
organizarea Festivalului călușului 
argeșean, ajuns la a IV-a ediție. A- 
ceastă activitate ocupă un loc distinct 
în mișcarea culturală argeșeană. Pro
gramele bune susținute de formații, 
pregătirea mult mai temeinică și va
riată a acestora au condus la lărgirea 
formațiilor de călușari. Găsim azi 
formații de certă valoare ce pun în 
evidență autenticitatea și vigoarea 
acestui dans unic în țară și pe ma
pamond. Este vorba de cele ale com
binatelor petrochimic, de prelucra
rea lemnului. Depoul C.F.R. Pitești 
și întreprinderii de transporturi auto 
Argeș, prezente și ele pe locuri 
fruntașe în confruntări republicane 
și de peste hotare. Este deosebit de 
atractiv ca să urmărești pe scene si 
pe străzi cu diverse prilejuri cetele 
de călușari dansînd în frumoasele lor 
costume, să le auzi clinchetele zurgă
lăilor de la picioare și tradiționalul 
strigăt „Halaișa !“, „Halaișa

Emil VASILESCU 
Gheorqhe CINSTEA

'i
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Lao

țian, al Adunării Populare Supreme și al Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, vă adresăm dumneavoastră și, prin intermediul dumnea
voastră, Partidului Comunist Român și poporului român sincere mulțumiri 
pentru urările prețioase pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a X-a 
aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și cooperare dintre partidele, 
guvernele și popoarele laoțian și fomân se vor dezvolta continuu, în inte
resul păcii și socialismului.

Folosim această ocazie pentru a vă ura multă sănătate și tot mai mari 
succese in edificarea socialismului multilateral dezvoltat în Republica So
cialistă România.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a VII-a ani

versări a Zilei naționale a Republi
cii Islamice Iran, insărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București, Morteza Saffari Natanzi, 
a oferit, marți, o recepție.

Au participat Nicolae Constantin,

viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți al conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

&ameni, fapte, GemnifaatiiJIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
KAYSONE PHOMVIHANE

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laoș, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos •

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

SATE CU IEȘIRE DIRECTĂ 
LA MAGISTRALA INDUSTRIEI

DE LA GÎND LA FAPTĂ 
- UN DRUM DE MUNCĂ

(Urmare din pag. I)
lite de partid, la Congresul al XIII- 
lea, ii conferă un caracter cu totul 
aparte. Nota distinctivă o dă ge
neralizarea noii calități în toate 
sectoarele de activitate. în toate 
unitățile. Deci și în agricultură. Ce 
răspunderi ne revin nouă. aici, la 
Baciu ? O singură cifră din planul 
unic de dezvoltare economică și 
socială a tării în anul 1986 contu
rează o imagine concludentă a 
răspunderilor noastre. Mă refer la 
faptul că, în acest an. va trebui să 
se realizeze în țară o producție de 
cereale de 31 milioane de tone. 
Istoria României nu cunoaște un 
alt an în care să se fi realizat o 
producție de cereale atit de mare. 
Am spus că mă refer la o singură 
cifră, dar sint 
dicatori 
reală*  a 
Desigur, 
întreaga 
îndepliniți prin munca fiecărei uni
tăți. a fiecărui om în parte. Este 
clar. deci, că și nouă, aici, la Baciu, 
ne revine îndatorirea de a realiza, 
in acest an. producții care nu au 
mai fost niciodată înregistrate în 
istoria cooperativei noastre, a sa
tului nostru. Prima condiție o con
stituie cunoașterea temeinică a ce
rințelor ce ne revin, înțelegerea 
lor in profunzime, de către toti 
cooperatorii, de către toți oamenii 
din sat. Dezbaterile pe care le-am 
initiat în aceste zile de iarnă, pre
mergătoare viitoarei campanii. în 
organizațiile de partid, în colecti
vele de muncă, au prilejuit o eva
luare realistă a posibilităților noas
tre în raport cu ceea ce ni se cere 
să facem. Am pornit de la o reali
tate : noi ne-am încadrat întot
deauna, în campaniile agricole, în 
graficele stabilite pentru fiecare lu
crare, am încheiat în timp optim 
aratul, semănatul, recoltatul, dar re
zultatele pe care le-am obținut nu 
au depășit „linia medie". Putem 
mai mult ? Răspunsul este afir
mativ.

...întrerupem, aici, firul gînduri- 
lor inginerului Tudor Crăciun pen
tru a reda secvențe de la o recentă 
dezbatere organizată în sațul Baciu. 
Sala căminului cultural eră ftlină. 
Se aflau, acolo, cooperatori, specia
liști. cadre didactice, alți oameni 
din localitate. In majoritate țărani. 
I-am privit, i-am ascultat vorbind. 
Mi se pare sugestivă o mutare de 
planuri care să aducă în balanță 
un alt chip al țăranului, 
la sfirșitul deceniului al 
de Nicolae Iorga : chipul 
lui care nu reușea, într-o 
orp, să cunoască, în afara

numeroși acei in- 
dau dimensiunea 

noastre răspunderi, 
indicatori privesc

care
noilor 
acești 
agricultură, dar ei vor fi

surprins 
patrulea 
țăranu- 

viață de 
satului 

natal, decît două-trei localități în
vecinate ; care îngroșa rîndurile 
celor patru milioane de neștiutori 
de carte din țara noastră ; care nu 
era niciodată întrebat cum să 
guvernată țara.

Acum. în iarna anului 1986, la 
ceput de nouă etapă istorică. 
Baciu. în sala căminului cultural, 
atmosfera este specifică unei noi 
realități a satului românesc. _ A 
unui nou mod de a fi și de a gîndi 
al țăranului. Se discută cu răspun
dere. Se privește cu încredere in 
viitor. Ideile, propunerile, angaja
mentele ce au fost formulate în ca
drul dezbaterii sint ale unor 
oameni care se cunosc bine, 
care înțeleg ce pot și ce tre
buie să înfăptuiască. L-am 
ascultat cu deosebit interes 
pe cooperatorul Marin Anton. Am 
notat cuvint cu cuvint ceea ce a 
spus : ..Sîntem la răscruce de dru
muri. Trebuie să privim înapoi, ca 
să vedem cum am muncit vină

fie
in
ia

acum. $i să privim înainte, ca să 
vedem cum trebuie să muncim in 
acest an. in anii ce vor veni. Un 
fapt este limpede, și anume ci tre
buie să muncim nu cum îl taie 
capul pe unul sau pe altul dintre 
noi. ci așa cum ne cere țara, așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului. Dacă industria are în
datorirea de a realiza produse la 
nivel mondial, apoi și recoltele 
noastre trebuie să fie la nivel mon- 

.dial. Putem să dăm astfel de re
colte ? Eu spun că putem ! Si de
pinde numai de noi ca să obținem 
o astfel de performantă. Desigur, 
au o mare importanță factori cum 
sint solul, clima, mașinile agricole, 
combustibilii, energia. Dar deasu
pra tuturor este factorul om. Ca 
si înțelegem mai bine acest ade
văr. este necesar să privim in 
curțile din satul nostru. Și pe lo
turile personale. Condițiile sint 
identice : același sol, aceeași climă. 
Dar producțiile diferă. Si uneori 
diferentele sint mari. După cum 
s-a muncit. Ce trebuie să înțele
gem ? Că factorul principal este 
munca noastră ! Că de noi, în pri
mul rlnd, depind recoltele ! Iar noi, 
împreună, in cooperativa noastră, 
putem obține producții mai mari 
decît in anii trecuți". Această idee, 
că trebuie să se realizeze mai mult. 
că se poate realiza mai mult, prin 
munca unită a tuturor, a fost sus
ținută șl de Dumitru Pelcaru. și de 
Dan Ion, pretum și de multi alti 
cooperatori care au luat cuvîntul în 
cadrul dezbaterii. Da, se poate 
realiza mai mult și, în acest sens, 
primarul comunei, Mihai Coșme- 
leață, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Baciu, Ion 
Oană, alți participant! la dezba
tere au adus temeinice argumen
te, pornind de la modul cum s-a 
muncit pînă acum, de la experien
ța ariilor trecuți, de la date și fap
te din viața satului.

Este însă de reținut sublinierea 
făcută de cooperatorul Șerban Ion : 
„Eu gindesc că nici unul dintre noi 
nu a înțeles că dacă s-a spus, aici, 
că putem mai mult, vom realiza 
mai mult in virtutea acestui fapt. 
Avem resurse însemnate. Dar ca 
să le valorificăm trebuie să mun
cim. Si nu oricum. Trebuie să 
muncim bine. Trebuie, chiar, să 
învățăm ce înseamnă a munci bine. 
De 10 000 de ani se face agricultură 
pe planeta noastră. De 10 000 de ani 
omul care lucrează pămintul acu
mulează cunoștințe noi, se perfec
ționează, dar încă nu știe totul. 
Este nevoie de noi căutări, de noi 
descoperiri. Și încă ceva : nici ceea 
ce se cunoaște nu are încă, pretu
tindeni, deplină aplicare in practica 
agricolă. Este nevoie, azi. de oa
meni care să învețe cu pasiune, să 
muncească, să aplice in munca lor 
metodele cele mai avansate ale 
științelor agrotehnice. Noi putem 
mai mult în sensul că sîntem capa
bili să învățăm mai mult, să mun
cim mai bine. S-a văzut, aici, că 
asupra acestui adevăr sîntem cu 
toții de acord. De azi — nu de mii- 
ne — va trebui să acționăm pentru 
ca tot ceea ce gîndim să devină 
fapt împlinit".

