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Drtaitara temă spre accealm tarifar caMsi,
de eficientă ai dezvoltării intensive a economiei natale

Spunem simplu, cu conștiința ce
lei mai profunde unități de ac
țiune și ideal comunist : de munca 
noastră mereu mai spornică, de 
înalta calitate și eficiență depind 
progresul economic necontenit al 
patriei noastre socialiste și creș
terea bunăstării tuturor fiilor săi. 
Este un adevăr evidențiat din nou, 
cu toată claritatea, de Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea planului 
pe anul 1985 și pe întregul 
cincinal 1981—1985.

Din analiza făcută de Comitetul 
Politic Executiv și dintr-o serie de 
cifre și pasaje ale comunicatului 
amintit reține atenția faptul că 
întreaga activitate.din cincinalul re
cent încheiat a fost Orientată spre 
înfăptuirea unui obiectiv esențial, 
vital pentru progresul societății 
noastre : accentuarea factorilor 
calitativi ai dezvoltării intensive a 
economiei naționale. în această 
privință se cuvin relevate o serie 
de-rezultate pozitive in ce privește 
creșterea productivității muncii, a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, valorificarea superioară și 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, diminuarea costurilor și a 
cheltuielilor de producție, sporirea 
generală a eficienței economice. 
Reținem în acest sens din marele 
bilanț al muncii întregului popor 
de-a lungul cincinalului 1981—1985 :
• In industria republicană, pro

ductivitatea 
baza 
anul 
față < 
baza 
sută :

® Circa 52 la sută din sporul 
de productivitate a muncii realizat 
în cincinalul 1981—1985 s-a asigurat 
pe seama nrogresu’ui t'-’mic.

® în perioada 1981—1985, cerce
tarea științifică si dezvoltarea teh
nologică au contribuit la reali
zarea si introducerea în producție 
a 16 000 tipuri noi și modernizate 
de mașini, utilaje, aparate și insta
lații cu caracteristici superioare, 
a .pește 2 9n(i materiale și peste 
2'W bunuri de consum : de ase
menea, au fost aplicate circa 6 200 
tehnologii noi și modernizate, pre
cum și noi sisteme de mecanizare 
și automatizare a producției.
• Ponderea produselor noi și 

modernizate puse în fabricație de 
la ineeputul cincinalului, in pro- 
ducția-marfă a ramurilor prelu
crătoare ale industriei republicane, 
a reprezentat aproape 47 la sută 
in 1985, depășindu-se prevederile 
planului in acest domeniu.
• Cheltuielile totale la 1 000 Iei 

producție-marfă in industria re
publicană au scăzut in anul 1985, 
față de 1980, cu 3.1 la sută, iar 
cele materiale cu 4,9 la sută, obți- 
nindu-se pe această cale un vo
lum de economii pe întreaga pe
rioadă a cincinalului de circa 21,9 
miliarde lei ; reduceri ale chel
tuielilor de producție s-au reali
zat și in construcții-montaj și 
transporturi.

Pe un plan de maximă sinteză, 
progresele pe care economia na
țională le-a făcut pe calea adin- 
cirii laturilor calitative, de eficien
ță sint ilustrativ demonstrate 
faptul că aproape întregul spor 
producție industrială realizat 
cincinalul 1981—1985 s-a obținut 

creșterii productivității 
; de dinamica mai inaltă a 

producției nete, adică a 
nou create în industrie — 

Ia sută, in medie, anual — 
valorii produc- 

care a fost de 4 la 
schimbările intervenite 

. exportului, in cadrul

muncii calculată pe 
produeției-marfă a fost in 

1985 cu 15,4 la sută mai mare 
de 1980. iar cea calculată pe 
producției nete — cu 21,5 la

seama, 
muncii 
valorii 
valorii 
de 5,2 
față de creșterea 
ției-marfă, 
sută ; de i 
în structura

de 
de 
in 
pe

căruia ponderea mașinilor, utilaje
lor, mijloacelor de transport, pro
duselor chimice și, mărfurilor in
dustriale de larg consum a crescut 
de la 51 la sută in 1980 la 61 la 
sută in 1985.

Desigur, rezultatele obținute în 
cincinalul trecut pe tărîmu! accen
tuării factorilor calitativi-intensivi 
ai dezvoltării economice s-au re-

ales depășirii unor consumuri spe
cifice de resurse materiale și ener
getice și nerealizării la termenele 
prevăzute a indicatorilor tehnico- 
economici proiectați la unele capa
cități de producție ; după cum nu( 
în toate cazurile s-a acționat cu 
întreaga răspundere pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, pentru asimilarea de

flectat, cu contribuții de seamă, în 
creșterea venitului național. Sem
nificativ este că, pe baza dezvoltă
rii și modernizării producției ma
teriale și a creșterii eficienței eco
nomice in toate domeniile, in pe
rioada, 1981—1985 venitul națioaa! a. 
crescut cu 24,1 la sută ; s-au asi
gurat astfel resursele noi necesare 
atit pentru dezvoltarea și moder
nizarea în continuare a forțelor de 
producție, a economiei naționale, 
cit și pentru ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al între
gului popor.

Sint rezultate care pun puternic 
în lumină justețea și realismul 
politicii partidului nostru, a orien
tării consecvente a eforturilor oa
menilor muncii 
sarcinilor calitative, 
ale dezvoltării 
miei naționale, 
țelor formulate 
varășul Nicolae 
tarul general 
aprecierilor cuprinse in cuvântarea 
rostită la ședința Comitetului Po
litic Executiv, rezultatele obținute 
și in acest domeniu puteau fi insă 
și mai bune dacă ținem seama de 
posibilitățile de care dispune eco
nomia națională și de sarcinile ce 
trebuiau — și puteau — să fie rea
lizate. Bunăoară, deși au fost ob
ținute creșteri importante ale pro
ductivității muncii, totuși nivelu
rile prevăzute în planul cincinal 
nu au fost realizate integral in 
unele ramuri și sectoare, în prin
cipal datorită neajunsurilor in or
ganizarea producției și a muncii, 
in folosirea utilajelor și a”timpului 
de lucru : de asemenea, cu toate 
rezultatele obținute, costurile de 
producție nu s-au redus in toate 
sectoarele corespunzător sarcinilor 
din planul cincinal, datorită mai

spre realizarea 
de eficiență 

intensive a econo- 
In spiritul exigen- 
permanent de to- 
Ceaușescu, secre- 
ai partidului, al

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAU
a primit pe președintele Fundației „Apelul pentru conștiință" dm î>.u.a.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Arthur Schne- 
ier, președintele Fundației „Apelul 
pentru conștiință" din S.U.A., care 
a efectuat o vizită in țara noastră.

Oaspetele a exprimat calde mul
țumiri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a se 
reintîlni cu președintele României.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol

tarea relațiilor româno-americane, 
precum și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.

La primire a participat Ilie Vădu
va, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

A PRODUCE, A ECONOMISI

noi produse și introducerea de teh
nologii moderne.

De bună seamă, toate aceste 
neajunsuri demonstrează, în ulti
mă instanță, o organizare necores
punzătoare, un stil de muncă de
fectuos. ■;/coeficient a! upor cadre 
de conducere din ministere, cen
trale și întreprinderi, O insuficien
tă preocupare pentru valorificarea 
cu rezultate cit mai bune a poten
țialului tehnic, material și uman, 
pentru ridicarea activității econo
mice Ia un nivel superior de cali-

fate și eficiență. Tocmai de aceea, 
cu toții — de la muncitor, inginer, 
director de întreprindere și cen
trală pînă Ia ministru — avem 
datoria să analizăm cu toată exi
gența și răspunderea rezultatele 
obținute în realizarea indicatorilor 
calitativi, de eficiență in cincinalul 
precedent, spre a desprinde învă
țăminte și concluzii corespunzătoa
re atît din ceea ce a fost pozitiv, 
cit mai ales din neajunsurile care 
s-au făcut simțite, spre a acționa 
și mai hotârit, cu și mai multă 
energie pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor con
siderabil sporite și mobilizatoare 
stabilise in acest domeniu, pe baza 
planului național unic pe anul 
1986, pentru . fiecare ramură și 
unitate economică.

De altfel, planul pe 1986 — pri
mul an al noului cincinal — are 
ca prioritate fundamentală accen
tuarea laturilor calitative ale creș
terii economice, a cursului spre 0 
reproducție de tip puternic inten
siv, ridicarea substanțială a efi
cienței economice in toate sec
toarele economiei naționale. Orien
tarea fermă a eforturilor și pre
ocupărilor cadrelor din economie, 
a tuturor oamenilor muncii spre 
accentuarea caracterului intensiv al 
procesului • de reproducție este 
obiectiv necesară. întrucit in actua
la etapă de dezvoltare a țării in
fluența factorilor calitativi, de efi
ciență devine deternținantă in creș
terea venitului național. Aceasta 
iși găsește reflectarea în creș
terea cu 10—12 la sută a venitului 
național în acest prim an al nou
lui Cincinal, creștere superioară 
celei prevăzute pentru produsul • 
social, orecum și în realizarea a 
peste 90 la sută din sporul venitu
lui național pe seama ridicării pro
ductivității muncii sociale.

Este cit se poate de evident că 
sporirea mai accentuată a produc
tivității muncii constituie un factor 
hotăritor al valorificării superioare 
a muncii sociale în toate sectoare
le, al dezvoltării intensive a eco
nomiei in actualul cincinal. in 
cursul căreia frebute "'se asigu
re cel puțin dublarea productivi
tății , muncii. Desigur. căWe prin 
care trebuie atins acest obiectiv'

Citeva milioane tone 
combustibil convențional și 
o însemnată cantitate de 
energie electrică...

Iată ce conturează ima
ginea de consumator de 
energie, intr-un singur an, 
a Combinatului siderurgic 
de la Galați. O imagine 
care generează firesc și 
calitatea de producător h 
celei mai puternice vetre 
de foc a României con
temporane. Cu amintitele 
valori energetice, aici. în 
1986. urmează să se pro
ducă circa 8 milioane tone 
de otel, milioane tone fon
tă, laminate finite pline, 
semifabricate', bandă si ta
blă laminate la rece, citeva 
milioane tone de cocs...

O investiție de energie, 
cu rezultate pe măsură.

Sintem in cimpul de for
ță al unui mare consuma
tor tocmai pentru că acesta 
esțe și un . jnare producă
tor. Acestor doi termeni ai 
ecuației li se adaugă, obli
gatoriu, un al treilea : pu
nerea în valoare a resur
selor energetice refolosibi
le proprii. Este unul din
tre cele mai întinse și 
fascinante teritorii de ac
țiune, mai ales in ultimii 
ani. reflex firesc la impe
rativele etapei actuale de 
dezvoltare economică, unde 
creația tehnică și inițiati
va îndrăzneață, stăruitoare 
au spațiu nelimitat de ma
nevră, de afirmare. Este 
direcția de acțiune tenace 
care s-a soldat. în cetatea 
de foc a Galațiului, de-a 
lungul cincinalului recent 
încheiat, cu atragerea in 
circuitul productiv a unor 
resurse energetice refolosi
bile proprii în valoare 
peste 14 miliarde lei.

E mult, e puțin ?
înainte de a încerca

căutăm răspunsurile posi
bile la această întrebare, 
citeva argumente : în 1985, 
din cantitatea de combus
tibil necesară pentru ela
borarea șarjelor de oțel, 
fontă, cocs, pentru func-

de

să

Mircea ANGELESCU
(Continuare in pag. a Ii-a)

In aceste zile continuă să se desfășoare adunările 
generale ale' oamenilor muncii din unitățile agricole. 
Pornind de la indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de a se analizja cu 
înaltă exigență activitatea desfășurată in întreaga eco
nomie in cursul anului trecut, punîndu-se in evidență 
experiențele bune de la care trebuie pornit pentru 
realizarea sarcinilor ce revin agriculturii in 1986, in 
dezbaterile care au loc in unitățile agricole sînt atent 
analizate cauzele care au făcut ca la anumite culturi 
în unele, unități producțiile obținute să nu fie pe mă
sura condițiilor și posibilităților de care dispune agri
cultura noastră. Concludente sint în acest sens rezul
tatele bune și foarte bune obținute de numeroase 
unități agricole, unde, printr-o mobilizare puternică a 
forței de muncă, prin respectarea cu strictețe a tehno
logiilor stabilite, s-a reușit să se obțină producții mari, 
peste nivelul planificat, chiar în condițiile climatice mai 
dificile din anul trecut. Manifestîndu-se ca adevărate

hirtii, n-am 
pe o riglă 
nu mai țin 
ton asemă-

De cunnd, intr-o locali
tate care in ultimele două 
decenii și-a ciștigat repu
tația de „perlă economică 
a văii Prahovei" — am nu
mit orașul Cimpina — am 
aflat că fiecare a 35-a per
soană care lucrează in În
treprinderile și instituțiile 
așezării poartă titlul de in
giner. I-am cunoscut pe 
mulți : personalități distin
se și distincte, profesioniști 
exempiari, in permanentă 
ofensivă pentru promova
rea noului, ei se consideră 
pe bună dreptate — ase
menea miilor și miilor de 
colegi ai lor din toată țara 
— primii chemați in bătă
lia pentru creșterea pro
ductivității muncii. Dar 
mi-a fost dat să-I aud pe 
unul dintre ei spunind : 
„Toată ziua semnez bonuri 
de materiale, imi consum 
timpul de lucru cu activi
tăți nespecifice profesiei 
mele, completez sau con
trolez cum au fost întocmi
te tot felul de 
mai pus mina 
de calcul de 
minte". Pe un
nător, la Bacău, directorul 
unei întreprinderi se la
menta: „Sint pur și sim
plu amețit, ies dintr-o 
ședință și intru-n alta, 
abia dacă-mi mai rămine 
timp ca să semnez cores- 

' pondența. Am și uitat că 
am diplomă de inginer..."

genAfirmațiile de acest 
au darul să stirnească tot 
felul de întrebări. Una din
tre ele ar fi aceasta : ce 
este acela un inginer ? Ci
tind-o. mulți dintre dv. 
probabil că veți conside
ra-o superfluă, răspunsul

Un dicționar apărut la noi 
aproape acum trei decenii 
afirma că „inginer = spe
cialist cu o pregătire teh
nică și teoretică obținută 
intr-un institut de invăță- 
mînt superior, care organi
zează și conduce procesele 
tehnologice dintr-o intre
prindere". Alt dicționar, de 
dată mai recentă, definind 
aceeași noțiune, adaugă și : 
„..., care prestează o acti
vitate tehnică de proiecta-

Aspect de muncă de la întreprin
derea bucureșteană „Automatica" 

Foto : E. Dîchiseanu

ționarea laminoarelor etc., 
aproape 60 la sută a pro
venit din resurse energe
tice refolosibile. De cițiva 
ani, combinatul gălățean 
iși asigură integral fierul 
vechi și fonta veche pen
tru producția de oțel și a 
pieselor turnate, 72 la sută 
din necesarul de bronz, 43 
la sută din cel de cupru 
etc.

Datele acestea de sinte
ză au, se-nțelege, reverbe-

mințitele 
milioane 
materie primă atît de ne
cesară fabricării cimentu
lui. Este și aceasta incă o 
resursă proprie atrasă cu 
bune rezultate in ciclul 
industrial.

După cum la fel se poa
te vorbi despre integrarea 
in acest circuit a gazului 
de cocs și de furnal care 
înlocuiesc într-o măsură 
din ce in ce mai mare con-

fabrici circa 2 
tone de zgură —

Nimic să nu se piardă, 
totul să fie recirculat

și refolosit!
Acțiuni și preocupări, în puternica 
cetate de foc a Galațiului, privind 
punerea în valoare a resurselor 

refolosibile proprii

siderurgic de la Galați ac
țiunea de recondiționare a 
unor piese și subansamble 
și recuperarea unor mate
riale care totalizează va
lori importante. Numai re- 
condiționarea țagărelor și 
cilindrilor de laminoare, 
de exemplu,, se soldează 
anual cu economii de mili
oane, ca și recondiționarea 
osiilor montate la va
goanele tehnologice etc. 
Valoarea pieselor și suban- 
samblelor recondiționate în 
1985, de exemplu, s-a ridi
cat la 660 milioane lei față 
de 308 milioane lei în 1982. 
Anul trecut s-au recirculat 
45 tone fero-molibden. 687 
tone nichel, 2 870 tone fero- 
crom. La aceste rezultate 
să mai adăugăm și faptul 
că, anul trecut, coeficien
tul de utilizare a tuturor 
instalațiilor de 
existente în 
fost de 96 Ia 
vul fiind ca 
să crească la 
ceea ce 
tegrarea 
ductiv a 
nergetic 
de a fi
lei cu aceste preocupări, la 
Combinatul siderurgic de 
Ia Galați există un interes 
susținut pentru a mări 
randamentul energetic al 
instalațiilor. Este vorba, 
ca să ne oprim doar Ia 
două exemple, de extinde
rea turnării continue cu 
efecte deosebite in mărirea 
procentului de scoatere a 
metalului si de laminare 
la tolerante negative. Cu 
alte cuvinte, modernizarea 
proceselor tehnologice de
termină o folosire mai ac
centuată si la un nivel ca
litativ mai ridicat a resur
selor de 
energie, 
resursele

1990 
sută, 
rein- 
pro-

recuperare 
combinat a 

sută, obiecti- 
pînă' în 
97,5 la

va însemna 
in circuitul 
unui potențial e- 
și material demn 
consemnat. Para

rația lor. Dincolo însă de 
impactul firesc în conști
ință se află un imens efort 
uman. Se află cumulul de 
energii antrenate. Munca 
politică, organizatorică, de 
conștientizare față de va
lorile încredințate spre 
gestiune, au determinat un 
climat de masă menit să 
stimuleze interesul și grija 
pentru buna și eficienta 
gospodărire a materiilor 
prime, a materialelor.

Zilnic, din acest loc unde 
vîntul și pâmintul poartă 
miresmele metalului, plea
că spre fabricile de ciment 
ale tării circa 60 de vagoa
ne incărcate 
furnal ca 
klincherului. 
magistralele
patriei cărăușesc spre

cu zgură 
înlocuitor

Intr-un
de oțel

In ziarul de azi
Rubricile noastre : Scrisori ale 
oamenilor muncii adresate con
ducerii partidului ; De la ori
zonturile vieții la universul artei 
contemporane ; Festivalul națio
nal „Cintarea României" ; Oa
meni, fapte, semnificații din lu
mea constructorilor socialismului

ole lucrătorilor din agri-

de 
al 

an, 
ale 
a-

de 
uscată a cocsului, 
drept scop pulsa- 

sistemul energetic 
a însemnate can-

sumul de gaze naturale, de 
hidrocarburi în genere. După 
cum, la fel se poate vorbi 
și despre instalațiile 
stingere 
care au 
rea in 
național
tități de energie electrică. 
Instalațiile amintite cap
tează aburul cald care, la 
rindul lui, pune in func
țiune cele trei turboagre- 
gate de cite 6 MW. Pe a- 
ceastă cale, în 1985. insta
lațiile de stingere uscată a 
cocsului, fără să consume 
nimic, au pompat în siste
mul energetic național, 
peste plan, 15 000 MWh 
energie electrică.

Iar pentru a întregi acest 
tablou să mai adăugăm că 
ia amploare la Combinatul

materii prime, de 
diminuind firesc 
refolosibile încor-

TANASACHEIlie 
Stefan DIMITRiU

(Continuare în pag. a V-a)

Nobila tradiție
a familiei românești

foruri supreme de conducere 
cultură, adunările generale analizează concret modul 
de organizare a muncii din aceste unități fruntașe, 
factorii tehnici ți- economici care stau la baza rezul
tatelor bune obținute, propunînd și adoptînd măsuri 
pentru generalizarea acestora în activitatea proprie.

Avînd pe ordinea de zi dezbaterea și aprobarea in
dicatorilor de plan pe acest an, adunările generale 
adoptă și programul de măsuri politico-organizatorice 
și tehnico-economice menite să ducă fa realizarea 
unor producții agricole superioare, pentru a asigura 
buna aprovizionare a populației, necesitățile industriei 
și economiei naționale, pentru a spori 
contribuția agriculturii la dezvoltarea 
patriei.

Pentru poporul nos
tru numărul cit mai 
mare al copiilor a fost 
și rămine o problemă 
de importanță 
Familia 
și-a dat și 
să-și dea și 
seama că pentru 
țară ca 
creșterea continuă 
populației 
din garanțiile 
sale fizice și 
tuale.

tncepind incă 
vremea dacilor 
romanilor 
apoi, a 
migratoare, 
triei t ciți

vitală, 
românească 

trebuie 
astăzi 

o 
România, 

a 
una 

forței 
spiri-

este

din 
și-a 
mai

și moi mult 
generală o

și, 
popoarelor 
a da pa- 

mai mulți 
copii era deviza fiecă
rei mame. In evul 
mediu românesc, dato
rită multelor războaie 
la care țările 
nești 
pînă 
unui 
ceea

ÎN PAGINA A III-A : Dezbateri 
generale ale cooperativelor 

producție

din adunările 
agricole

una creatoare. Și totuși, nu 
în puține locuri inginerii 
sint realmente captați în 
tot felul de activități admi- 
nistrativ-gospodănești sau 
de altă natură, fapt care 
i-a obligat pe unii dintre 
ei să acționeze mai puțin 
ca ingineri, și doar ca exe- 
cutanți ai proceselor teh
nice de producție. Or, se 
știe că, in calitatea lor de 
profesioniști cu inaltă cali
ficare, ei trebuie in primul

Inginerii, dincolo de...
diplomă

fiind de Ia sine înțeles... 
Poate că unii vor gindi că 
ar fi fost mai bine să în
trebăm altfel.: cine nu știe 
ce ,este acela un inginer ? 
sperind — și tot ca de la 
sine înțeles — că n-ar exis
ta cineva care să nu știe. 
Se uită insă că nu tot ceea 
ce-i de la sine înțeles este 
totdeauna... de la sine Înțe
les.- Motiv pentru care vom 
încerca să ne explicăm, 
pornind de Ia însăși noțiu
nea in discuție. Strămoșii 
noștri latini înțelegeau prin 
ingenium : 1. fire, natură, 
caracter, dar și 2 spirit, ta
lent, inteligență, iar noțiu
nea de inginer are ca ori
gine tocmai acest ingenium.

re, de cercetare, de organi
zare și de conducere a pro
ceselor tehnologice dintr-o 
intreprindere ; titiu deținut 
de această persoană".

De ce am amintit defini
țiile de mai sus ? Bineînțe
les că nu pentru conside
rente de ordin lingvistic, ci 
pentru a sublinia că, in e- 
tape diferite, pe trepte di
ferite de dezvoltare econo
mică și socială, același ter
men se face oglinda reali
tății respectivei etape. Pro
blema nu este insă de for
mă, ci de conținut. Profesia 
de inginer — dar nu numai 
— cu timpul și-a sporit 
exigențele, dar totdeauna 
rațiunea ei de a fi a fost

rind — este obligatoriu a- 
cest lucru — să fie preo
cupați de Îmbunătățirea 
permanentă, de optimiza
rea tehnologiilor de la locu
rile lor de muncă, nu nu
mai de aplicarea corectă a 
celor deja existente.

Firește, nu-i vorba de a-l 
absolvi pe inginer de răs
punderile care-i revin in 
mod firesc in calitate de 
conducător și organizator al 
proceselor productive, ci de 
degrevarea lui de toate ac
tivitățile lăturalnice profe
siei, de tot ceea ce-l ab
strage de Ia tehnică, de la 
formarea oamenilor. Este 
vorba în ultimă instanță de 
asigurarea unui climat fa-

vorabil creației de inspira
ție inginerească, un climat 
pe care fiecare unitate pro
ductivă — un rol decisiv în 
această direcție revenin- 
du-le comitetelor de partid 
și consiliilor oamenilor 
muncii — trebuie să-1 în
trețină și să-l dezvolte nu 
numai in sensul de a face 
din ingineri oameni ai 
muncii cu regim preferen
țial, ci creatori in deplinul 
ințeles al cuvintului.

Nu de puține ori studiile 
de specialitate au atras a- 
tenția asupra neconcordan- 
ței existente în unele locuri 
intre gradul de pregătire 
al oamenilor muncii și 
complexitatea lucrărilor e- 
fectuate de ei. De exem
plu, in cadrul 
efectuat într-o 
re industrială 
nă, s-a stabilit 
Iul cu pregătire superioară 
cheltuia intre 22 și 30 la 
sută din timp pentru efec
tuarea unor lucrări de nivel 
mediu sau chiar elementar. 
Este încă destul de răspîn- 
dită situația cind — din 
motive diferite, dar cel mai 
adesea pentru că nici con
siliile oamenilor muncii, 
nici comitetele de partid, 
nici organizațiile de tine
ret și sindicale nu urmă
resc acest fapt — în servi
ciile de concepție sau in 
atelierele de proiectare se 
consumă muncă inginereas
că de calificare înaltă pen
tru a executa lucrări ce pot

unui studiu 
intreprinde- 
bucureștea- 
că persona-

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a V-a)

româ
nii fost supuse, 

la învecinarea 
război cu altul, 
ce însemna o 

permanentă împuțina
re a bărbaților, femei
le nășteau copii din 
sacrul instinct de con
servare a neamului. 
Așa se explică faptul 
că, in Moldova mai 
cu seamă, numele de 
familie era derivat de 
la prenumele mamei : 
Aioanei, Apetrei, Ani- 
ței. Era în acest, ma
raton al nașterilor și 
grija ca oastea țării să 
fie mereu reîntregită ? 
Fără îndoială că da. 
Dovadă este gestul le
gendar al Tudorei 
Vrincioaia care, mamă 
a mai mulți copii. îi ' 
dăruia oastei lui Ște
fan cel Mare — voie- ' 
vodul însuși fiind tată 
de mai mulți copii.