Și aici, la Baciu, oarttenii acțio
nează pentru ca proiectele contu
rate în aceste zile de iarnă să 
se reflecte in munca lor. în activi
tatea cooperativei agricole de pro
ducție, pornind de la convingerea, 
unanimă atit în rîndul cooperatori
lor. cit si al specialiștilor, al cadre
lor de conducere, că drumul de la 
gind la faptă este un drum de mun
că, de acțiune hotărîtă, de răspun
deri.

VASLUI : Producție fizică 
peste plan

Răspunzind îndemnurilor și o- 
rientărilor formulate in recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C, al P.C.R., colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Vaslui acționează hotărît și 
bine organizat pentru îndeplinirea 
ritmică a planului economic din 
acest an și a sarcinilor reieșite din 
Programul suplimentar de produc
ție industrială pe 1986. Datorită 
unei mai bune organizări a activi
tății, ridicării indicelui de utilizare 
a mașinilor și dăruirii în muncă, 
în perioada care a trecut din acest 
an, colectivele muncitorești vasluie- 
ne au depășit productivitatea mun
cii cu 360 lei pe fiecare lucrător, 
acest indicator fiind mai mare cu 
30 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Pe această bază 
au fost realizate, peste prevederi, 
produse ale industriei electrotehni
ce si electronice, rulmenți, produ
se de mecanică fină, optică, echi
pamente hidraulice si pneumatice, 
utilaie pentru metalurgie și con
strucții, aparate de măsură și con
trol. produse hidroizolatoare bitu- 
mate. corpuri abrazive, confecții 
textile, produse alimentare și alte
le. (Petru Necula, corespondentul 
„Scînteii").

BOTOȘANI : Livrări 
suplimentare la export

Colectivul întreprinderii „Inte
grata" de in din Botoșani a în
cheiat prima decadă a lunii fe- 
bruarie cu o depășire a sarcinilor 
la export în valoare de peste 5 mi
lioane lei. Acest spor de producție 
se datorează acțiunilor ce se în
treprind pentru creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, 
indicator ale cărui prevederi pe 
primul trimestru al anului sint de
pășite de pe acum cu aproape trei 
procente. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scînteii").

IAȘI : O nouă 
linie tehnologică

La întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Iași a 
concepută, proiectată 
de către specialiștii 
unității o nouă linie 
complet automatizată, 
perarea foliei din polietilenă pro
venită de la solariile unităților 
agricole. Noua instalație a fost dată

fost 
și executată 
și lucrătorii 
tehnologică, 

pentru recu-

(Urmare din pag. I)
dria noastră o constituie 
construcția unor poduri 
peste Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, a podu
lui de la Giurgeni- 
Vadu Oii, contribuția la 
metroul bucureștean și la 
alte mari ctitorii ale „Epo
cii Nicolae Ceaușescu". 
Mai realizăm utilaje pentru 
marile bazine carbonifere 
ale țării și pentru centra
lele nuclearo-electrice".

Ultima oprire pe acest

in funcțiune. Este echipată cu uti
laje de înalt randament. (Manole 
Corcaci, corespondentul ,,Scinteii“).

ARGEȘ : Activitate intensă 
pe șantierele 
de construcții

Trustul de antrepriză generală 
construcții-montaj Argeș are de 
executat în anul pe care-1 par
curgem 3 400 apartamente. Noi an
sambluri de locuințe vor fi înăl
țate în Pitești — in cartierele Cen
tru, Popa-Șapcă, Eremia Grigores- 
cu. precum și in Cîmpulung, 
Curtea de Argeș și altele. Con
structorii argeșeni acționează cu 
răspundere muncitorească pentru 
obținerea unor ritmuri de lucru 
superioare. Astfel, ei au deschis 
front de lucru la peste 2 000 apar
tamente. din care 300 sint într-un 
stadiu avansat de execuție, cu 
structura de rezistență deja înche
iată. De menționat și angajamentul 
pe care si l-au asumat ca In se
mestrul I să realizeze 50 la sută 
din planul anual. In acest scop, au 
fost luate un șir de măsuri pentru 
creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității lucrărilor, 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scînteii").

ALEXANDRIA: Produse noi 
și modernizate

Muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea de panouri și tablouri 
electrice din municipiul Alexan
dria, care în anul trecut s-au aflat 
printre fruntașii întrecerii socialiste 
pe ramură, au pornit în 1986 cu 
hotărîrea fermă de a-și menține 
locul cîștigat. In perioada care a 
trecut din luna ianuarie, ei au rea
lizat și livrat suplimentar benefi
ciarilor importante cantități de 
mijloace de automatizări electroni
ce și electrotehnice, de înaltă teh
nicitate. In același timp, au fost 
lansate în fabricație noi tipuri de 
panouri de comandă pentru pro
cesele tehnologice din centralele 
electrice pe cărbune, precum și 
pentru freze, raboteze, strunguri, 
prese și alte mașini și utilaje com
plexe. De altfel, preocuparea pen
tru înnoirea și modernizarea pro
ducției constituie un obiectiv major 
al activității colectivului întreprin
derii. Potrivit prevederilor de plan, 
mai bine de 75 la sută din întreaga 
producție a acestui an va fi repre
zentată de produsele noi și repro- 
iectate. (Stan Stefan, corespon
dentul „Scînteii").

Eram la Bojenți, un sătuc de un 
pitoresc aparte din județul Gabro
vo. Ascuns undeva intr-o văgăună 
a munților Balcani, satul este în
scris intre obiectivele turistice ale 
județului. Nu atit pentru că aici, 
pe vremuri, și-au găsit cel mai po
trivit loc de creație o bună parte 
dintre scriitorii bulgari de valoare, 
Cit, mai ales, pentru arhitectura 
veche a caselor bine conservată 
sau reconstituită, pină la detaliu, 
in forma ei originală, specifică se
colului trecut. Locul era intr-ade
văr minunat, odihnitor, iar casele, 
amenajate după toate regulile tra
diției țărănești in acel cadru na
tural, plin de verdeață, ofereau tot 
confortul unor vile de la oraș. De 
altfel, pe ulițele pietruite cu bolo
vani de riu nu intilnisem decît tu
riști în trecere. întreb de local
nici și mi se explică faptul că 
mulți dintre ei părăsiseră satul 
atrași de mirajul orașelor și de 
perspectivele noi pe care le des
chidea industrializarea țării, dar 
că, acum, industria însăși mutîn- 
du-se parțial la sate, sint pe cale 
să se reîntoarcă la casele lor... 
Este vorba de o inițiativă, în pre
mieră pe țară, a unor întreprinderi 
din județul Gabrovo de a deschi
de în satele din jurul lor secții- 
anexă care să atragă forța de 
muncă existentă aici. Gazdele 
ne-au vorbit de cele 30 de sate din 
județ în care s-au construit și 
echipat deja ateliere-anexa ale 
unor întreprinderi constructoare de 
mașini, fabrici de textile și de 
prelucrare a pieilor și ale altor 
unități economice de diverse profi
luri cu sediile în oraș. Kolio Da- 
brovov, redactorul-șef al ziarului 
local „Balkansko zname", le și 
numise „sate cu ieșire directă la 
magistrala industriei". Șt ca să 
convingă cit de importantă a 
fost această inițiativă, ne-a în
demnat să răsfoim studiul sociolo
gului Gatio Gatev, din care rezul
ta, intr-adevăr, o nouă direcție

in „migrația" populației, tot mai 
evidentă in Bulgaria in ultimii 
ani : „migrația" de la oraș la sat. 

Studiul distinge o perioadă de 
început a construcției socialiste, 
cînd, urmare directă și firească a 
procesului de industrializare a ță
rii, populația rurală a Bulgariei se 
reducea an de an cu S0 000—90 000 
de persoane. Astăzi, deși „migra
ția" pe direcția sat-oraș nu s-a 
terminat, se constată și o depla
sare a forței de muncă in direcție 
inversă, de la oraș la sat. Cu toa-

INSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE 
DIN BULGARIA

te că aceasta nu a atins decît 9,9 
la sută, este tot mai evident că 
fenomenul ia tot mai mult amploa
re in ultimii ani. In afara celor 
care se reîntorc in satele lor pen
tru a lucra in întreprinderile in
dustriale cu filiale deschise aici, 
sint tot mai numeroși cei care do
resc să locuiască la țară și să lu
creze la oraș. Preferințele lor se 
îndreaptă, de regulă, către satele 
care se găsesc la 10—30 de kilome
tri de marile orașe.

Numai că satele de astăzi ale 
Bulgariei socialiste nu mai seamă
nă de mult cu cele din trecut. Și 
noutatea nu constă doar in apari
ția unor secții sau ateliere indus
triale, ci in întreaga dezvoltare a 
satelor. în noul mod de viață al 
țăranului bulgar, in larga structu
ră a profesiilor in cadrul căreia 
crește ponderea mecanizatorilor, 
agronomilor, zootehniștilor și altor 
categorii de specialiști.

Arhitecții și urbaniștii sint in di
lemă cind este vorba să numească 
noile așezări: sate-orașe, sau orașe- 
sate ? Nu este exclus ca tot gabro
venii să le vină in ajutor, ei fiind

Pe vatra unei mici așezări din Rodopi se înalță siluetele moderne 
ale noului orașINFORMAȚII SPORTIVE

HALTERE. Secretariatul Federa
ției internaționale de haltere (F.I.H.) 
a dat publicității clasamentele celor 
mai buni halterofili din lume pe ca
tegorii de greutate, ierarhii alcătuite 
prin luarea in calcul a rezultatelor 
întregistrate de-a lungul Întregului 
an 1985. Printre cei mai buni sportivi 
din lume la această disciplină s-a 
aflat și halterofilul român Nicu Vlad
— dublu campion european, vicecam- 
pion mondial, situat pe locul 3 la 
„Cupa mondială" — care este clasat 
de către F.I.H. pe primul loc la ca
tegoria 100 kg, cu 420 kg la totalul 
celor două stiluri (190 kg plus 230 kg), 
fiind urmat de sovieticul Balaev — 
417,5 kg și de Andor Sâni (Ungaria)
— 415 kg. Alți patru halterofili ro
mâni figurează intre primi 10 din 
lume : Andrei Socaci (categ. 75 kg) 
pe locul 3, Dorel Mateeș (categ. 60 
kg) pe locul 7; Gheorghe Maftei 
(categ. 56 kg) și Petre Becheru 
(categ. 82,500 kg) pe locul 9.

FOTBAL. Uniunea europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a stabilit compo
nența urnelor ce vor fi folosite la 
tragerea la sorti a grupelor prelimi
nare ale Campionatului european al 
cărui turneu final va avea loc In 1988 
iți R.F. Germania. Iată componența

urnelor : 1 (capii de serie); Anglia; 
Danemarca, Spania, Portugalia, 
Olanda, Belgia, Franța; 2 : U.R.S.S., 
Irlanda de Nord, România, Suedia, 
Ungaria, Țara Galilor, Bulgaria; 3. 
Austria, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Elveția, Ir
landa; 4. Scoția, Grecia, Finlanda, 
Norvegia, Italia, Turcia, Albania; 5. 
Islanda, Malta, Cipru, Luxemburg, 
(R. F. Germania participă din oficiu 
la faza finală, ca gazdă a competiției)

Operațiunea tragerii la sorți va a- 
vea loc la 14 februarie, la Frankfurt 
pe Main • Selecționata de fotbal a 
Danemarcei a susținut un meci de 
verificare la Doha în compania re
prezentativei Qatarului. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). E- 
ehipa daneză a deschis scorul prin 
Jensen (min. 2), golul egalizator fiind 
marcat de Badr Blal (min. 38).

ATLETISM. In concursul interna
țional de la Viena, atletul vest-ger- 
man Thomas Schoenlebe a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
pe teren acoperit în proba de 400 m: 
— 45”41/100. Vechiul record, 45”56/100, 
aparținea englezului Todd Bennett.

BOCȘA: Porțile înnoirilor
traseu — gara Bocșa Ro
mână. Poarta prin care 
este înlesnit accesul către 
un alt domeniu important 
de activitate al orașului — 
agricultura. Aici se află 
secția de mecanizare a a- 
griculturii, ferma zootehni
că a cooperativei agricole 
de producție și întreprin
derea avicolă de stat, uni
tăți cu producții constant 
bune, și care confirmă că 
deși prin tradiție, prin ma
rile sale dotări, Bocșa este 
un oraș industrial, acesta

nu a Încetat să fie și un 
puternic centru agricol. Și 
tot aici, în apropiere, se 
află modernul și bine do
tatul spital orășenesc, ce 
dispune de 200 de paturi, cu 
cadre medicale bine pregă
tite, ce veghează perma
nent la sănătatea oameni
lor.

Am ajuns, iată, la un ca
păt de drum. Stația termi
nus a scurtei incursiuni in 
viața Bocșei este însă un 
posibil punct de pornire, la 
care te invită dialogul fer-

til al faptelor oamenilor săi 
harnici. Un dialog de fie
care zi, fiecare oră, însem- 
nînd finalizarea unui agre
gat la întreprinderea de 
construcții metalice, un a- 
partament predat benefi
ciarului, un nou copil venit 
pe lume, o nouă premieră 
la casa de cultură, un pom. 
o floare sădită in parcuri
le orașului — tot atîtea e- 
lemente ce definesc profi
lul unei așezări înscrise 
ferm pe traiectoria civiliza
ției socialiste.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț e BERE PRODUSA CU... RA- 
î DIAȚII IONIZANTE. Specialiști ai

Fabricii de bere „Kobânyai" din Budapes- 
i ta și ai Institutului central de cercetări 
» alimentare au pus la punct o nouă tehno- 
I logie de producere a berii, cu ajutorul ra- 

diațiilor ionizante. In esență, este vorba de 
ț acțiunea exercitată direct de respectivele 
i radiații asupra procesului de germinare a 
’ orzului, tn timp ce tehnologia tradiționa- 
i lă. prin înmuiere, necesită o săptămînă, 
i noul procedeu, care nu schimbă cu nimic 
I gustul băuturii, cere numai cinci ziler 
l în ce privește costul echipamentului ne- 
’ cesar iradierii grăunțelor, acesta se amor- 

tizegză în numai șase luni de exploatare, 
i De fapt, în Ungaria se desfășoară de
* mai multi ani cercetări vizînd tratarea, 
i prin Iradiere ionizantă, a diferitelor pro- 
/ duse alimentare. Această metodă permite 
ț creșterea longevității respectivelor produse, 
l influențînd în mod favorabil procesele bio- 
i logice. Un alt avantaj constă în faptul că
* metoda este nepoluantă, la tratarea pro- 
i duselor putindu-se renunța complet la

utilizarea unor produse chimice. Nu de 
mult, au și fost lansate pe piață unele 
cantități de cartofi, ceapă, ciuperci, fructe, 
găini și conserve de carne astfel tratate. 
După opinia specialiștilor, calitatea și va
loarea gustativă a acestor produse sint su
perioare celor tratate prin metodele tradi
ționale.

• FRINĂ PENTRU... CLĂDIRI.
Un nou dispozitiv care permite clădirilor 
să reziste mai bine la șocurile provocate 
de un seism a fost realizat în Canada. 
Această invenție, ce aplică în construcții 
principiul frinei, oferă o soluție simplă și 
puțin costisitoare pentru protecția clădi
rilor noi. dar adaptabilă si la construcțiile 
deja existente. Alcătuit din garnituri de 
frină foarte rezistente, ce alunecă între 
două suprafețe din oțel, dispozitivul se 
amplasează în locuri „strategice", respectiv 
la rosturile si îmbinările mai importante 
ale structurii clădirii, atenufnd forțele exer
citate asupra șarpantelor la propagarea 
undei de șoc.

Se știe că. In cursul unul seism, o pu

SCRIMA. Sala sporturilor din Bra
șov găzduiește începînd de astăzi și 
pînă duminică balcaniada de scrimă, 
competiție la care participă sportivi 
și sportive din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România.

Iată programul complet al con
cursului : Miercuri 12 februarie : 
floretă masculin și sabie — indivi
dual ; joi 13 februarie : floretă fete 
și spadă — individual ; vineri 14 fe
bruarie : zi de odihnă ; sîmbătă 15 
februarie : concurs pe echipe la flo
retă masculin și sabie ; Duminică 16 
februarie : floretă feminin și 
pe echipe.

PATINAJ. La Innsbruck. In 
„Cupei mondiale" la patinaj 
masculin, austriacul Christian 
ger a cîștigat proba de 5 000 
timpul de 7T2”83/100. L-au
compatriotul său Michael Hadschieff 
— (7T4”45/100) și olandezul Henk 
Nijdam (7T7”40/100).

spadă,

cadrul 
viteză 
Emin- 
m cu 
urmat

ternică energie cinetică este transmisă șar
pantei. care oscilează proporțional cu can
titatea de energie pe care o primește, ceea 
ce face ca, peste un anumit prag, mate
rialele să se deformeze sau să se fisureze. 
Ce-i drept, actualele norme antiseismice 
pentru construcții asigură evitarea prăbu
șirii, în cazul unor șocuri puternice, dar 
nu și a deformărilor sau a fisurărilor, in
conveniente deseori foarte costisitoare. Noul 
dispozitiv prezintă deci interes pentru că 
permite tocmai disiparea celei mai mari 
Părți a energiei transmise prin vibrații. 
Cum anume 7 înainte ca materialele să 
atingă limita de elasticitate, dispozitivul 
alunecă și. ca în cazul unui automobil, 
mișcarea este încetinită prin frinare.