Mă mai gindeam la 
faptul că proletariatul 
iși trage numele tot 
de la numărul mare 
de copii, tn latinește 
proles înseamnă o- 
draslă, iar proletariat 
s-ar traduce perifras
tic, omul cu mulți 
copii sau, mai fidel, 
omul care nu are altă 
avere decit copiii. Lu
cru foarte frumos : 
copiii ca avere, co
moară, zestre, virtute 
a omului. A omului 
sănătos, omenos, bun 
patriot. tn condiții 
grele, el iși apăra sin
gura avuție, copiii, pe 
cind bogatul, ca să 
nu-și fărimițeze ave
rea, făcea copii cit 
mai puțini.

Este unul din meri
tele definitorii 
cestor douăzeci 
de renaștere 
ci problemele 
grafice au fost 
in valențele lor majo
re, de ordin politic, 
statal, in contextul 
patriotic și umanist ce 
le imprimă măreție și 
sens, tncă în 1966 pro
blema creșterii supra- 

^vegheate a natalității

t

ale a- 
de ani 
faptul 
demo- 
repuse

deschidea un capitol 
atit de necesar. S-a 
făcut un calcul știin
țific, de perspectivă, 
in care intrau scăde
rea continuă și 
marcată a 
infantile, 
condițiilor 
condițiilor 
sanitare, 
culturii i 
aamenilor 
împreună 
rajarea 
morală pe care o acor
dă statul 
cu mițlți 
să se 
creșterea
României socialiste pe 
etape imediate și pe o 
perioadă îndelungată. 
Rezultatele' s-au și vă
dit, an de an: Numai 
că nu la cifrele rea
list prevăzute.

Sint țări cu o dez
voltare mult superioa
ră care au intrat 
criză de 
populației 
semnale 
alarmă.
ele am fost și eu nu 
demult cu treburi li
terare, și tocmai lua 
măsuri drastice in a- 
ceastă privință, 
in interesul 
oricărei națiuni 
asigure sporul 
populație 
dezvoltării, 
lui. Aceasta

■ tuie intr-o , __
politică, o filozofie de 
stat și nu .... 
doar tin simplu 
curs de

Ridicat 
dintr-o 
meroasă, 
României 
bine seama , de 
loarea istorică a 
plicațiilor demografice 
și le-a pus temerar in 
aplicare. Acțiunea sa 
a avut ecou mai ales 
in țările care suferă 
scăderi continue și 
alarmante ale procen
tului de nașteri. Poate 
tocmai de aceea 
convenit 
tate ca 
mondial 
fiei să 
București, 
astăzi lucrările 
vom constata aprecie
rea pe care savanți 
reputați in materie o 
făceau cu privire la 
fermitatea inițiativei 
românești.

Dumneata scrii una, 
dar realitatea e alta, 
va spune mic-burghe- 
zul mizantrop 
acustica ușurel 
mopolită.

bine
mortalității 

creșterea 
a 
și 
a 
a

■ de viață, 
' igienice 

inclusiv 
medicale 

muncii 
cu incu- 

materială și

familiilor 
copii — ca 
prefigureze 

populației

creștere
Si i 

acute 
tn una

in 
! a 
trag 

de 
din

Este 
vital al 

să-si 
de 

necesar 
progresa
se consti- 

filozofie

reprezintă 
con- 

imprefurări. 
el însuși 

familie nu- 
președintele 

și-a dat 
va- 
im-

cu 
un 
al 
se

s-a 
unanimi- 
Congres 

demogra- 
țină la 

Lecturind 
lui,

și cu 
cos- 

Ca să fa
cem copil mulți tre
buie să avem con
dițiile necesare. îna
inte de a-l întreba pe 
omul respectiv cum 
trăiau hătrinii lui și 
cum trăiește el, cit au 
învățat părinții lui și 
cit el — și, mai aleș

copiii lui — am 
rog să parcurgă 
tisticile 
capitolele demografi
ce și să constate că 
tocmai țările cu trai 
mai imbelșugat sufe
ră și se câinesc de pe 
urma procentelor de 
nașteri foarte scăzute 
— cu excepția State
lor Unite, unde fami
liile au copii mulți și 
unde statul și indivi
dul iși dau seama că o 
populație mare și 
densă înseamnă pro
ducție mare și densă 
de bunuri materiale 
și spirituale — sănă
tate fizică și morală. 
Mai degrabă moda, si
lueta, comoditatea, 
traiul modern conduc 
unele familii spre 
fuga de copii. Moftul 
acesta e străvechi ; 
incă Ovidiu il per
sifla cam cu 2 000 de 
ani in urmă, 
„Astăzi femeia 
vrea elegantă 
leapădă plodul 
tot mai rar o 
cum alăptează, 
tind". Cintînd, 
murmurind ______
de leagăn, prima me
lodie și primele vorbe 
pe care le auzim pe 
lume. $i apoi raiul 
copilăriei. Chiar dacă 
este un rai mai să
răcăcios al unei cppi- 

cum a 
al lui 
rămine 

ne-

să-l 
sta- 

U NE SCO la

zicind : 
se 

Și-Și 
/ Căci 
vedem 

cin- 
adică 

cîntecul

larii sărace, 
fost, de pildă. 
Creangă, el 
sub nimbul său 
pieritor. Și bucuria de 
a avea, de a vedea, de 
a auzi copii.

Cum ar arăta oare 
o țară fără copii, un 
oraș, o stradă, un sat 
fără copii ? Ne infri- 
gurăm numai la pu
nerea întrebării, lată 
de ce, reconstruind 
mereu o țară și un 
veac, dindu-i o nouă 
istorie și o nouă citi
re a istoriei, avem 
nevoie ca viitoare
le generații să situeze 
fluent in plinătatea 
entității și forței lor, 
în toate zonele de ac
tivitate creatoare, pre- 
tutindenea. pe fiece 
colț de pămint — ge
nerații cu care să ne 
îmbogățim, să ne im
punem valorile țării 
și să ni le apărăm 
oricind, oriunde și de 
oricine ar încerca să 
ni le încalce sau si 
ni le deznaționali
zeze.

tn acest sens am 
ințeles eu relansarea 
pe plan republican a 
apelului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
recentului decret pri
vind natalitatea, spre 
toate sufletele iubi
toare de adevăr 
frumos. Cu ecoul 
noi, in copiii și in 
pili copiilor noștri.

Si 
in 

co

AI. ANDR1TO1U
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SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

O investigație făcută ieri de reporteri și corespondenți ai „Scînteii" 
pune în evidență o concluzie limpede pentru activitatea economică 

EwikI prte si Mie să fie realizat imegraH
ferme pentru dezvoltarea asociației economiceMăsuri

Măieruș, județulDin comuna ...
Brașov, a sosit o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se arăta că rezultatele econo
mice ale asociației economice inter- 
cooperatiste pentru creșterea vaci
lor de lapte din localitate sînt neco
respunzătoare, că datorită lipsei de 
grijă se face risipă și se sustrag fu
raje, se înregistrează mortalități la 
animale etc. Se mai relata că di
rectorul asociației, Nedelcu Tra
ian. își neglijează îndatoririle, se 
comportă necorespunzător in rela
țiile cu oamenii, comite abuzuri 
in dauna avutului obștesc.

La indicația secretarului gene
ral al partidului, scrisoarea a fost 
dată spre rezolvare prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului. Verificările efectuate la 
fața locului de activiști de partid 
și de stat au confirmat afirmații
le din sesizare. Din raportul de 
cercetare rezultă că. într-adevăr, 
în unitate au fost comise diferite 
ilegalități, unele chiar din dispo
ziția directorului. De pildă, aces
ta a fabricat țuică din circa 900

În sprijinul bunei organizări și gospodăriri a întreprinderii
Intr-o scrisoare adresată tovară

șului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu au fost sesi
zate unele aspecte negative din 
organizarea centralei industriei 
sticlei și ceramicii * fine, inclusiv 
faptul că întreprinderea de sticlă
rie București, pe care este grefată 
centrala, nu ar fi gospodărită in 
mod corespunzător și cu eficienta 
posibilă. Autorul scrisorii arăta că 
lipsurile respective ar fi legate în
deosebi de activitatea necorespun
zătoare a unor cadre de conducere 
și că, deși deficiențele mai fusese
ră semnalate, nu s-au luat măsu
rile de îndreptare necesare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie repar
tizată spre soluționare unui secre
tar al C.C. al P.C.R. și viceprim- 
ministrului de resort al guvernului. 
Fiind verificată de activiști ai co
mitetului central și specialiști de 
la Consiliul de Miniștri, faptele

Ordine și disciplină în desfășurarea comerțului municipal
La întreprinderea C.S. textile- 

Incălțăminte Cluj-Napoca există 
nereguli în desfășurarea comerțu
lui. se manifestă dezordine și alte 
deficiențe, de care se fac vinovați 
unii factori din conducerea comer
țului municipal și, deși situația a 
fost sesizată unor organe lo
cale, nu s-au luat nici un fel 
de măsuri — se relata In- 
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

încredințată spre rezolvare unul 
secretar al C.C. al P.C.R. și vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului, la cercetarea faptelor se
sizate au participat activiști ai C.C. 
al P.C.R., cadre de specialitate din 
aparatul Consiliului de Miniștri și 
de la Ministerul Comerțului Inte
rior. Raportul de cercetare întoc
mit confirmă, de la început, faptul 
că în organizarea și conducerea 
întreprinderii există dezordine și

C\JRIENTARE FERMĂ SPRE ACCENTUAREA FACTORILOR CALITATIVI^
(Urmare din pag. I)
sint multiple — de la perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, folosirea cu indici supe
riori a capacităților de producție, 
modernizarea mașinilor și utilaje
lor existente, a fluxurilor tehnolo
gice, extinderea mecanizării, auto
matizării și robotizării producției, 
acolo unde este necesar, pînă la 
introducerea de tehnologii moder
ne, raționalizarea transporturilor 
interne și ridicarea nivelului pre
gătirii tehnico-profesionale a oa
menilor muncii.

Esențial in această privință este, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca pe baza cri
teriilor orientative stabilite de 
partid să fie definitivate de urgen
ță programele de măsuri privind 
organizarea și modernizarea pro
ceselor de producție din întreprin
deri. Practic, după cum a indicat 
conducerea partidului. încă din 
luna februarie trebuie să se trea
că la aplicarea efectivă în practică 
a măsurilor prevăzute în acest 
scop pentru prima etapă, urmînd 
ca, în linii generale, în anul viitor, 
pînă la Conferința Națională a 
P.C.R., să se realizeze în întregime 
și. celelalte măsuri stabilite de 
partid pentru creșterea mai puter
nică a productivității muncii în 
actualul cincinal, în toate sectoare
le de activitate. Pornind de la în
semnătatea deosebită a acestei 
acțiuni — care trebuie să asigu
re. concomitent cu creșterea mai 
accentuată a productivității mun
cii. reducerea consumurilor mate
riale și energetice și ridicarea ni
velului tehnico-calitativ al produ
selor — este absolut necesar ca 
pretutindeni. în toate unitățile, 
aceasta să se desfășoare sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid și cu sprijinul cercetării 
științifice și al ministerelor.

în spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu aceeași stăruință și răspundere 
trebuie să se acționeze în fiecare 
întreprindere pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. După cum se arată 
în comunicatul cu privire la reali
zarea planului în cincinalul 1981— 
1985, am obținut rezultate impor
tante în acest domeniu. Dar în 
noul cincinal, exigentele în aceas
tă privință sînt mult mai mari. 
Si aceasta din rațiunea majoră ca 
industria românească să-și men
țină si să-și consolideze pozițiile 
pe care le ocupă, să cucerească 
altele noi. să dețină un loc mai 
de frunte în comnetitia ce se des
fășoară în acest domeniu pe plan 
mondial. Tocmai din această 
perspectivă. Congresul a! XIII-lea 
al partidului a stabilit ca pînă in 
anul 1990 produsele românești să 
fie comparative si competitive — 
atît sub aspectul performanțelor

in tercoopera tiste
kg prune, obținute de pe terenu
rile asociației, pe care nu a in- 
registrat-o în nici un fel; a cres
cut porci la locuința unor cetă
țeni din localitate, unde asociația 
își depozitase și furaje. In anul 
1984 a depozitat în locuințele unor 
cetățeni aproape 15 000 kg porumb 
știuleți, pe care apoi le-a împăr
țit ilegal. Asociația are. cum e și 
firesc, teren arabil, din care însă 
în 1984 și 1985 au fost atribuite 
nelegal și fără aprobarea adună
rii generale suprafețe mai mari 
de 4 hectare. La fel se depozitau 
mari cantități de fin otavă în a- 
fara complexului, la unii cetă
țeni, fără să se încheie acte co
respunzătoare de custodie și fără 
să se stabilească răspunderi ges
tionare. In același timp, datorită 
neasigurării unor condiții cores
punzătoare de furajare și îngriji
re s-au înregistrat mortalități la 
animale.