• CURSA AUTOMOBILELOR
SOLARE" Elveția, pe un traseu de 

365 km din Alpi, a avut Ioc o competiție 
de automobile cu motoare acționate de 
energie solară. Au participat 58 de mașini 
de diferite tipuri. între care unele cu me
canism ajutător bazat pe forța musculară

recunoscuți prin spiritul lor între
prinzător, prin istețimea și ageri
mea lor. De altfel, Gabrovo, vechi 
„oraș al breslelor" șt de mai bine 
de un deceniu adevărată „capitală" 
a umorului bulgar, și-a cucerit pe 
merit in anii construcției socialiste 
și numele de „oraș al inițiativelor 
muncitorești". Și aceasta, deoarece, 
cu ani in urmă, din inițiativa unor 
întreprinderi locale, s-a experimen
tat aici, pentru prima oară in țară, 
aplicarea unor programe speciale 
de creștere a productivității muncii. 
Cele mai interesante și valoroase 
inițiative au apărut la Gabrovo 
după Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar din 
februarie 1985, care a dezbătut și 
adoptat hotăriri importante privind 
elaborarea și înfăptuirea unei poli
tici unitare, bazată in totalitate pe 
cele mai noi cuceriri ale revolu
ției științifico-tehnice. Una dintre 
acestea, care s-a extins și dincolo 
de granițele județului, a fost lan
sată de tinerii de la Institutul pen
tru construcții de aparate și teh
nică de navigație : „Fiecare tinăr 
— cu contribuție personală la utili
zarea tehnicii electronice de calcul 
pentru automatizarea muncii ingi
nerești". Pentru introducerea mai 
rapidă a realizărilor progresului 
tehnico-șttințific, in întreprinderi
le județului Gabrovo au fost orga
nizate cursuri speciale și numeroa
se schimburi de experiență. Pe 
această cale, în bilanțul anului tre
cut la scara județului s-au adăugat 
peste șase milioane de leva ca 
efect economic rezultat din intro
ducerea noilor tehnologii. Numai in 
atelierele și uzinele din sistemele 
sătești au fost introduse 49 de teh
nologii noi și perfecționate, care au 
făcut ca planul de tehnică nouă și 
de asimilare a produselor noi să fie 
cu peste 5 la sută depășit.

In întreaga industrie a județului, 
ca urmare a activității in fiecare 
întreprindere a „birourilor pentru 
automatizarea proceselor de pro
ducție", in 1985 au fost aplicate 
zece programe speciale vizind in
troducerea progresului tehnic și 
șapte sisteme de automatizare a 
producției. Legat de aceste preocu
pări, un indice este semnificativ : 
la flecare sută de muncitori, aproa
pe zece sint raționalizatori și in
ventatori.

In contextul însuflețitoarei între
ceri socialiste declanșate în întrea
ga economie bulgară pentru întâm
pinarea cu noi realizări de seamă 
a apropiatului Congres al XIII-lea 
al Partidului Comunist Bulgar, rea
lizările oamenilor muncii din Ga
brovo sint semnificative pentru ho
tărîrea cu care poporul bulgar 
aplică în viață importantele măsuri 
luate de conducerea de partid și de 
stat privind fundamentarea progre
sului general al țării pe cele mai 
noi cuceriri ale revoluției științi
fico-tehnice.

Constantin AMARI TEI
tisul

înaltă răspundere pentru realizarea exportului
(Urmare din pag. I)
— și a importat mult — în valoare 
de aproape 150 miliarde lei. Dar 
printr-o preocupare sporită pentru 
promovarea la export a unor pro
duse din ce în ce mai competitive 
și de a drămui la strictul necesar 
importul (materii prime minerale, 
combustibili, materiale, mașini, in
stalații ș.a.) am reușit, ca în mai 
mulți ani din cincinalul trecut, să 
obțipem un sold activ al balanței 
comerciale. Este și acesta, fără în
doială, un semn major de sănătate 
a unei economii, de vigoare care 
poate fi și trebuie menținut și în 
viitor. Desigur, așa cum rezultă 
din comunicatul dat publicității, 
acest sold putea fi substanțial spo
rit dacă ținem seama de faptul că 
în cincinalul trecut economia noas
tră a trebuit să plătească un tri
but greu, materializat într-o pier
dere la export de 5—6 miliarde 
dolari ca urmare a politicii impe
rialiste a monopolurilor transna
ționale în domeniul prețurilor, și 
la plata a două miliarde dolari în 
plus ca urmare a majorării dobin- 
zilor față de nivelul avut în ve
dere inițial,

înfățișînd aceste rezultate în an
samblu pozitive în activitatea de 
comerț exterior se cuvine, ca, în 
spiritul înaltei exigențe comuniste 
promovate cu fermitate de secre

tarul genera! al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să desprindem 
o seamă de învățăminte din activi
tatea trecută pentru cea viitoare. 
Avem toate condițiile pentru a rea
liza ritmic și integral sarcinile la 
export in acest prim an al noului 
cincinal. Esențial este ca pretutin
deni, în fiecare unitate productivă, 
organizațiile de partid să asigure 
mobilizarea tuturor forțelor pentru 
realizarea la timp și în condiții de 
bună calitate a fiecărei comenzi 
pentru export. Exportul nu este 
ceva facultativ, el constituie o ne
cesitate obligatorie pentru desfășu
rarea normală a activității econo
mice, pentru progresul patriei. Iată 
de ce zi de zi, în fiecare unitate 
trebuie să se urmărească modul în 
care au fost executate comenzile 
pentru export, dacă produsele pla
nificate au fost livrate in condiții 
de calitate partenerilor externi. In 
spiritul acestor cerințe subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tre
buie gindită și organizată întreaga 
producție pentru export.

S-a împămîntenit în practica u- 
nor întreprinderi obiceiul dăunător 
de a amina realizarea planului lu
nar Ia export de pe o decadă pe 
alta, pînă în ultima decadă, și a 
planului trimestrial — pentru ulti
ma lună a trimestrului. O atare 
neritmicitate provoacă neajunsuri 
pe toată filiera, de la producție — 
unde în „asaltul" din ultimele zile

ale perioadei de plan pot apărea de
ficiențe de calitate, cu toate re
percusiunile cunoscute — la livra
re — unde se înregistrează o supra
solicitare a mijloacelor de transport 
Ca să nu mai vorbim de drumul 
lung al documentelor contabile și 
de încasare*  cu întirziere a unor 
facturi. Desigur, asemenea nea
junsuri sint bine cunoscute în între
prinderi și totuși, de mai mult timp, 
ele sint tolerate inexplicabil, în lo
cul măsurilor concrete, eficiente, 
unele cadre de conducere avind la 
îndemînă laitmotivul cauzelor 
„obiective", al justificărilor păgu
bitoare. Trebuie să se înțeleagă, cu 
toată claritatea, că, in condițiile 
concurenței acerbe de pe piața 
mondială, orice neajuns în activi
tatea de comerț exterior se poate 
solda cu pierderea unor clienți, a 
unor piețe, că, în ultima instanță, 
minusurile la export înseamnă mi
nusuri în bugetul valutar al țării, 
Înseamnă resurse mai reduse pen
tru dezvoltare.

Înfăptuirea exemplară a sarcini
lor in domeniul comerțului exterior 
realizarea neabătută a planului la 
export este, de aceea, o probă de 
maturitate profesională, patriotică 
și politică pentru fiecare om ăl 
muncii. Să facem totul pentru ono
rarea ei exemplară, așa cum ne în
deamnă secretarul general al parti
dului, așa cum ne cer interesele 
economiei naționale.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 12 februarie, ora 20 — 15 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se răcească In toate zo

nele țării. Cerul va fi schimbător, mai 
mult noros în sud. Precipitații iocale, 
sub formă de ninsoare, vor cădea în 
sudul țării, cu caracter izolat în restul 
teritoriului. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat cu unele intensificări in 
sudul și sud-estul țării, unde, izolat șl 
trecător, va viscoli sau spulbera ză
pada. La munte va ninge viscolit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 18 și minus 8 grade, local

mai coborlte In nordul și centrul țării, 
sub minus 20 de grade, Iar cele maxime 
între minus 8 și plus 2 grade. Local se 
va produce ceață. In București i Vre
mea va continua să se răcească ușor. 
Cerul va fl schimbător, favorabil nin
sorii slabe. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscilă între 
minus 10 șl minus 0 grade, iar cele 
maxime între minus 5 și minus 1 grad. 
La sfirșitul intervalului ceață slabă.

a omului. Cele mai bune rezultate le-a 
înregistrat automobilul „Săgeata argintie 
solară", construit în colaborare de firma 
vest-germană „Mercedes Benz" și de cea 
elvețiană „Alfa Real". El cîntărește 181 kg 
si ca formă se aseamănă cu un gîndac cu 
aripi mari. în aceste „aripi" sint dispuse 
432 de elemente „celule" solare, slujind la 
încărcarea a două baterii de acumulator cu 
argint și zinc. La deplasarea automobilului 
pe vreme Închisă ori prin tuneluri, aceste 
baterii de acumulator alimentează două 
electromotoare a 1,2 cai putere fiecare. Pe 
vreme însorită, curentul în electromotoare 
vine direct de la elementele solare. Auto
mobilul poate dezvolta o viteză de 70 km 
pe oră.

• VITAMINĂ C, DE FABRI
CAȚIE SIMPLIFICATĂ. Modificind 
patrimoniul genetic al unui microorganism, 
specialiști in inginerie genetică, din ca
drul societăților „Genentech" și „Genecor", 
l-au făcut pe acesta capabil să producă, 
pornind de la glucoză, un compus ușor

convertibil în acid ascorbic, prin simpla 
acțiune a unui acid ori a unei baze. A- 
ceastă simplificare considerabilă a sintezei 
de vitamină C prezintă un deosebit inte
res economic intrucît. anual. în lume se 
consumă peste 30 mii tone de asemenea 
vitamină.

Cum au procedat specialiștii americani 
pentru a simplifica sinteza vitaminei C care, 
pină în prezent, presupunea numeroase 
faze chimice ori cofermentarea unor mi
croorganisme Erwinia și Corynebacterium ? 
Ei au transferat la Erwinia herbicola gene 
de Corynebacterium care codifică produ
cerea a numeroase enzime.

• „REZERVAȚII" DE... FLU
TURI. In prezent, multe din speciile de 
fluturi din lume sint pe cale de dispari
ție, iar unele au și dispărut. Pentru in
versarea acestui fenomen au început să 
apară colecții de fluturi vii, una dintre 
cele mai mari fiind cea găzduită in parcul 
Syon. situat la 16 km de Londra. Creată 
in iulie 1981, ea cuprinde acum 100 de

specii de fluturi care au asigurate con
diții ideale : o temperatură constantă de 
24 grade Celsius, umiditate ridicată, obți
nută prin stropirea artificială a incintei, 
de două ori pe zi, imitindu-se astfel ploi
le tropicale. Fluturii trăiesc în spațioase 
sere ce abundă în plante tropicale, ge
neroase furnizoare de nectar ; doar iarna 
sint transferați într-o construcție de sticlă 
mai mică, unde se mențin o temperatu
ră și umiditate sporite, în tot anotimpul 
rece.

Pe lîngă exemplare multicolore din di
ferite părți ale lumii, această adevărată 
„rezervație" de fluturi cuprinde, într-o in
cintă specială, 30 din cele 60 de specii au
tohtone britanice, fiecare dispunind de ha
bitatul specific : roci calcaroase. mlaștină, 
stufăriș și, firește, de florile preferate.

Intrucît dezvoltarea centrelor urbane gră
bește dispariția fluturilor, pe lingă rezer
vația de lîngă Londra, care a numărat pes
te un sfert de milion de vizitatori. In
tr-un singur an, recent s-au mâi creat două 
in sudul Angliei, iar alta urmează a fi 
înființată, curînd, In Scoția.
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]1986 ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCn ——

Practicile discriminatorii promovate de țările occidentale 
agravează situația economică a statelor in cars de dezvoltare

Salvgardarea pâcii și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezar- 
, mării nucleare - deziderate majore ale omenirii - continuă să preocupe 
' în cel mai înalt grad opinia publică internațională. In diverse zone ale 

globului, Anul Internațional al Păcii prilejuiește noi și ample demonstrații 
și luări de poziție in favoarea păcii, încetării aberantei curse a înarmă
rilor, a militarizării spațiului extraterestru, pentru făurirea unei lumi'lipsite 
de amenințarea armelor.
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i va femeilor democrate", sute
* femei din Berlinul occidental

SPANIA: Acțiuni 
ieșirii din

MADRID. — Sub devizele „Nu, 
N.A.T.O. !“, și „Nu, bazelor mili
tare americane în Spania !“, în nu
meroase orașe din această țară au 
avut loc manifestații, mitinguri, 
acțiuni ale militanților pentru ieși
rea Spaniei din Pactul Atlanticu
lui de Nord. Locuitorii Asturiei au 
demonstrat pe străzile centrale ale 
orașului Oviedo, cerînd compatrio- 
ților lor să se pronunțe pentru 
ieșirea Spaniei din N.A.T.O. la re
ferendumul de la 12 martie. Ample 
manifestații au avut Ioc și

al@ militanților 
O.T.O.

în cen-

t.rele industriale Barcelona. Bilbao,, 
Meride. De asemenea, intr-o de
clarație a organizației din Insulele 
Canare a P.O. din Spania, locui
torii insulelor sînt chemați să 
spună „Nu“ în cadrul referen
dumului. Prezența Spaniei în 
N.A.T.O., relevă documentul, con
stituie un pericol serios pentru se
curitatea insulelor, duce la esca
ladarea cheltuielilor militare, 
știrbirea suveranității Spaniei, 
independenței ei.

la
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s.u.a „Să fie înlăturat pericolul nuclear 1"
WASHINGTON.

nuclear
bile, se
dresată
Ș.U.A.. _____ ___ _____  __
grup de membri ai Congresului a-
merican. Cercetările științifice, re
levă

Un conflict 
ar avea urmări ireversi- 

subliniază în scrisoarea a- 
ministrului apărării al 

Caspar Weinberger, de un

scrisoarea, au arătat că mo-

dedificările climaterice produse 
războiul nuclear ar putea face mult 
mai multe victime omenești decît 
explozia nucleară. Congresmenii 
americani cer să se depună toate 
eforturile pentru a găsi căi de re- ț 

a pericolului izbucnirii 
nuclear.

ducere 
război

BERLINUL OCCIDENTAL
arsenalelor atomiceîmpotriva sporirii

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
La chemarea organizației „Inițiati- 

sute de
l luat parte la o demonstrație pentru 
J pace, împotriva cursei înarmărilor 
\ și pentru promovarea unei politici 
ț de destindere internațională. Parti-

Demonstrație
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cipantele au protestat împotriva ț 
planurilor de militarizare a spațiu
lui cosmic și au cerut autorităților 
orașului să se pronunțe ferm îm
potriva oricăror măsuri care ar 
avea ca scop sporirea arsenalelor 
de arme nucleare.

ț

Demonstrație pentru pace Japoniain

CARACAS 11 (Agerpres). — In ca
pitala Venezuelei s-au deschis lu
crările consfătuirii comune a repre
zentanților Consiliului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), Comisiei 
economice O.N.U. pentru America 
Latină,. Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare și Programului 
de dezvoltare al O.N.U.

într-o declarație făcută presei, Se
bastian Alegrett, secretar executiv 
permanent al S.E.L.A.. a arătat că a- 
ceastă consfătuire este chemată să 
elaboreze contramăsuri la politica 
economică discriminatorie a S.U.A. 
și a țărilor occidentale fată de țările 
din regiune. Un succes în acest do
meniu. a spus el. nu poate fi obținut 
decît pe calea unității de acțiune a 
țărilor de pe continent.

CAIRO 11 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), Eidi Omarou. a adre- 
șat un apel la întărirea cooperării 
dintre țările africane și cele arabe, 
ca parte a cooperării Sud-Sud, infor
mează agenția China Nouă. Intr-un 
interviu acordat agenției egiptene 
M.E.N., la încheierea vizitei sale în 
Egipt, Omarou a declarat că rezul
tatele cooperării Sud-Sud în ultimii 
cîțiva ani nu sînt remarcabile ca ur

mare a multor probleme politice ne
rezolvate incă.

Referindu-se la datoriile externe 
ale țărilor africane, el a spus că se 
află in curs negocieri in vederea or
ganizării unei conferințe internațio
nale la care să participe țările debi
toare și cele creditoare pentru reeșa- 
lonarea plății datoriilor și studierii 
problemei dobinzilor la împrumuturi. 
Pentru multe țări, a adăugat el, ser
viciile datoriilor externe au. devenit 
o povară grea.

MANAGUA 11 (Agerpres). — Da
toria externă globală a țărilor Ame
rică Centrale și din bazinul Carai
bilor. de 42 miliarde de dolari, este 
cea mai ridicată din lume raportată 
pe locuitor — se arată într-o decla
rație adoptată de reprezentanții orga
nizațiilor politice din 18 state din 
zonă, la încheierea unei reuniuni 
desfășurate la Managua.

Relevînd că datoria externă afec
tează profund economia țărilor din 
regiune, unde trăiesc 30 milioane de 
locuitori, documentul subliniază că 
această problemă este, îndeosebi de 
natură politică, iar soluționarea ei 
este posibilă prin instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
— relatează agenția Prensa Latina.

Președintele peruan despre datoria externă a țării
LIMA 11 (Agerpres). — într-o alo

cuțiune rostită la Lima, președintele 
Perului, Alan Garcia, a respins ulti
matumul declarat țării sale de Fon
dul Monetar Internațional în sensul 
de a achita, in termen de 60 de zile, 
datoria externă de 70 milioane do
lari — transmite agenția de presă 
spaniolă E.F.E. Arătînd că asemenea 
presiuni sînt inacceptabile, președin
tele peruan a spus că „pentru Peru 
s-a sfîrșit epoca presiunilor și a tu
telei". El a menționat că datoria va

fi achitată, însă atunci cînd condi
țiile social-economice interne vor 
permite aceasta. Deși Peru dispune 
în prezent de rezerve în devize, 
aceste fonduri sînt necesare pentru 
îndeplinirea programelor naționale 
de redresare economică — a spus 
Alan Garcia.