Față de gravitatea abaterilor 
constatate, împreună cu comitetul 
județean de partid, s-a stabilit ca 
Nedelcu Traian să fie destituit 

relatate s-au dovedit a fi numai 
în parte reale. Astfel, în ce privește 
rezultatele economice ale între
prinderii de sticlă — așa cum se 
subliniază în raportul de cercetare 
— în ultimii 3 ani principalii in
dicatori de plan au fost nu numai 
îndepliniți, ci si depășiți. Pe baza 
rezultatelor obținute în producție, 
s-au acordat premii unui număr 
însemnat de oameni ai muncii, in 
conformitate cu prevederile legale.

în răspuns se arată că o obser
vație, cuprinsă în scrisoare, pri
vind folosirea a trei cuptoare, nu 
este întemeiată, realitatea fiind că 
ele au fost utilizate corespunzător 
la nivelul parametrilor proiectați 
și potrivit cerințelor economiei na
ționale ; lucrările executate la a- 
ceste cuptoare au fost determinate 
de cerințe ale planului de introdu
cere a progresului tehnic, pentru 
modernizarea produselor.

manifestări de lipsă de răspunde
re. Astfel, s-au constatat diferite 
neajunsuri în prezentarea mărfu
rilor, în ce privește desfacerea 
produselor de categorii „extra" și 
„lux" numai prin magazine special 
amenajate. în organizarea comer
țului stradal, extinderea rețelei de 
tonete în raport cu cerințele cum
părătorilor din municipiu. în ceea 
ce privește situația avutului obștesc 
s-a constatat că la respectiva în
treprindere. deși au fost înregistra
te lipsuri în gestiune, acestea au 
fost trecute cu vederea, manifes- 
tîndu-se atitudine de tolerantă 
față de vinovați, în loc să se ia 
măsurile legale corespunzătoare.

Cercetările efectuate, discuțiile 
purtate cu oamenii muncii din uni
tate au pus în evidentă faptul că 
starea de lucruri necorespunzătoa
re din întreprinderea comerțului 
de stat textile-încălțăminte Cluj- 

tehnice și calitative, cit și sub as
pectul eficienței economice — cu 
cele mai bune produse similare fa
bricate pe plan internațional și, in 
unele domenii, să se situeze pe pri
mele locuri.

Este un obiectiv de mare însem
nătate economică, este o cerință 
ce decurge din nevoia de a valori
fica la un nivel superior poten
țialul tehnic modern al industriei, 
resursele materiale și energetice 
de care dispune țara noastră. în 
scopul creșterii mai rapide a veni
tului national, a avuției întregii 
societăți. Sarcini și răspunderi 
deosebite în înnoirea și moderni
zarea produselor, in ridicarea ni
velului lor tehnic și calitativ revin 
specialiștilor din domeniul cerce
tării științifice, proiectării și dez
voltării tehnologice ; ei trebuie să 
abordeze problemele calității intr-o 
viziune modernă, complexă, dina
mică, să aibă permanent în vedere 
ceea ce s-a creat mai bun pe plan 
mondial, astfel ca noile produse pe 
care le concep să se situeze la ni
velul performantelor tehnice și 
economice atinse pe plan mondial 
și, în anumite domenii, chiar să le 
întreacă.

Exigente și sarcini importante în 
ce privește nivelul tehnic si ca
litativ al produselor se pun. tot
odată. în fața oamenilor muncii din 
întreprinderi ; în acest sens, ei tre
buie să acționeze, cu toată hotă- 
rirea. pe multiple planuri — de la 
piegătirea în bune condiții a fa
bricației. perfectionarea tehnologii
lor. întărirea si modernizarea con
trolului tehnic de calitate pe în
tregul flux de producție și în faza 
finală, pînă la respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, a documen
telor tehnice si instaurarea la toa
te locurile de muncă a unui cli
mat de maximă responsabilitate in
dividuală si colectivă pentru rea
lizarea tuturor produselor, fără ex
cepție. la un nivel calitativ supe
rior. Practic, tot ce se concepe și 
fabrică în industria noastră trebuie 
să constituie o mîndrie pentru oa
menii muncii, pentru întregul nos
tru popor.

Deopotrivă, un factor deosebit de 
Important al dezvoltării intensive 
a economiei naționale în acest an. 
în actualul cincinal. îl reprezintă 
reducerea mai accentuată a consu
murilor materiale și energetice. Cu 
toată exigenta a subliniat secreta
rul general al partidului că înfăp
tuirea riguroasă a sarcinilor în a- 
cest domeniu este cu atît mai ne
cesară cu cît consumurile noastre 
sint mai mari decît în multe țări 
dezvoltate, deși avem o industrie 
nouă, modernă. în multe privințe 
superioară multor unități similare 
din aceste țări. Iată de ce. asa cum 
a indicat recent tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în fiecare ra
mură industrială. în fiecare între

din funcția 
in discuția

de director, să fie pus 
plenarei comitetului 

comunal de partid, sancționat 
vot de blam cu avertisment 
exclus din comitetul comunal 
partid. Totodată, s-a țiispus 
tocmirea unei evidențe corecte a 
situației furajelor din toate de
pozitele, ca și a altor produse în
magazinate în afara complexului; 
supunerea spre aprobarea adună
rii generale a plăților făcute in 
natură pentru spațiile închiriate, 
precum și pentru atribuirea, po
trivit legii, a loturilor în folosin
ță: imputarea unor sume de bani 
celor răspunzători d£ pagubele 
produse. Avînd în vedere carac
terul penal al unor abateri, ca
zurile respective au fost transmi
se. spre cercetare, organelor 
stat.

Pentru i realizarea sarcinilor 
producție s-au stabilit măsuri 
completare a necesarului de 
raje și s-a efectuat un examen 
medical al efectivelor matcă în 
vederea înlocuirii celor necoies- 
punzătoare biologic.

cu 
și 

de 
în

de

de
de 

fu-

în același timp, din controlul șl 
analizele efectuate, a rezultat că, 
în ultima perioadă, s-au manifes
tat o serie de lipsuri în ce privește 
organizarea și buna gospodărire a 
întreprinderii de sticlărie, folosi
rea rațională a materiilor prime, 
materialelor, energiei electrice și 
combustibililor, asigurarea ordinii 
și disciplinei — lipsuri legate de 
activitatea unor cadre de condu
cere necorespunzătoare. Drept pen
tru care directorul general adjunct 
al centralei a fost eliberat din 
funcție și încadrat într-o funcție 
de execuție ; Ia fel, directorul co
mercial al centralei a fost înca
drat în funcția de contabil-șef sec
ție la întreprinderea de articole de 
sticlărie București ; de asemenea, 
trei șefi de serviciu au fost înlo- 
cuiți din funcție și încadrați cores
punzător pregătirii lor profesio
nale.

Napoca este și urmarea neajunsu
rilor din activitatea consiliului oa
menilor muncii, a biroului execu
tiv. De asemenea, comitetul de 
partid nu a întreprins măsuri ope
rative față de cei care au săvîrșit 
abateri de la etica profesională, 
care au adus pagube unității. Unele 
cadre din conducerea întreprinde
rii nu au constituit exemplu per
sonal în muncă, nu au exercitat 
un control permanent și exigent:

Pentru toate acestea, directoarea 
întreprinderii și șeful complexului 
„Central" au fost eliberați din 
funcții, directoarea adjunctă fiind 
sancționată pe linie de partid și de 
stat. Au fost .sancționați și vinovă
ții de nereguli în gestiune, conclu
ziile cercetării scrisorii fiind dez
bătute în plenara cu activul din 
domeniul comerțului Cluj-Napoca.

Neoilai ROSCA

prindere trebuie să se stabilească 
o adevărată strategie a reducerii 
consumurilor materiale si energe
tice, să se definitiveze in cel mai 
scurt timp — vaiorificind expe
riența bună dobindită și pe baza 
unor criterii unitare pentru toate 
sectoarele de activitate — progra
me speciale pe etape, care să asi
gure, în următorii ani. o reduce
re cu 30 la sută a consumurilor 
pe unitatea de produs. Practic, toa
te produsele ce se concep în in
stitutele de proiectare si în între
prinderi trebuie să tină pasul cu 
cele mai noi realizări ale științei 
Si tehnicii moderne si. deopotrivă, 
să necesite consumuri mai reduse 
de materii prime, energie și ma
teriale : sub nici un motiv nu tre
buie admis să se mai introducă in 
fabricație produse cu consumai i 
mai mari decît cele existente. Tot
odată. este absolut necesar ca in 
fiecare întreprindere să se acțio
neze cu perseverentă și răspunde
re pentru reproiectarea. moderni
zarea si reducerea greutății pro
duselor aflate în fabricație, pentru 
perfectionarea tehnologiilor si in
troducerea de noi tehnologii, de 
soluții tehnice avansate, care a- 
sigură valorificarea superioară a 
resurselor materiale, pierderi mi
nime în procesul de prelucrare, 
pentru gospodărirea rațională, cu 
cea mai mare economie, a mate
riilor prime, materialelor și ener
giei electrice. Diminuarea continuă 
a consumurilor materiale și ener
getice pe unitatea de produs con
stituie o sarcină prioritară a tu
turor oamenilor muncii — și pentru 
înfăptuirea ei trebuie să se ac
ționeze energic, cu întreaga răspun
dere, in fiecare întreprindere, în 
fiecare ramură a economiei națio
nale.

In fond. în înalta răspundere a 
organelor de conducere colectivă, a 
cadrelor de conducere, a tuturor 
oamenilor muncii din fiecare uni
tate economică pentru gospodărirea 
cu maximă eficientă a părții din 
avuția națională încredințată de 
societate spre administrare si dez
voltare — realizînd producția fizi
că planificată si cea suplimentară 
la un înalt nivel tehnic si calita
tiv. cu consumuri materiale și e- 
nergetice cît mai reduse, o produc
tivitate a muncii superioară, be
neficii cît mai mari și o rentabi
litate tot mai ridicată — constă 
esenta-esentelor aplicării ferme a 
noului mecanism eeonomico-finan- 
ciar. a aii tocon du cerii si autoges- 
tiunii muncitorești. Numai ne a- 
ceastă cale fiecare colectiv de oa
meni ai muncii își poate spori con
tribuția la creșterea mai rapidă a 
venitului national, a avuției gene
rale a societății, la dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste — 
aceasta constituind baza hotărîtoa- 
re a progresului necontenit, eco
nomic si social, al tării.

FĂRĂ EXPORT NU PUTEM SA DEZVOLTAM NORMAL ACTIVITATEA 
ECONOMICĂ I Iotă o subliniere deosebită făcută de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvintarea rostită la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Ce înțeles -dau colectivele din 
întreprinderi acestei cerințe vitale privind progresul economiei naționale ? 
Ce inițiative și măsuri deosebite se întreprind pentru realizarea la timp 
și în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan la export ? Cum este 
organizată activitatea de export în întreprinderi ? Ce acțiuni se întreprind 
pentru onorarea integrală a fiecărui contract încheiat cu partenerii 
externi ?

lată cîteva întrebări la care am căutat răspunsuri in ancheta de azi 
a „Scînteii".

Cele mai importante comenzi
— celor mai buni specialiști

Un fapt deosebit la întreprin
derea de utilaj greu Craiova care nu 
poate stîrni decît mîndrie pentru 
acest colectiv : majoritatea mașini- 
lor-unelte de mare performanță, pe 
care se execută alte mașini-unelte 
grele — destinate partenerilor din 
țară și de peste hotare — au fost 
realizate chiar de oamenii muncii din 
această întreprindere. In acest an, 
conform contractelor încheiate cu 
partenerii străini, colectivul între
prinderii craiovene trebuie să livreze 
partenerilor externi prese hidraulice 
monoetajate de 400 tone-forță, uti
laje tehnologice complexe pentru 
metalurgie și industria de prelucrare 
a lemnului, prese hidraulice cu 
6 etaje și altele.

Cum răspund oamenii muncii de la 
I.U.G. Craiova acestor mobilizatoare 
sarcini ? Iată' o cifră concludentă : 
contractele de export, „la zi", au fost 
depășite cu 19 la sută. Cum s-a ac
ționat ? O opinie competentă ne pre
zintă inginerul Constantin Popeci, 
directorul general al întreprinderii : 
„Recent, am constituit un colectiv 
format din cei mai buni specialiști, 
care coordonează direct și sprijină 
nemijlocit activitatea de export — 
incepind cu prospectarea pieței, 
aprovizionarea tehnico-materială și 
terminind cu recepționarea și livra
rea produselor — colectiv a cărui 
conducere mi-a fost încredințată și 
unde analizăm, o dată la două zile, 
modul în care sînt realizate comen
zile de export, stabilind operativ, de 
la caz la caz, măsurile ce se impun".