Președintele Perului a reamintit 
hotărîrea țării sale de a plăti anual, 
pentru achitarea datoriei externe, 
10 la sută din. valoarea exporturilor.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) pe 
lingă Organizația Națiunilor Unite, 
Zehdi Labib Terzi, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Securitate o 
scrisoare prin care informează că 
Israelul refuză Să se conformeze 
prevederilor Convenției de la Geneva 
(din 1949) cu privire la interzicerea 
strămutării forțate de persoane, 
precum și la deportarea persoane
lor protejate din teritoriile ocupate. 
Documentul precizează că autorită
țile israeliene au deportat recent 
trei palestinieni de pe malul vestic 
al Iordanului.

Pe de altă parte, președintele Co
mitetului pentru exercitarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian, Massamba Sarre, denunță 
de asemenea — intr-o scrisoare 
adresată secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar — 
noile deportări de persoane din te
ritoriile ocupate ; el adaugă că. din 
vara trecută și pină în prezent, auto
ritățile israeliene au expulzat 29 de 
persoane. Sarre a reamintit prevede
rile rezoluției din decembrie 1985 a 
Adunării Generale, care cerea Israe
lului să revină asupra deciziei sale 
ilegale și să se abțină de la depor
tarea liderilor palestinieni, infor
mează agenția U.P.I.

BAHREIN 11 (Agerpres), — Intr-o 
declarație făcută agenției de știri 
Gulf News Agency, ministrul de stat 
pentru afaceri externe al Omanului. 
Yussuf al Alawi Abdullah, a arătat 
că in cadrul reuniunii de urgentă a 
miniștrilor de externe ai Consiliului 
de Cooperare al Golfului, desfășura
tă în Bahrein, au fost examinate si
tuația din zona Golfului și lumea 
arabă, precum și o serie de probleme 
privind ultimele evoluții pe plan in
ternational.

In legătură cu R.D.P. Yemen, el a 
relevat că poziția statelor C.C.G. față 
de această țară este bazată pe ac
țiuni în ' direcția stabilității, secu
rității, bunei vecinătăți și neămes- 
tecului in treburile interne.

Pentru soluționarea prin mijloace politice 
a situației din America Centrală

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc o întil- 
nire intre miniștrii de externe ai ță
rilor „Grupului de la Contadora" 
(Columbia, Mexic. Panama. Vene
zuela) împreună cu cei ai „Grupu
lui de sprijin" (Argentina, Brazilia, 
Peru, Uruguay) și secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, în legătură 
cu situația din America Centrală — 
informează agențiile Prensa Latina și 
Associated Press. In comunicatul co
mun dat nublicității la încheierea 
convorbirilor se arată că părțile au 
convenit asupra necesității ca „solu
ționarea crizei în America Centrală 
să se bazeze pe mijloace politice, pe 
negocieri". Miniștrii latino-americani 
au relevat, totodată, că „stabilitatea 
și securitatea regiunii impun respec
tarea principiilor autodeterminării, 
neamestecului în treburile interne, 
integrității teritoriale, a drepturilor 
civile, retragerea .trupelor si consi
lierilor străini. încetarea ajutorului 
acordat din. afară grupurilor contra
revoluționare".

La rindul său. un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
calificat drept ..utilă, serioasă și po-, 
zitivă" întrevederea de la Washing
ton. arătînd că au fost avansate, cu 
acest prilej, „o serie de idei con
crete".

MANAGUA 11 (Agerpres). — La 
Managua au început lucrările unei 
conferințe in favoarea păcii și ne
amestecului în America Centrală. 
La reuniune, convocată la inițiativa 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională, cu ocazia celei de-a XXV-a 
aniversări a creării sale, iau parte 
delegați reprezentind peste 100 de 
partide și organizații politice din 
țări latino-americane și caraibiene.

în alocuțiunea rostită la deschide
rea conferinței, președintele Repu
blicii Nicaragua, Daniel Ortega Sa
avedra, a lansat un apel la unitatea 
popoarelor latino-americane in apă
rarea țării sale, amenințată de pre
siunile exercitate de S.U.A. — rela
tează agenția Prensa Latina. El a 
apreciat ajutorul acordat de guver
nul american grupărilor contrarevo
luționare antisandiniste ca fiind în 
contradicție cu demersurile de pace 
desfășurate de ..Grupul de la Con
tadora". Avertizînd că actuala situa
ție conflictuală din America Centrală 
este o problemă ce afectează toate 
popoarele latino-americane. întrucît 
sînt puse in joc capacitatea de ne
gociere și progresul proceselor de
mocratice. președintele nicaraguan a 
subliniat că viitorul Americii Latine 
nu poate fi decis decît de națiunile 
continentului.

Măsuri preconizate de noile autorități din Haiti
PORT-AU-PRINCE 11 (Agerpres). — 

Intr-un discurs pronunțat cu prilejul 
ceremoniei oficiale a instalării nou
lui guvern, președintele Consiliului 
național de guvernămint din Haiti, 
generalul Henry Namphy, a anunțat 
un program de măsuri vizînd demo
cratizarea vieții politice interne — 
transmite agenția de presă E.F.E. 
El a arătat că vor fi restabilite li
bertățile democratice, se va urmări 
reconcilierea națională, vor fi ela
borate și adoptate noua Constituție 
a țării și legea reglementând activi
tatea partidelor politice și a organi

zațiilor sindicale. Vom acționa pen
tru lărgirea democrației reale in 
Haiti, bazată pe respectarea strictă a 
drepturilor fundamentale, pe exis
tența unei activități a partidelor po
litice și sindicatelor reglementate 
prin lege, a afirmat el.

Vor fi organizate alegeri pentru 
formarea unei Adunări Constituante 
și, apoi, alegeri prezidențiale direc
te, a spus Henry Namphy.

Totodată, președintele Consiliului 
național de guvernămint a precizat 
că actualul guvern haitian are ca
racter provizoriu, de tranziție.

Luptătorii împotriva 
apartheidului - supuși 
unor crunte represiuni 
GENEVA II (Agerpres). — In

tr-un raport al Comisiei O.N.U, 
pentru drepturile omului, difuzat la 
Geneva. se subliniază că violarea 
drepturilor omului în Africa de Sud 
a atins un nivel fără precedent. Ra
portul. de 110 pagini, cuprinde riu- 
meroase date și fapte privind tortu
rile, uciderile, întemnițările la care 
sînt supuși, de către regimul rasist 
minoritar de la Pretoria, militanții 
antiapartheid.

Represiunile violente creează „o 
situație tot mai gravă în Africa de 
Sud", iar ultimele așa-zise „reforme" 
sînt „simbolice" — arată raportul. 
Se relevă, de asemenea, că impune
rea stării de urgență în Africa de 
Sud a fost urmată de „o avalanșă 
de cazuri de violări" ale drepturilor 
omului. Referindu-se la amploarea 
rezistenței populare împotriva regi
mului de apartheid, raportul arată 
că numărul total al morților din 
orasele-ghetou a depășit 1 000 în 
cursul anului 1985.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Intr-un mesaj adresat secretaru
lui general al O.N.U.. președintele 
O.U.A., Abdou Diouf, a chemat gu
vernele, și opinia publică internațio
nală „să condamne măsurile anunț 
țațe de Pieter Botha într-o încercare 
de a salva regimul rasist de la Pre- 

, toria".

DE PRESA

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA. La Bruxelles s-a deschis expoziția de 
produse ale industriei ușoare din România. Confecțiile, tricotajele, încăl
țămintea, țesăturile, covoarele, articolele de sport și camping, produsele 
de marochinărie au fost apreciate atit de specialiști, cit și de public.

O SEARA ROMÂNEASCĂ, în organizarea Asociației de prietenie 
Marea Britanie - România, a avut loc la Londra. A fost vernisată expo
ziția „Momente din lupta poporului român pentru unitate și independență 
națională", prezentîndu-se, totodată, o suită de jocuri populare românești 
din diferite regiuni ale țării.

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral ăl Partidului Socialist Yeme- 
nit, Aii Salem El-Beida, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă la Aden, că țara sa va con
tinua să-și bazeze relațiile cu cele
lalte state pe principiile coexistenței 
pașnice și respectarea suveranității 
naționale. El a arătat că țara sa 
dezvoltă raporturile cu statele, ara
be, nealiniate, socialiste. El-Beida 
a relevat, de asemenea, că noua 
conducere a țării va adopta in cu- 
rind noi măsuri menite să facili
teze reconstrucția țării.

SITUAȚIA DIN UGANDA. Con
siliul de Rezistentă Națională 
(N.R.C.) — noul organ al puterii 
politice instaurate la Kampala — 
va funcționa, pînă la alegerile le
gislative, ca parlament al Ugandei.

Acest organism este format din 23 
de membri, intre ei figurînd mem
bri ai Armatei de Rezistență Na
țională (N.R.A.), condusă de actua
lul președinte al țării, Yoweri Mu
seveni. Referindu-se la situația din 
Uganda, agenția Algerie Press 
Service relevă că trupele guverna
mentale controlează acum 23 din
tre cele 33 de capitale districtuale 
și continuă să elimine ultimele re
zistențe ale trupelor -fostului gu
vern condus de generalul Tito 
Okello.

REUNIUNE MINISTERIALA. Ca
pitala statului Togo găzduiește lu
crările unei reuniuni la nivel mi
nisterial a Centrului multinațional 
operațional de planificare pentru 
Africa de Vest (MULPOC), orga
nism executiv al Comisiei Econo

mice a O.N.U. pentru Africa. Par- 
ticipanții la conferință discută o 
serie de probleme stringente pri
vind economia țărilor africane. 
Astfel sînt luate în discuție măsu
rile ce se impun împotriva feno
menelor de secetă și deșertificare, 
crizele economice, condițiile econo
mice și sociale pe continent, inte
grarea femeilor în procesele de 
dezvoltare.

LA GENEVA a avut loc marți 
ședința grupului pentru armele 
cosmice din cadrul tratativelor so- 
vieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, infor
mează agenția T.A.S.S.

EȘEC. Negocierile dintre Japonia 
și S.U.A. privind stabilirea cotelor 
de pescuit in partea nordică a 
Oceanului Pacific, care au avut loc 
la Washington, s-au încheiat cu un 
eșec, transmite agenția Kyodo. 
Partea americană a cerut Japoniei 
încetarea totală a pescuitului unor 
specii de pești in zona respectivă, 
pretenție apreciată de observatorii 
niponi drept inacceptabilă și repre- 
zentjnd un act de inamiciție din 
partea S.U.A.

DESCOPERIRE. Cercetători de 
la Institutul de Orientalistică din 
Napoli au descoperit, recent, in 
platoul Sanna, din R. A. Yemen, 
urmele unei civilizații necunoscute 
pînă in prezent, datină din al doi
lea mileniu i.e.n. Populația de aici 
practica agricultura, creșterea ani
malelor și cunoștea amănunțit sis
temele de irigație, folosind vaste

rețele de canale pentru irigarea 
culturilor cu apă de ploaie.

ALEGERI. Marți s-au încheiat 
alegerile legislative din Siria. Lis
tele electorale au inclus 4 888 de 
candidați pentru cele 195 de locuri 
ale Consiliului Poporului (parla
mentul). Potrivit prevederilor Con
stituției, jumătate din membrii fo
rului legislativ sirian trebuie Să 
fie aleși din rindul muncitorilor si 
țăranilor. Partidele progresiste și 
organizațiile de masă din țară, in
clusiv Partidul Comunist Sirian, 
grupate în Frontul Național Pro
gresist. au desemnat candidați 
comuni.

INDIA ȘI MALDIVELE acțio
nează împreună in vederea convo
cării unei Conferințe a Națiunilor 
Unite consacrate Oceanului Indian, 
a declarat premierul indian. Rajiv 
Găndhi, în cadrul unei conferințe 

' de' presă desfășurate in capitala 
Insulelor Maldive, unde a Între
prins o vizită de trei ziie. Premie
rul indian a menționat că cele două 
țări au puncte de vedere identice 
eu privire la relațiile bilaterale și 
problemele internaționale.

ASASINAT. Lando Conti, fost 
primar al Florenței, a fost asasi
nat luni seara cu focuri de armă, 
crima fiind revendicată de organi
zația teroristă autointitulată „Bri
găzile roșii". Agențiile ANSA și 
France Presse notează că. în fosta 
lui calitate oficială, Lando Conti a 
desfășurat o luptă permanentă îm
potriva Mafiei.

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
- condiția înfăptuirii programului O.M.S.: „Sănătate pentru toți"

Misiuni anulate ale navetelor spațiale 
americane

Uriașele cheltuieli militare, destinate Sporirii și 
perfecționării armamentelor, apasă tot mai greu pe 
umerii popoarelor, afectînd profund nivelul lor de 
trai și împiediclnd soluționarea unor acute pro
bleme economice și sociale. Sumele alocate in 
lume pentru înarmări au depășit cifra incredibilă 
de 1 000 miliarde dolari, absorbind astfel fonduri 
imense din sectoarele civile de activitate, inclusiv 
din acele domenii de importanță esențială pentru 
asigurarea condițiilor elementare de viață și sănă
tate ale populației. Fapt este că, în pofida diferi
telor discuții și declarații de intenții, continuă

cursa absurdă a înarmărilor pentru crearea de 
mijloace de distriigere tot mai sofisticate, qgravînd 
pericolul unei catastrofe, care ar duce la dispariția 
a ’înseși condițiilor de existență a vieții pe planeta 
noastră.

Pornind de la aceste considerente, România 
socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu, subli
niază permanent că reducerea cheltuielilor militare 
constituie o necesitate obiectivă atit pentru oprirea 
generală o înarmărilor, pentru a asigura pacea, cit 
și pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor, 
pentru dezvoltarea lor economică și socială.

* De fapt, cursa înarmărilor a dus 
la situația ilogică și extrem de pri
mejdioasă cind acumulările succe
sive de arme și armamente au 
atins asemenea proporții incit ar
senalul nuclear, existent la nivelul 
anului 1983, putea ucide pe fiecare 
locuitor al Terrei de 50 de ori! In 
schimb, zeci și sute de inițiative 
salutare pentru acțiuni pe plan 
mondial privind combaterea și era
dicarea unor boli ce seceră anual 
viata a milioane de copii si adulți 
rămin in faze de proiect din lipsa 
fondurilor necesare.

Domeniul ocrotirii sănătății este 
frustrat sistematic de importanțe 
mijloace financiare, canalizate tot 
mai mult spre activități militare. în 
R.F.G., de pildă, în două bugete 
anuale consecutive (1983—1984), re
ducerile operate la capitdlul chel
tuielilor sociale au însumat 19,7 
miliarde mărci. Cheltuielile milita
re in bugetul federal pe 1986 cresc 
cu incă aproximativ 4 la sută, in- 
sumind 50 miliarde mărci — ceea 
ce înseamnă, implicit, noi reduceri 
In sectoarele civile. O situație si
milară rezultă și din dinamica alo
cațiilor pentru înarmare în S.U.A., 
care urmează a fi majorate de Ia 
254 la 418 miliarde dolari. în pe
rioada 1985—1990. ceea ce implică 
o reducere de 145 miliarde dolari 
a cheltuielilor destinate sectorului 
social.

Unul din domeniile cele mai afec
tate in acest sens pe plan mondial 
este cel al sănătății. Se știe că 
evaluînd datele furnizate de țările 
membre. Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.) a elaborat, sub

deviza „SĂNĂTATE PENTRU 
TOȚI PÎNĂ IN ANUL 2000", o 
strategie cu o serie de obiective 
importante pentru toate statele, in 
primul tind cele in curs de dez
voltare.

Intr-adevăr, unele din acestea 
din urmă sint confruntate cu o re
crudescență a maladiilor tropicale. 
Paludismul, eradicat în Europa, 
constituie una din bolile cele mai 
răspindite și mai devastatoare pe 
alte continente ; anual viața a 8—9 
milioane de oameni este secerată 
de această boală, care afectează 
peste 100 de țări. Lepra, prezentă 
incă in multe țări tropicale din 
Asia, Africa și America Latină, 
afectează aproape 11 milioane de 
persoane, din care numai o pătri
me beneficiază de tratament me
dical. Alte patru boli tropicale — 
filarioze. schistosomiaza. leisma- 
nioza, tripanosomiaza — macină 
sănătatea a peste jumătate de mi
liard de oameni. Este, de aseme
nea, o tristă realitate, cu implica
ții din cele mai grave sub aspectul 
sănătății, că două miliarde de oa
meni nu au asigurată apa potabilă, 
lipsa acesteia favorizînd răspindi- 
rea a numeroase boli.

După cum notează studiile întoc
mite de O.M.S., asigurarea unei 
asistențe medicale adecvate ar per
mite realizarea, în țările în curs 
de dezvoltare, a unor producții cu 
o valoare de cîteva ori sporită. In 
limbaj de specialitate, este vorba 
de „funcția productivă a sănătății 
în procesul dezvoltării economice și 
sociale". Or. aceasta s-ar putea 
realiza pe seama canalizării In do

meniul asistenței sanitare doar a 
unei mici părți din uriașele mijloa
ce și resurse materiale, financiare, 
științifice, umane irosite astăzi pe 
înarmări. Alocarea a 500 milioane 
dolari — ceea ce echivalează doar 
cu costul unui portavion I — ar fi 
suficientă pentru eliminarea unor 
boli ca paludismul. trachoma și 
lepra. Iar cu numai 5 Ia sută anual 
din cheltuieli s-ar putea asigura 
pină în 1990 apă potabilă pentru 
populația întregului glob !

Dar nici în țările industrializate

din Occident, domeniul sănătății, nu 
dispune de fondurile necesare pen
tru „un atac frontal" împotriva 
unor maladii specifice. Anul 1985 
a fost în aceste țări un an record 
în privința mortalității datorate bo
lilor cardiovasculare. Este un 
lucru dovedit că o dată cu sporirea 
cheltuielilor militare s-au operat și 
se operează reducerea sistematică 
a alocațiilor bugetare pentru -secto
rul îngrijirii sănătății. „Sistemul 
englez medical — constata revista 
„NEWSWEEK" — suferă de dete
riorarea facilităților, de învechirea 
aparaturii și echipamentelor, de 
penurie de paturi, in timp ce cos
tul îngrijirii medicale a crescut mai 
repede decit rata medie a inflației, 
iar guvernul a dispus — numai in 
1983 — reducerea alocațiilor cu 170 
milioane de lire sterline. Ocrotirea 
sănătății publice in Italia se afla 
intr-o stare și mai dificilă".