Este aceasta singura acțiune de 
ordin organizatoric menită să 
impulsioneze activitatea de export ? 
Nicidecum. în locul prezentării unor 
„programe de măsuri cu termene și 
responsabilități concrete", a altor ra
poarte și informări, economistul Ma
rin Mateică, secretarul comitetului

Răspundere și promptitudine 
în realizarea fiecărui contract

La întreprinderea de confecții din 
Oradea, una dintre acele unități 
unde se spune și se și dovedește că 
moda se află la ea acasă, proba pri
ceperii și hărniciei este dată intîi 
de toate de faptul că contractele la 
export pe prima lună a anu
lui au fost onorate integral. Ce se 
află la baza unor asemenea succese ?

— Âș spune, mai intîi, că expe

In secția emailare din cadrul I.R.E.M.O.A.S. București se lucrează intens la 
un nou lot de produse care va fi predat în avans partenerului extern 

Foto : E. Dichiscanu

Din ancheta de față, ea și din investigațiile efectuate de reporteri ai 
„Scînteii” în alte numeroase întreprinderi - 23 August-Satu Mare, între
prinderea de țevi sudate din Zimnicea, Porțelanul-Alba lulia, întreprin
derea de autoturisme Pitești, Electronica-București, întreprinderea de 
tractoare Brașov, întreprinderea Electrocontact-Botoșani ș.a. - in legătură 
cu realizarea planului la export pot fi desprinse citeva concluzii :

• In acele unități in care organizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii privesc cu inaltă răspundere realizarea cu prioritate a pla
nului la export, asigurind toate condițiile tehnice și organizatorice nece
sare, rezultatele sint pozitive, planul puțind fi realizat ritmic și chiar 
depășit.

• Intr-un șir de unități se conturează unele experiențe interesante 
cu eficiență certă in realizarea producției pentru export, experiențe care 
trebuie extinse și generalizate in toate întreprinderile unde acest lucru 
este posibil.

• Este inexplicabilă și păgubitoare pentru economie lipsa de preo
cupare din unele întreprinderi și centrale pentru onorarea promptă și de 
nivel calitativ corespunzător a contractelor incheiate cu partenerii externi. 
Este inadmisibil ca să existe contracte incheiate fără că întreprinderile 
să răspundă printr-o preocupare susținută in vederea asigurării fondului 
de marfă.

• Se impune, totodată, o mai susținută preocupare din partea unor 
întreprinderi de comerț exterior, centrale și ministere pentru asigurarea 
întregului portofoliu de comenzi și contracte cu partenerii externi pe 
primul trimestru și întregul an.

Anchetă realizată de Gh. ION1ȚĂ, N. BABALAU, I. LAZA
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Dezvoltarea edilitară—preocupare permanenta a consiliilor populare
Valorificarea superioară a resur

selor umane și materiale în profil 
teritorial — problemă majoră a vie
ții noastre social-economice, aflată 
în atenția permanentă a conducerii 
partidului — este o îndatorire civi
că a tuturora, în mod deosebit a or
ganelor locale de partid și de stat. 
In acest context, un aspect important 
îl constituie stimularea industriei 
mici și a prestărilor de servicii în 
mediul rural, măsură de natură să 
răspundă unor cerințe ale locuitori
lor, să contribuie la stabilizarea for
ței de muncă din comună, să vină în 
întimpinarea dorinței de calificare a 
tineretului în profesii și meserii va
riate. pe lingă cele specifice agri
culturii.

De fapt, această preocupare nu 
poate fi considerată ca nouă, căci 
încă la plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 septembrie 1979 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasa ca sarcină 
lărgirea și dezvoltarea diverselor 
activități industriale în mediul ru
ral, iar primul Congres al consiliilor 
populare legifera această indicație.

Dacă azi la Teremia Mare avem 
un sector de mică industrie și de 
prestări servicii în care sint înca
drați peste 200 de oameni ai muncii 
(in mare majoritate tineri) și dacă 
aici se practică 22 de meserii — baza 
materială dezvoltindu-se nu numai 
cu sprijinul județului, ci, în mare 
parte, din beneficiile realizate prin 
aceste activități — nu înseamnă că 
am realizat ceva nemaipomenit, ci 
că am răspuns la o indicație limpede 
a conducerii partidului, pe care am 
aplicat-o la condițiile specifice co
munei noastre. 

de partid al întreprinderii — membru 
al colectivului special constituit de 
care aminteam — ne invită intr-una 
din secțiile de bază ale întreprinde
rii, cea de utilaj tehnologic com
plex, unde se realizează aproape 90 
ja sută din planul de export al în
treprinderii. La intrarea in hala de 
producție — pe al cărui flux tehno
logic se fabrică utilaje tehnologice gi
gant, pînă la 320 tone — privirea ne 
este atrasă de un panou pe care citim 
cuvîntul de ordine al întregului co
lectiv : „Muncitori, tehnicieni și ingi
neri : să acționăm hotărit pentru 
creșterea competitivității produselor 
noastre ! Calitatea și exportul ne 
sporesc prestigiul și mîndria". Cit 
despre ecoul in conștiința muncitori
lor și specialiștilor din întreprindere 
a unui asemenea îndemn este suges
tivă o cifră : producția de export a 
sporit. în ultimii trei ani. de peste 
20 de ori. Și aceasta în condițiile în 
care exigențele partenerilor externi 
sînt tot mai mari.

încă un aspect semnificativ : con
stituirea a două formații de lucru 
specializate în producția de export 
a condus la afirmarea unui pronun
țat și stimulator spirit de competiție, 
de intrecere.

Rezultatele ? Au fost livrate supli
mentar 12 platane cu circuite interi
oare pentru agent termic, destinate 
utilajelor de prelucrare a lemnului 
din R. D. Germană.

Pe fondul unei activități rodnice 
pentru realizarea exportului, o între
bare firească : cu ce rezultate se în
cheie luna februarie ? Răspunsul 
vine prompt : vor fi finalizate, cu 
10 zile mai devreme, 24 de platane 
contractate cu același partener ex
tern și vor fi expediate, in avans, 
6‘ seturi de uși, rame și blindaje des
tinate uzinelor cocsochimice din 
Bulgaria.

riența pe care am acumulat-o nu ne 
îngăduie răgaz decit pentru lucrul 
bine făcut, preciza tovarășa Floare 
Moraru, directorul adjunct al între
prinderii. Pentru noi, și cînd spun 
asta mă gîndesc la strădaniile între
gului colectiv, receptivitatea sporită 
față de cerințele fiecărui partener 
constituie cuvînt de ordine.

Suficiente argumente ne stau la

Pornind de la aceste considerente, 
am stabilit evoluția acestor activități 
în trei faze distincte : evaluarea po
sibilităților locale ; înființarea ate
lierelor, asigurarea treptată a bazei 
lor materiale și atragerea forței de 
muncă, atit calificate cît și necalifi

„Comuna înflorește prin 
munca locuitorilor săi“
O De la o menghină, s-a ajuns în zece ani la 20 de 
ateliere cu 200 muncitori ® Gazul din apa geotermală 
— recuperat și „pus la treabă" • Și totuși, mai sînt 

multe de făcut la Teremia Mare

cate ; profilarea și consolidarea 
acestora.

Dacă acum zece ani am început cu 
o ‘menghină — și aceea împrumuta
tă — azi avem, printre altele, hală 
de strungărie cu activitate în două 
schimburi, ateliere de confecții me
talice și de tîmplărie, secții de în
călțăminte cu 38 de persoane, de 
repasat stofe cu 38 persoane, 
sector de construcții, băi termale, 
moară ș.a.

Concomitent, ne-am preocupat de 
punerea în valoare a gazului recu
perat de la apa geotermală (bogăție 

îndemînă în acest sens. în vederea 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor la 
export s-a optat bunăoară pentru 
specializarea brigăzilor pe firmele 
beneficiare. O măsură care asigură, 
printre altele, un spor de producti
vitate de 5—10 la sută. Semnificativ 
este, apoi, faptul că producția des
tinată exportului este astfel orga
nizată îneît permite urmărirea ei in 
toate fazele procesului tehnologic, 
pînă la ambalare și expediție, înles
nind intervenții operative din partea 
membrilor comisiei pentru export și 
deopotrivă a controlorilor tehnici de 
calitate. Marca întreprinderii orăde- 
ne, specializată în confecții pentru 
bărbați, este bine cunoscută și căuta
tă în lumea modei. O exprimă și 
importantele comenzi încheiate cu 
parteneri exigenți din S.U.A., Fran
ța, Olanda. Belgia. Italia. Irak, An
glia. Arabia Saudită și alte țări.

— în asemenea condiții — releva 
tovarășul Lokodi Francisc, lnginerul- 
șef al întreprinderii — sîntem con- 
știenți că hotăritoare este mobilita
tea de care dăm dovadă, micșorind 
substanțial timpul dintre concepție, 
producție și livrarea produselor 
către beneficiari. De mai multă 
vreme ne-am preocupat de întărirea 
atelierului de creație cu cei mai buni 
specialiști și muncitori cu experien
ță. asigurînd înnoirea cu o frecventă 
ridicată a producției. Argumente ? 
Cele 51 modele nou create de la 
începutul anului, la care se adaugă 
aproape 400 mostre voiajor.

Calitatea — un atribut sigur și statornic
Renumele unui colectiv sau unei 

firme se ciștigâ în timp prin eforturi 
și stăruință, prin realizarea unor 
produse de înalt nivel calitativ. Iar 
dacă produsele realizate in cadrul 
întreprinderii de radiatoare. echi
pamente metalice, obiecte și armături 
sanitare București (I.R.E.M.O.A.S.) 
s-au impus de multă vreme pe pia
ța internațională, fiind intens soli
citate la export, acest lucru se dato
rează în principal calității, funcțio
nalității și fiabilității ridicate a ar
măturilor sanitare executate aici. 
Cea mai elocventă dovadă, în acest 
sens, o constituie faptul că armă
turile sanitare prezentate la ex
pozițiile internaționale pentru calita
tea lor superioară au fost unanim 
apreciate, iar pe adresa unității 
bucureștene au sosit numeroase 
oferte din partea unor firme din 
țări cu tradiție în execuția armă
turilor sanitare, cum sint Anglia, 
S.U.A. și Canada. Drept urmare, in 
luna ianuarie au fost livrate parte
nerilor externi din peste 15 țări ale 
lumii 54 tone armături și echipa
mente sanitare.

La prima vedere armăturile sa
nitare par a fi niște produse sim
ple — ne spune tovarășul Mihai 
Marinescu, Inginerul-șef al între
prinderii. în realitate, acestea au un 
grad ridicat de complexitate tehni
că. In prezent, pe piața mondială ce
rerea de echipamente clasice croma- 
te sau nichelate a scăzut. A crescut 
însă cererea de echipamente sani
tare și armături acoperite cu rășini 
in diverse culori și în diverse va
riante constructive. Firește, în aceas
tă situație a trebuit să ne reprofi
lăm rapid producția, in funcție de 

de care dispune din belșug subsolul 
comunei noastre), asigurarea bazei 
materiale pentru punerea în funcțiu
ne a unei linii de fabricat sucuri 
naturale, defrișarea, plopilor și plan
tarea a peste 9 000 de pomi fructiferi 
pe străzi, dezvoltarea rețelei de ter- 

moficare a comunei pe bază de apă 
geotermală, diversificarea tratamen
telor de recuperare a forței de mun
că in cadrul băilor termale locale 
(aici în» anul 1985 s-au efectuat 4 860 
de consultații medicale, multe și 
persoanelor din afara comunei). 
Acum se află în curs de aplicare un 
program complex de punere în va
loare a resurselor locale pentru rea
lizarea independenței energetice lo
cale.

Aceste preocupări au în vedere 
utilizarea unor tehnologii tradițio
nale, dar și a altora noi și foarte

Pretutindeni în întreprindere con
semnăm muncă bine organizată, re
zultate pe măsură. Urmărim Ia lucru 
cîteva dintre formațiile din atelierul 
coordonat de maistrul Gheorghe Său, 
specializat pentru firme beneficiare 
din Olanda. „Este un trimestru, ca 
multe altele dealtfel, care ne solici
tă din plin, remarca interlocutorul. 
Este îmbucurător că avem lansate 
toate comenzile pentru luna în 
curs, că răspunde prompt și apro
vizionarea cu materiale".

Faptul că exportul a crescut an 
de an în totalul producției întreprin
derii denotă și buna conlucrare cu 
întreprinderea de comerț exterior 
„CONFEX".

— Este o conlucrare cît se poate 
de concretă, afirma directorul ad
junct al întreprinderii orădene. De la 
prospectarea pieței pînă la realiza
rea și livrarea la export a produselor. 
Aș releva eficiența faptului că la 
prospectare participă și specialiști 
din fabrică. La rîndul lor. cei de la 
„CONFEX" sint prezenți săptămînal 
în unitatea noastră, urmărind stadiul 
comenzilor, derularea unor contracte, 
calitatea execuției, a prezentării.

Vorbe cu deplină acoperire în 
fapte. în chiar ziua documentării 
noastre, un reprezentant al CONFEX - 
ului analizase îndeaproape modul în 
care se onorează o comandă scaden
tă pentru o țară asiatică. Concluzia ? 
Contractul va fi finalizat nu numai 
în condiții ireproșabile de calitate, 
ci și în avans.

cererile de pe piața internațională. 
Cum am reușit acest lucru ? Am 
creat un colectiv special din care fac 
parte cei mai buni proiectanți, spe
cialiști muncitori și designed. Ast
fel. am reușit intr-un timp foarte 
scurt, doar cîteva luni, să realizăm 
loturi întregi de asemenea produse 
pe care le-am livrat la exnort.

Cum reușesc muncitorii și specia
liștii din această întreprindere să 
execute echipamente competitive pe 
piața internațională, ba. mai mult, 
să pătrundă cu produsele lor pe noi 
piețe de desfacere ?

— Simplu, printr-o organizare ju
dicioasă a producției destinate ex
portului. printr-un riguros control 
interfazic și final, prin onorarea la 
termen și în devans a contractelor 
— ne spune inginerul Liviu Stăn- 
cescu, șeful secției armături, unde 
se realizează peste 70 la sută din 
producția destinată exportului, do
tată cu mașini și utilaje de mare 
performantă, care asigură nu numai 
o calitate superioară, ci si o produc
tivitate sporită. De altfel, întreaga 
producție destinată exportului se 
realizează pe o linie specializată in 
producția de export. Aici lucrează 
cei mai buni muncitori și tehni
cieni. Sîntem conștienti că numai 
prin realizarea unor produse de 
înalt nivel calitativ ne putem men
ține pe piața externă, putem cîștiga 
noi parteneri. în această direcție aș 
sublinia faptul că autocontrolul, gri*  
ja fiecărui muncitor pentru lucrul 
de calitate au făcut ca pe adresa 
unității noastre să nu sosească, de 
ani buni, reclamații de calitate, ci 
dimpotrivă scrisori de mulțumire.

noi, rod al unei fructuoase colabo
rări — sub îndrumarea consiliului 
popular județean — cu Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
institutul politehnic „Traian Vuia" 
— Timișoara, IFROTIM și cu alți 
specialiști.

în paralel cu asemenea eforturi, 
sînt organizate lunar, la nivelul co
munei, expuneri, conferințe și sim
pozioane prin care locuitorii sînt in
formați despre aceste acțiuni, în ve
derea participării lor efective Ia 
realizarea lor. în acest cadru larg al 
activităților cultural-educative se 
înscrie și acțiunea noastră — de pe 
acum încheiată — de amenajare a 
punctului de informare politico- 
ideologică.

Desigur, nu toate problemele sînt 
rezolvate. Și comuna noastră trece 
printr-o amplă transformare, legată 
de modernizarea agriculturii, de 
dezvoltarea Unicii industrii. Departe 
de noi gîndul că Teremia Mare ar 
fi un exemplu sau un etalon, noi 
dorim doar să subliniem efortul oa
menilor muncii de aici care, prin 
activitate perseverentă, au reușit ca 
în comuna lor lipsită de resurse na
turale adecvate să asigure progre
sul economic al acesteia, să înființe
ze noi locuri de muncă, să stabilizeze 
populația, să creeze spații și ame
najări culturale pentru instruire și 
ocuparea judicioasă a timpului liber. 
Sînt rezultate care confirmă prin
cipiul „dacă vrei, găsești soluția".

Viliam HEINZ
primarul comunei Teremia Mare, 
județul Timiș
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experiența și învățămintele anului trecut - superior valorificate /
Dezbateri în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție

Programe de perspectivă clare, 
dezvoltare armonioasă 
a sectoarelor de bază

Experiența C.A.P. Sîrbi, județul Botoșani

Analizindu-se evoluția unor cooperative 
agricole se constată o inconstanță, o lipsă 
de claritate în dezvoltarea lor in perspec
tivă, in urmărirea și aplicarea unor mă
suri deja stabilite. Uneori, fie că se stabi
lesc programe judicioase de dezvoltare a 
cooperativelor agricole, dar nu se urmă
rește concretizarea măsurilor care asigură 
progresul unității, fie că planurile nu sint 
fundamentate pe condițiile reale, pe posi
bilitățile certe de care dispune cooperativa 
agricolă in cauză. Experiența cooperativei 
agricole Sirbi, județul Botoșani, pe care o 
supunem atenției, arată ce efecte pozitive 
pot avea asemenea programe de dezvol
tare în perspectivă atunci cînd cadrele de 
conducere si specialiști. împreună cu mem
brii cooperatori, se așază și analizează cu 
răspundere modul in care este gospodărită 
avuția obștească, cînd gindesc o agricul
tură echilibrată, o dezvoltare armonioasă 
a sectoarelor de bază, in așa fel incit să 
se asigure o valorificare maximă a resur
selor existente.

Cu doi ani in urmă, cind și la C.A.P. 
Sirbi rostul specialiștilor a inceput a îi 
mai bine inteles. comitetul de partid si 
consiliul de conducere din unitate le-a 
cerut acestora să elaboreze un program de 
dezvoltare, avînd drept scop sporirea pro
ducțiilor, a eficientei, a rentabilității. S-a 
indicat, firește, să se pornească de la spe
cificul resurselor și posibilităților locale. 
Si care, pe scurt. însemnau terenuri si
tuate fie în pante avînd un slab potential 
productiv, fie pe șesul riului Bașeu. supus 
mereu excesului de umiditate.

în condițiile in care posibilitățile de dez
voltare a producțiilor vegetale erau li
mitate de condițiile restrictive naturale, 
iar sectorul vegetal mergea slab, colectivul 
condus de Marcel Ursaciuc. inginerul-sef 
al cooperativei, a propus redresarea rapidă 
a fermei de taurine, conturînd in acest 
scop și un program care să asigure creș
terea potențialului productiv al*  pășunilor 
si finețelor.

Faptul că specialiștii și conducere^ coo
perativei s-au indreptat în situația pe care 
o aveau spre redresarea sectorului zooteh
nic a fost un lucru bine gindit și arată 
cum trebuie procedat gospodărește in re
zolvarea problemelor care condiționează 
progresul unei cooperative agricole. Pen
tru că. în situația lor de pînă atunci, cînd 
se practica o agricultură lineară, preocu- 
pîndu-se doar de producția vegetală. în 
unitate rămineau multe resurse secundare 
nevalorificate, iar pe de altă parte nici 
nu aveau posibilitatea să sporească ferti
litatea terenurilor din lipsa de îngrășămin
te organice. Iată concretizarea practică a 
acestei gindiri : în timp ce in anul 1983 
producția medie de lapte a fost de numai 
1 069 litri, in 1985 s-au obținut aoroane cite 
3 000 litri de la fiecare vacă furajată, sar
cina de plan depăsindu-se substantial. Prin 
urmare, in numai doi ani. o creștere de 
aproape trei ori.

Ce influentă a avut acest fapt asupra 
eficienței economice, a rentabilității ? No
tăm doar următorul aspect : costul cu care 
s-a produs fiecare litru de lapte în 1985 
este cu 50 la sută mai mic. comparativ 
cu cel înregistrat în 1983. Aceasta a de
terminat o creștere a rentabilității în fer
ma zootehnică care și-a încheiat activita
tea cu un beneficiu de peste 500 000 lei.

Control riguros asupra 
îndeplinirii măsurilor 

din programul de redresare 
Efectele acțiunii de punere în valoare a resurselor existente 

ia C.A.P. Mitrești, județul Mureș

Cooperativa agricolă din Mitrești, jude
țul Mureș, fiind situată intr-o zonă sub- 
montană, a dezvoltat zootehnia, la ora ac
tuală deținind 1 216 taurine, din care 580 
constituie efectivul matcă. Ani la rind, 
rezultatele obținute in acest sector au fost 
nesatisfăcătoare. în 1981, deși cooperativa 
deținea o suprafață de 2194 hectare teren 
arabil, iar in cooperare cu întreprinderea 
de pajiști — 510 hectare lot semincer și 
50 hectare pășuni proprii, realiza o pro
ducție medie anuală pe cap de vacă fura
jată de numai 1 185 litri lapte. Corelate cu 
alte nerealizări din sectorul vegetal, aceas
ta a făcut ca, in acel an, C.A.P. Mitrești 
să nu îndeplinească planul de beneficii. 
Iată de ce, in programul de redresare a 
cooperativei s-a prevăzut, intre altele, îm
bunătățirea radicală a activității din zoo
tehnie.

în recenta adunare generală a coopera
torilor s-a evidențiat faptul că prevederile 
din programul de redresare se înfăptuiesc. 
Anul trecut s-au obținut, in medie, 3 200 
litri lapte de fiecare vacă. Bineînțeles, 
aceasta a făcut ca, față de 1981, cantitatea 
de lapte livrată la fondul de stat să creas
că de la 4 298 hectolitri la 10 870 hectolitri. 
Pentru aceasta, in 1985 cooperativa agri
colă a beneficiat de o primă de producție 
în valoare de 1.1 milioane lei. „Ne-am pro
pus ca, în acest an. să realizăm 3 500 litri 
lapte pe fiecare vacă furajată — spunea 
in cuvintul său președintele cooperativei. 
Pentru aceasta este necesar să acționăm 
în continuare, in vederea aplicării măsu
rilor stabilite în vederea dezvoltării zoo
tehniei, a cooperativei agricole".

Ceea ce s-a realizat la Mitrești consti
tuie o dovadă că atunci cind programele 
de redresare economică a unei unități 
agricole, a unui sector din cadrul aces

Dar nu numai atit. „Cele 517 taurine. 1 605 
ovine si 135 porci la cit s-a ajuiis în ferma 
zootehnică — arăta in adunarea generală 
inginerul Vasile Tărnăuceanu. șeful fermei 
vegetale nr. 1 — a permis să fertilizăm anual 
cu îngrășăminte organice cile 95—100 hec
tare teren arabil. Acestui fapt i se dato
rează m mare parte obținerea in anul tre
cut a unei producții medii de peste 30 tone 
sfeclă de zahăr la hectar și peste 101 tone 
sfeclă furajeră la hectar, iar pe tarlalele 
fertilizate — aproape 7 500 kg porumb 
boabe la hectar, pe terenuri neirigate". 
Aplicarea cu stăruință și a celorlalte mă
suri stabilite în programul de perspectivă 
adoptat spre sfîrșitul anului 1983 a pus in 
valoare alte căi de sporire a eficienței și 
rentabilității tocmai in sectorul producției 
vegetale care a înregistrat si el. pentru 
prima dată, rezultate financiare pozitive, 
respectiv un beneficiu net în valoare de 
aproape 500 000 lei.

Cum au fost apreciate de către adunarea 
generală aceste rezultate ? Cei care au luat 
cuvintul au dovedit in primul rind o ati
tudine intransigentă fată de activitatea 
consiliului de conducere, a altor factori de 
răspundere — dar și față de propria lor 
muncă — pentru faptul că unele dintre 
prevederile programului de perspectivă și 
îndeosebi cele privind refacerea fertilității 
solului nu au fost duse integral la înde
plinire. în al doilea rînd. pornind de la 
aspectele critice semnalate, participants la 
dezbateri (și, fapt semnificativ, au luat 
cuvintul peste 30 de cooperatori si specia
liști) au făcut un mare număr de propu
neri ce au îmbunătățit programul de dez
voltare în perspectivă a cooperativei. Mer- 
gind pe această linie de a pune în valoare 
resursele de dezvoltare de care dispun, 
membrii cooperatori au propus executarea 
unor lucrări pentru captarea izvoarelor de 
coastă, concomitent cu efectuarea unor 
drenaje care ar ameliora chiar în acest an 
situația terenurilor cu exces de umiditate. 
Strins legat de aceasta s-a propus supli
mentarea forțelor manuale la lucrările 
noului sistem’ local de irigații, astfel incit 
lucrarea, ce are în vedere irigarea a 162 
hectare, destinate culturilor intensive, să 
fie încheiată pînă cel tîrziu la 15 martie.

„Faptul' 6ă; d'e cițiVa ani. am inceput 
să gîndim dezvoltarea unității într-o per
spectivă mai largă, antrenînd mai ales spe
cialiștii — spunea Neculai Melinte, pre
ședintele unității — ne-a permis funda
mentarea unor programe speciale pentru 
fiecare cultură cu pondere în activitatea 
noastră și pentru fiecare specie de anima
le. Tocmai în temeiul acestor programe ce 
au in vedere o dezvoltare armonioasă intre 
cele două sectoare de bază — zootehnia și 
producția vegetală — ne-am angajat ca 
in acest an să livrăm suplimentar fondului 
de stat aproape 100 000 litri lapte. 230 tone 
cartofi, 80 tone porumb și 77 tone grîu".