Aspecte din cele mai dramatice 
prezintă situația copiilor din țările 
lumii a treia. Din această cauză 
programele O.M.S. preconizează 
vaccinarea tuturor copiilor împo
triva maladiilor infecțioase, dar, 
din păcate, și in acest caz lipsesc 
fondurile necesare. Din 1 000 de 
copii care se nasc in mizerie în

Comparații semnificative — faptele au cuvîntul :

• La mijlocul deceniului *70,  pentru îngrijirea sănătății unui 
soldat se cheltuia de 1 000 de ori mai mult decît pentru ingrijirea 
sănătății unui, civil.

• In lume numărul persoanelor ocupate în sectoarele militare 
este de 4 ori mai mare decît totalul medicilor și infirmierelor.

• Sumele cheltuite in lume pentru înarmări în numai 15 ore 
(1,3 miliarde dolari) ar ajunge pentru vaccinarea tuturor copiilor 
planetei contra bolilor contagioase.

• Renunțarea la o singură rachetă intercontinentală ar elibera 
Fonduri pentru crearea a 65 000 centre medicale.

• Prin micșorarea doar cu o zecime a bugetelor militare 
actuale s-ar putea construi 5 000 de spitale, cu trei milioane de 
paturi.

• 40 000 farmacii ar putea fi utilate cu prețul unui singur 
avion de vînătoare.

țările sărace, doar 500 ating virsta 
de 40 de ani. Peste jumătate din 
copiii născuți în țările în*curs  de 
dezvoltare își pierd vederea din 
cauza subnutriției, absenței din 
alimentație a vitaminei A. Și din 
aceștia aproape două treimi mor la 
cîteva săptămîni după orbire. în 
afara acestor dezmoșteniți, peste 
șase milioane copii suferă de alte 
forme de avitaminoză.

O situație cu foarte grave impli
cații, dacă se are iri vedere că 74 
la sută din populația Țumii in 
vîrstă de 15—20 ani trăiește în țări
le in curs de dezvoltare, proporție 
ce va atinge, după unele evaluări, 
84 la sută în anul 2000. Dacă s-ar 
putea asigura fiecărui copil 2 ta
blete de vitamina A, costul anual 
al protejării în lumea întreagă a 
100 milioane copii in virstă de 1—5 
ani. împotriva xeroftalmiei (usca
rea conjunctivei și corneei în lipsa 
vitaminei A) ar fi de circa 3 mili
oane dolari. Cu numai 3 dolari ar 
fi salvați de orbire 100 de copii !

In timp ce domeniul sănătății și 
alte sectoare sociale suferă djn 
cauza insuficienței fondurilor, nu
mai pentru construirea unui sub
marin militar se alocă 700 milioane 
de dolarj.

Toate aceste anomalii ar dispărea 
dacă s-ar da curs propunerilor ro
mânești care prevăd .. înghețarea 
bugetelor militare ale statelor, în- 
cepînd chiar cu acest an.\și apoi 
trecerea Ia reducerea lor cu 5—10 
la sută anual. Apare limpede că 
în acest fel și-ar găsi rezolvare o 
serie de probleme acute de ordin 
economic și social, care afectează 
un număr uriaș de oameni. Ar de
veni întru totul realizabil și pro
gramul O.M.S. „Sănătate pentru 
toți pînă in anul 2000", cu efecte 
din cele mai benefice asupra în
tregii omeniri. Convenirea unor 
acorduri de oprire a creșterii chel
tuielilor militare și de reducere a 
lor ar disponibiliza sumeje nece
sare înfăptuirii obiectivelor profund 
umanitare pe care și Ie propune 
O.M.S. și, totodată, ar crea un cli
mat dintre cele mai favorabile pen
tru conjugarea eforturilor comuni
tății internaționale în vederea re
zolvării și a altor mari probleme 
ale contemporaneității.

Petre STANCESCU

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Ca urmare a exploziei navetei 
„Challenger", a anunțat Agenția 
națională de cercetare a spațiului 
cosmic, următoarele trei misiuni ale 
navetelor spațiale, prevăzute pentru 
anul 1986, au fost anulate, informea
ză agenția France Presse.

Primul dintre aceste zboruri, pro
gramat pentru 6 martie, trebuia să 
fie efectuat de naveta „Columbia" 
$i avea ca obiectiv esențial studie
rea cometei Halley. Cel de-al doilea, 
prevăzut pentru 15 mai, avea ca 
scop lansarea sondei automate 
„Ulysses" in direcția planetei Jupi
ter și a Soarelui. Cinci zile mai 
tîrzitif, o â treia misiune cu naveta 
„Atlantis" avea, de asemerrea, ca 
obiectiv spațiul interplanetar și 
urma să lanseze spre Jupiter sonda 
„Galileo". Cea de-a patra misiune 
pe anul 1986 era programată pentru 
24 iunie, cu naveta „Columbia".

Nu a fost stabilită nici o dată a 
reluării zborurilor.

Inițial, calendarul de lucru pe 
acest an cuprindea 15 misiuni, dintre 
care a fost realizată doar una, cu 
naveta „Columbia", in perioada 
12—18 ianuarie.

Explozia navetei „Challenger" a 
putut fi provocată de izbirea uneia 
dintre rachetele propulsoare de re
zervorul suplimentar, afirmă revista 
„Aviation Week and Space Techno
logy" in ultimul său număr. Flacăra, 
ce se vede clar pe fotografiile rea
lizate de N.A.S.A. scurgîndu-se pe 
flancul rachetei purtătoare din 
dreapta, a apărut în momentul cind 
naveta se afla la aproximativ 6,5 km 
altitudine. In acel moment naveta 
atingea viteza supersonică. Această 
flacără a antrenat separarea părții 
inferioare a rachetei propulsoare de 
rezervorul suplimentar, adaugă re
vista. Apoi racheta a pivotat, după 
care a basculat, partea ei superioară 
lovind rezervorul suplimentar. Frag
mentele structurii acestuia au pro
vocat explozia, scrie revista!

Iarnă grea
ROMA 11 (Agerpres). — Italia con

tinuă să fie afectată de rigorile unei 
ierni grele, tn ultimele 24 de ore a 
nins masiv in special in zonele cen
trale ale țării. Căderile de zăpadă du 
afectat in mod deosebit capitala țării 
— Roma, unde transporturile au fost 
paralizate, aeroporturile inchise. De 
asemenea, au fost inchise școlile si 
instituțiile publice. Consiliul munici
pal al Romei s-a întrunit de urgentă, 
recomandind. printre altele, ca depla
sarea populației in oraș să se facă 
cu mijloacele de transport publice.

Temperaturi scăzute se înregistrea
ză in întreagă Italie, tn regiunile 
nordice, mercurul termometrelor a 
scăzut pină la minus 31 de grade.

LONDRA 11 (Agerpres). — In Ma
rea Britanie se înregistrează noi că
deri de zăpadă, viscole, ceață ex
trem de deasă. Temperatura de 
minus 17 grade Cglsius a atins cel 
mai scăzut nivel consemnat in ulti
mii 40 de ani. Potrivit unor infor
mații preliminare, din pricina con
dițiilor meteorologice nefavorabile, 
cel puțin .cinci persoane și-au pier
dut viața și alte 20 au fost rănite 
pină in prezent.

tn cea mai mare parte a țării, 
trafic'ul rutier este serios perturbat, 
tn nordul Angliei s-au, înregistrat 
numeroase coliziuni și alte accidente 
de circulație, in care au fost impli
cate peste 200 de autovehicule.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Stratul gros de zăpadă, care a de-

în Europa
pășit un metru, a izolat in vestul 
Ungariei numeroase localități. Pe 
majoritatea căilor rutiere din această 
zonă circulația este întreruptă. Lu
crările de deszăpezire pentru dega
jarea căilor de acces spre aceste 
localități se desfășoară anevoios, in
formează agenția M.T.I.

BERLIN 11 (Agerpres). — Pe teri
toriul R. D. Germane s-au înregis
trat in ultimele zile cele mai scăzute 
temperaturi ale sezonului de iarnă și 
importante căderi de zăpadă. , După 
cum relatează agenția A.D.N.. in su
dul tării, in zona orașului Gera, s-au 
consemnat minus 30 de grade Cel
sius. iar pe țărmul Mării Baltice — 
minus 18 grade Celsius. Un însemnat 
număr de mașini și vehicule specia
lizate au fost mobilizate pentru des
zăpeziri și degajarea de ghețuri a 
unor artere navigabile interioare și a 
porturilor baltice.

PARIS 11 (Agerpres). — Tempera
turile foarte scăzute insoțite de vint 
au pricinuit in sudul Franței decesul 
a trei persoane și perturbări in viața 
economico-socială. După cum trans
mite agenția U.P.I., citeva localități, 
din jurul Marsiliei au fost lipsite de 
apă ca .urmare a înghețării unor con
ducte. Pe Coasta de Azur și in Cor
sica, unde ninsoarea este un feno
men destul de rar, totul se. afli 
îmbrăcat intr-o mantie de zăpadă de 
peste 20 cm. Meteorologii anunță că 
această stare a vremii se va men
ține pină la sfirșitul săptămânii.
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