Ce probează îndeplinirea acestui anga
jament al cooperatorilor din satul Sîrbi ? 
Poate că. înainte de toate. înseși rezulta
tele de ping acum ale investiției de gin- 
dire. pe seama căreia s-a proiectat dez
voltarea. într-o perspectivă mai amplă, a 
propriei lor unități.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

teia sint aplicate cu perseverență, se a- 
junge la rezultatele scontate. La Mitrești, 
deși nu toate punctele din programul amin
tit au fost Îndeplinite, este meritoriu că 
activitatea din zootehnie s-a îmbunătățit. 
„Am pornit de la concluzia că este necesar 
ca la fiecare loc de muncă să fie instau
rată o disciplină fermă — apreciază Mi- 
haly Iuliu, secretarul comitetului comunal 
de partid. Drept care, măsura luată de noi 
a fost aceea ca toți cei șapte membri ai 
biroului executiv al consiliului popular 
comunal să fie repartizați pe ferme, să 
participe și să răspundă efectiv de mersul 
activității, soluționind prompt, la fața lo
cului. problemele ivite. De asemenea, am 
stabilit ca, de două ori pe săptămină, la 
sediul cooperativei, împreună cu șefii de 
fermă, brigadierii și îngrijitorii, să anali
zăm cum s-au realizat sarcinile din peri
oada respectivă, stabilind ce trebuie făcut 
în cea următoare".

Sint și alți factori care au determinat o 
schimbare radicală a modului în care se 
lucra în zootehnie. Consiliul de conducere 
a selecționat 115 îngrijitori, oameni cu dra
goste de animale, ei înșiși deținători de 
vaci cu lapte. De asemenea, în ultimii trei 
ani, toate vacile care au întregit efec’i- 
vele sint din rasa „Bălțată românească". 
Ele au fost lotizate și, bineînțeles, furaja
te în funcție de producțiile de lapte reali
zate. O altă remarcă : deși adăposturile 
sint încă de tip „clasic" (adică vechi, in 
parte nemodernizate), în ultimii trei ani, 
în fiecare din cele 10 grajduri a fost intro
dusă alimentarea cu apă, in timp ce la 
ferma din Mitrești, în curs de moderniza
re, ca și la cea din satul Vadu, au fost 
instalate aparate de muls mecanic. Un 
adăpost nou pentru 120 capete taurine se 
află in stadiu final de execuție.

Sînt doar citeva elemente care explică, 
în mare măsură, saltul calitativ înregis
trat de această cooperativă agricolă in 
zootehnie, dar și în celelalte sectoare de 
activitate. Așa de exemplu, dacă în 1981 
producțiile de cereale se mențineau la 
1 000 kg la hectar, C.A.P. Mitrești a reali
zat în ultima perioadă, în medie la hec
tar, 3 294 kg griu, 3 454 kg qrz, 38 000 kg 
sfeclă de zahăr, 4 800 kg in etc. Acestea 
au făcut ca beneficiile realizate și în acest 
sector să ajungă la aproape un milion lei, 
iar valoarea producției agricole realizate, 
pe ansamblul cooperativei agricole, să 
crească de la 7,3 milioane lei în 1981 la 
18.1 milioane lei in 1985.

în adunarea generală, pe lingă probleme 
de zootehnie, s-a discutat pe larg și ce 
trebuie făcut in vederea sporirii recoltelor 
la hectar. S-a hotărit, intre altele, să se 
transporte cite 60 tone Îngrășăminte orga

„Să nu dăm vina numai 
pe secetă dacă n-am dat 

cum trebuie cu sapa“
Concluzia adunării de la C.A.P. Moșteni-Furculești, ju
dețul Teleorman, care a dezbătut cu prioritate măsurile 
de întărire a disciplinei muncii și a disciplinei tehnologice

C.A.P. Moșteni-Furculești, județul Te
leorman, face parte din rindul unităților 
fruntașe ale agriculturii noastre, activita
tea desfășurată aici caracterizindu-se prin 
trăsături specifice unei agriculturi moder
ne. de inalt randament și eficiență. Pentru 
rezultatele foarte bune obținute de-a lun
gul anilor, această unitate a fost distinsă 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socia
liste și cu numeroase alte ordine și meda
lii. Desigur, rolul hotărîtor in obținerea 
producțiilor vegetale și animale ridicate 
l-au avut cei 500 de cooperatori, oameni 
harnici și pricepuți de a căror muncă se 
leagă progresele pe care le-a făcut această 
unitate. Iată însă că pe drumul ascendent 
pe care s-a înscris cu atîta vigoare coope
rativa din Moșteni-Furculești au apărut 
anul trecut unele obstacole. Concret : re
coltele la hectar au inceput să scadă, efi
ciența producției — în descreștere și, in 
mod evident, și veniturile cooperatorilor. 
Cele mai slabe rezultate se Înregistrează 
la producția vegetală — Îndeosebi la sfecla 
de zahăr, orz și sola — adică tocriiai in 
domeniul în care cooperativa se prezenta, 
de regulă, cu cele mai mari realizări.

La rădăcina acestei situații se află și 
cauze obiective, dar așa după cum se va 
vedea și multe de ordin subiectiv. Conclu
zia care Se desprinde, au desprins-o de 
fapt cooperatorii înșiși in recenta adunare 
generală, este că re'gresul înregistrat anul 
trecut trebuie socotit ca un „accident" in 
activitatea și viața cooperativei, „accident" 
cauzat de ei înșiși, de mulți dintre ei.

Pe bună dreptate, atit darea de seamă, 
cit și cei care au luat cuvintul au arătat 
faptul că neimplinirile din anul trecut nu 
pot fi puse numai pe seama secetei pre
lungite. în acest sens s-a subliniat că, in 
special la sfecla de zahăr și porumb, cul
turi cu pondere, mai multe abateri de la 
normele agrotehnice s-au reflectat nega
tiv asupra nivelului recoltelor obținute. 
S-au făcut greșeli încă de la amplasarea 
sfeclei de zahăr care nu a fost cultivat1^ pe 
terenurile cele mai favorabile, iar trata
mentele împotriva bolilor și dăunătorilor 
s-au aplicat cu întîrziere și în consecință 
fără multă eficiență. Totodată, datorită 
unor deficiente in organizarea mun
cii in cadrul S.M.A.-ului, s-a îniirziat 
cu mult momentul declanșării recoltării, 
ceea ce a condus la pierderi de producție, 
evaluate, de exemplu, la floarea-soarelui 
la peste 300 kg la hectar. S-a apreciat că 
producția medie de 5 166 kg porumb boabe 
la hectar este o recoltă cu mult sub posi
bilitățile cooperatorilor și mecanizatorilor 
de aici. O dovadă o constituie și diferen
țele înregistrate între cele două ferme ve
getale și mai ales între echipe care au 
dispus de aceleași condiții.

Explicația a reieșit limpede și din darea 
de seamă care, pe bază de cifre, a dat un 
răspuns foarte clar cauzelor ce au deter
minat regresul nedorit. Este vorba, în pri
mul rind, de gradul scăzut de participare 
la muncă a cooperatorilor, adică de locui
torii care trăiesc în cele două sate — Voie- 
voda și Moșteni. Astfel, din cei 415 coope
ratori care ar trebui să aibă drept ocupa
ție agricultura, anul trecut au participat 
la executarea lucrărilor numai 305 per
soane, din care doar 65 la sută au efectuat

Stabilitatea cadrelor sporește
X

răspunderea și competența 
pentru realizarea producției

La C.A.P. Secusigiu — Arad, o comparație cu situația de 
acum 8 ani, cînd unul ara, altul semăna, iar altul culegea

Se întîmplă ca rezultatele muncii unui 
colectiv cu experiență, format din oameni 
harnici, să fie diminuate de o conducere 
ineficientă. Fie datorită incompetenței, fie 
datorită delăsării. Și ațunci, in mod firesc, 
în mod obiectiv necesar, soluția este schim
barea celor ce nu se dovedesc la înălțimea 
exigențelor, a răspunderilor încredințate, și 
alegerea în fruntea colectivului a unor oa
meni corespunzători din toate punctele de 
vedere. Oameni cu simțul datoriei și buni 
profesioniști.

în aceeași ordine de idei, se întilnesc si
tuații cînd, bunăoară, în fruntea unei coo
perative sînt oameni buni. Dar iată că in 
decursul anilor apar, cum este și firesc, 

nice pe terenurile în pantă, nemecaniza- 
bile, și care au un potențial productiv mai 
scăzut, iar la primăvară să se facă lucrări 
de evacuare a excesului de apă, astfel incit 
culturile să nu sufere în nici un fel. Apli
carea și a altor măsuri, bine formulate in 
hotărîrea aprobată de adunarea generală, 
vor asigura îndeplinirea angajamentului 
luat ca în acest an să se livreze la fondul 
de stat, în plus față de prevederile din 
plan, 50 tone griu, 300 tone sfeclă de zahăr, 
50 tone tulpini de in, 500 hectolitri de lapte 
și 10 tone de carne. Rezultatele de pină 
acum obținute in activitatea de întărire a 
cooperativei agricole din Mitrești consti
tuie cea mai convingătoare dovadă că an
gajamentele asumate vor fi îndeplinite.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

volumul de muncă stabilit de adunarea 
generală. în timp ce oameni harnici ca 
Florica Dachin, Dumitru Lincu, Viorica Ră- 
dulescu, Maria Matei, Mița Stoica. Gheor- 
ghe Dură, Alexandra Dorobanțu și mulți 
alții au depășit normele de muncă, alți 110 
oameni aproape că nici nu au lucrat in 
cooperativă.

Dezbaterile din cadrul adunării generale 
s-au axat tocmai asupra consecințelor pe 
care le are un asemenea nivel scăzut de 
participare la muncă, exprimindu-se hotă- 
rirea de a elimina indisciplina, de a in
staura la nivelul consiliului de conducere 
al unității un stil de muncă capabil să asi
gure mobilizarea la muncă a tuturor locui
torilor din cele două sate. Un astfel de ton 
l-a dat chiar primul vorbitor : șeful de 
l'ermă Gheorghe Cătrună. El afirma : 
„Consider că în 1985 nu am aplicat, așa 
cum se impunea, normele agrotehnice, dar 
trebuie să. recunoaștem că nici nu am dat 
cu sapa ca niște adevărați gospodari. Au 
fost mulți.cei care atunci cind era nevoie 
de prezenta lor in cimp la efectuarea lu
crărilor de sezon sau lă mutarea aripilor 
de ploaie au absentat nemotivat". Alți 
participanți la dezbateri — intre care Petrea 
Petcu, Petre Dimana, Dumitru Modoran, 
Marin Marin — au subliniat adevărul că 
pentru bunăstarea satului trebuie să mun
cească tot satul. „Nu putem fi de acord 
cu cei care caută să pună recoltele mici 
pe seama condițiilor climatice mai dificile 
— spunea președintele cooperativei. Con
stantin Cătrună. Acolo ,unde s-au făcut lu
crări de calitate, rezultatele s-au văzut. Pe 
solele unde lucrările de întreținere nu au 
fost efectuate in perioadele optime, pă- 
mîntul nu a, fost deloc darnic cu noi. 
Avem un pămînt bun și beneficiem pe 
deasupra de șansa de a-I putea uda atunci 
cind e nevoie. Să-1 lucrăm așa cum tre
buie. Dar aceasta obligă să vină toți la 
muncă".

Sigur că da, îrt condițiile în care destui 
din cei aflați in plină putere de muncă nu 
au pus mîna pe sapă, nu se puteau obține 
producțiile mari care se realizau altădată 
la Moșteni pe lanurile de porumb sau 
sfeclă în care nu vedeai măcar un fir de 
buruiană. Oamenii din Voievoda și Moș
teni cunosc bine acest lucru și tocmai de 
aceea cei care au luat cuvintul în cadrul 
adunării generale au făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea muncii, în 
măsură să ducă la creșterea producțiilor 
și a veniturilor unității și, implicit, ale 
cooperatorilor. „Stă în puterea noastră să 
obținem ceea ce ne-am propus". Această 
afirmație a revenit mereu ca un laitmotiv 
în intervențiile vorbitorilor. Avînd această 
convingere, cooperatorii din Moșteni și-au 
propus să obțină anul acesta, în medie la 
hectar, 10 000 kg porumb boabe, 6 000 kg 
griu și orz, 45 000 kg sfeclă de zahăr, 3 00 ) 
kg floarea-soarelui. Sint niveluri care de 
fapt exprimă adevăratul potențial econo
mic al cooperativei, care s-a angajat să 
livreze suplimentar la fondul de stat intre 
altele 480 tone grîu, 700 tone porumb și 
440 tone sfeclă de zahăr.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii”

oameni și mai buni, și mai bine pregătiți. 
Fără să li se reproșeze nimic primilor, 
dimpotrivă, mulțumindu-li-se pentru acti
vitatea depusă, aceștia sint înlocuiți cu 
oameni și mai bine pregătiți, mai. energici.

Cum s-au petrecut lucrurile Ia C.A.P. Se
cusigiu din județul Arad ? De la înființarea 
cooperativei, adică din 1952 și pînă în 1977, 
pe la conducerea unității trecuseră nu mai 
puțin de 18 președinți. Se ajunsese la si
tuația că unul ara, altul semăna și altul 
culegea. Și se culegea destul de puțin. 
Cauza era mereu aceeași — rezultate sla
be, producții nesatisfăcătoare. Dar cu toate 
acestea, nerealizările continuau să se adu
ne de la un an la celălalt. în loc de ieșire 

din impas, schimbarea președinților și spe
cialiștilor continua cu efect de bumerang: 
ea insăși devenise una din cauzele insuc
ceselor.

într-un asemenea climat, în anul 1977 a 
venit rindul inginerului Ștefan Ignat să 
preia funcția de președinte. Cum se poate 
bănui, revirimentul n-a venit in acel an, 
nici in cel următor. Unii se și gindeau deja 
la un înlocuitor. însă nu s-a mai intimplat 
ca în anii anteriori. Și aceasta deoarece 
comitetul județean de partid i-a ajutat pe 
cooperatori să Înțeleagă un fapt esențial. 
Anume, să chibzuiască de zece ori și să 
aleagă in fruntea cooperativei pe oamenii 
cei mai buni, pe cei mai destoinici dintre 
ei, și, în același timp, acordindu-le -încre
derea lor să asigure stabilitatea cadrelor 
de conducere. Li s-a explicat că schimbă
rile dese. în intervale scurte, pot avea con
secințe negative asupra activității coope
rativei. Era de fapt ceea ce s-a și intimplat 
aici pină in anul 1977.

Iată un mod judicios de a gindi, și-au zis 
cooperatorii, iar încrederea lor in acest 
mod de a proceda s-a întărit de la o recol
tă la alta, o dată cu creșterea producții
lor, a veniturilor cooperativei și ale fiecă
ruia în parte.

Anii au trecut și despre C.A.P. Secusi
giu se vorbește astăzi mereu numai de 
bine. Unitatea nerentabilă din trecut a 
ajuns acum să obțină cu regularitate be
neficii. în 1985, deși n-a fost un an prea 
favorabil, cooperativa a realizat un bene
ficiu de peste 3 milioane lei, iar livrările 
de cereale la fondul de stat au fost supli
mentate. La porumb, bunăoară, pe cele 683 
hectare s-au realizat în medie 8 016 kg 
boabe la hectar. Vorbind de această cultu
ră, să consemnăm că în cincinalul 1981— 
1985 față de producția totală planificată — 
21 523 tone porumb boabe — cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii din Secusigiu 
au obținut 27 508 tone, adică un plus de 
aproape 6 000 tone.

Anul 1985 a confirmat însă și curba me
reu ascendentă a rezultatelor din zooteh
nie. Aici au fost realizate și depășite efec
tivele de animale planificate, precum și in
dicele de natalitate la bovine și ovine. La 
laptele de vacă, față de 3 600 hl planificați, 
s-au obținut 4 330 hl, iar livrările la fondul 
de stat au fost depășite cu 519 hl. Merito
riu este' și faptul că livrările de carne de 
vită la fondul de stat au depășit sarcina 
de plan cu 75 la sută.

Desigur, multe sint cifrele și rezultatele 
ce pot ilustra într-un mod cit se poate de 
convingător schimbarea radicală care a 
survenit in activitatea cooperativei și toa
te vorbesc despre priceperea și pasiunea 
specialiștilor, despre hărnicia mecanizato
rilor și cooperatorilor. Dar dincolo de suc
cesele înregistrate se impune ca evidentă

Retribuții în plus celor ce obțin 
producții mari, sancțiuni celor 

ce nu-și fac datoria 
Experiența C.A.P. în aplicarea acordului global 

la „11 iunie“, județul Buzău

Multe sînt elementele care au dus la 
consolidarea economică a cooperativei 
agricole „11 Iunie" din satul Florica, co
muna Mihăilești, județul Buzău. însă ceea 
ce a contribuit la sporirea substanțială a 
producției și creșterea veniturilor, deci și 
a nivelului retribuirii cooperatorilor, a fost 
aplicarea consecventă a acordului global. 
Este suficient să amintim, fapt subliniat și 
în recenta adunare generală a cooperato
rilor de aici, că valoarea producției vege
tale a crescut de la 6 milioane lei în 1970 
la 16 milioane lei în anul trecut. însă, așa 
cum se sublinia in darea de seamă pre
zentată de președintele unității. Dumitru 
Andronescu, deși anul agricol 1985 nu a 
oferit nici pe departe condiții ideale din 
punct de vedere climatic pentru desfășu
rarea activității, aplicarea acordului global 
i-a stimulat pe cooperatori să execute in 
timpul optim și de cea mai bună calitate 
lucrările agricole. îndeosebi cele de între
ținere a culturilor. Ca \irmare. cooperati
va agricolă Florica a obținut, în medie, la 
hectar 2 919 kg griu. 2 800 kg orz. 9 030 kg 
porumb știuleți. 2 520 kg floarea-soarelui. 
25 290 kg sfeclă de zahăr și 3 000 kg plante 
medicinale. Prin sporirea producției zoo
tehnice. planul livrărilor de lapte de vacă 
la fondul de stat a fost depășit cu 1231 
hectolitri, iar la vitei — cu 31 capete. La 
carnea de porc planul a fost realizat. Cum 
era si firesc, cei 460 de cooperatori care 
lucrează in fermele de cimp si în sectorul 
legumicol au fost retribuiti cu cite 56 lei 
pentru fiecare normă fizică.

Evidentiindu-se aceste rezultate, conside
rate bune pentru un an cu condiții clima
tice nefavorabile. în adunare s-a arătat că 
ele se datorează aplicării cu consecventă 
a acelei prevederi din programul de redre
sare a activității economice a cooperativei, 
aprobat cu cițiva ani în urmă, care se re
feră la aplicarea acordului global. Cițiva 
dintre cooperatorii participanți la discuții 
— Constantin Sava. Ion Tache. Traian Pi- 
poiu. Viorel Nicolescu. Dumitru Roman — 
au arătat că aplicarea acordului global a 
determinat ca si în această zonă cu tere
nuri din categoria a doua de fertilitate să 
se realizeze recolte mari si cu toate că in 
ultimii ani cooperativa agricolă Florica nu 
a apelat la erbicide. combaterea buruieni
lor nu a constituit o problemă ; prașilele 
făcute în număr corespunzător au permis 
culturilor să se dezvolte în bune condiții.

Pentru aplicarea corectă a acordului glo
bal a fost necesară organizarea temeinică 
a muncii. în ultimii trei ani. în cadrul echi
pelor au fost organizate grupe de coopera
tori alcătuite sub „incidența" relațiilor afec
tive si a interesului comun pentru ce va 
obține cooperativa, dar și ce va ciștiga fie
care cooperator. Participanții la discuții au 
evidențiat faptul că noul mod de lucru in 
acord global aplicat în 1985 este mult mai 
eficient si se impune a fi extins la nivelul 
tuturor celor 16 echipe. Concret, despre ce 
este vorba ? în nouă din cele 16 echipe, 
care numără între 27 și 32 de membri, s-au 
organizat grupuri de cite 7—10 cooperatori, 
în raport de gradul de rudenie, vecinătate 
etc. Menționăm că toate echipele și gru

și determinantă importanța pe care o joacă 
stabilizarea specialiștilor in cadrul unei 
unități. Dacă inginerul Ștefan Ignat este 
președinte din 1977, inginerii Dorin Popa 
și Dorel Gașpar, șefii celor două ferme 
vegetale, muncesc de mai bine de 10 ani 
in unitate, iar inginerul Cornel Măcean. 
care conduce ferma zootehnică, are și el 7 
ani la C.A.P. Secusigiu. De peste 10 ani 
este in funcție și contabila șefă Felicia 
Girbaci. Toți împreună alcătuiesc o echipă 
omogenă care propune consiliului de con
ducere măsuri tehnice și organizatorice 
pentru continua sporire a producțiilor și 
dezvoltarea unității. Fiecare dintre ei a 
ajuns să cunoască unitatea, oamenii și pă- 
minturile, animalele și mașinile agricole 
ca pe „propria palmă", cum zice Ștefan 
Ignat, președintele de azi. Stabilitatea ca
drelor asigură ducerea la îndeplinire a 
planurilor și programelor de perspectivă, 
asigură continuitatea direcțiilor de dezvol
tare hotărite, avind avantajul cunoașterii 
în amănunt a ceea ce s-a conceput, a mo
dului in care poate fi realizat.

Ce demonstrează exemplul acestei uni
tăți ? Așa cum ș-a subliniat și în adunarea 
generală a membrilor cooperativei agricole 
din Secusigiu, răspunderea, competența, 
atașamentul, acțiunea în cunoștință de 
cauză sint atributele ce caracterizează acum 
activitatea fiecărui cadru de conducere, a 
fiecărui specialist și a fiecărui cooperator. 
Ele au la bază experiența acumulată in 
toți acești' ani, continuitatea muncii desfă
șurate in aceeași unitate. Cum altfel se 
explică saltul înregistrat, faptul că pe ace
leași păminturi și aproximativ în aceleași 
condiții tehnico-materiale producțiile de ' 
azi sînt mult mai mari ca cele de ieri? 
Despre ce altceva, dacă nu despre o bună 
cunoaștere și alegere a celor mai indicate 
tehnologii, soiuri de sămință, parcele de 
teren, despre preocuparea pentru o valo
rificare superioară a produselor etc. este 
vorba cind obții un beneficiu net de 566 
lei pe tonă la grîu, iar la porumb de 475 
lei pe tonă ?

Argumente sînt înseși'faptele, rezultatele, 
producțiile, care denotă că stabilizarea ca
drelor de conducere și a specialiștilor este 
o condiție indispensabilă â activității efi
ciente în agricultură. Ba, mai mult, așa 
ctlm se intîmplă de cițiva ani la coopera
tiva agricolă de producție din Secusigiu, 
ea aduce după sine o stabilizare a forței 
de muncă, o' participare mai numeroasă și 
mai conștiincioasă a cooperatorilor la 
muncă, generează o atitudine de seriozita
te, de răspundere, dar și de interes a fie
căruia față de activitatea pe care o des
fășoară.

Tristan MÎHUTA
corespondentul „Scînteii"

purile au beneficiat de aceleași condiții 
(sol din categoria a doua de fertilitate, 
îngrășăminte chimice cite 150 kg la hectar, 
iar hibridul de porumb a fost același — 
HS 412). Planul a fost dat pe echipă și 
apoi defalcat pe grupuri. De exemplu, 
echipa condusă de Vasile Constantin, or
ganizată in trei grupuri a cite 10—11 oa
meni fiecare, a luat în primire o supra
față de 12 hectare de pe care a obținut 
o producție medie de 9 400 kg porumb știu- 
leti la hectar. Planul fiind depășit, fiecare 
membru ăl echipei a primit. în Plus față 
de retribuția de bază. încă 263 kg porumb 
știuleți. Grupul lui Constantin Zota (11 oa
meni) din echipa nr. 7. condusă de Con
stantin Caloian, a obținut pe 14 hectare 
o producție medie de 10180 kg porumb 
știuleți și a primit in plus cîte 380 kg de 
porumb stiuleti pe fiecare membru. Acor
darea retribuției suplimentare s-a făcut in 
concordantă cu prevederile legii, această 
unitate deoășindu-si nu numai producțiile 
planificate, ci si beneficiile.

Da. au fost stimulați cei care și-au făcut 
datoria și au obținut recolte mari. Dar cei 
care nu au muncit cu tragere de inimă 
și. ca atare, echipele respective au realizat' 
recolte mai mici, au fost sancționați. în
tr-un spirit de înaltă responsabilitate, adu
narea generală a validat hotărîrea consi
liului de conducere al cooperativei care, 
analizînd cu exigență munca depusă de 
fiecare dintre cei 460 de cooperatori, a 
aplicat sancțiuni la 50 dintre cei care hu 
au participat la toate lucrările. Concret, 
grupul lui Gheorghe Hulașu (7 membri) 
care a avut în primire 7 hectare de po
rumb a obținut o producție medie de nu
mai 6 000 kg știuleți Ia hectar, datorită 
faptului că nu a aplicat la timp cele trei 
prașile manuale si două mecanice. în aces
te condiții, membrii grupului au primit 
mai puțin cu 120 kg știuleți față de retri
buirea de bază. Cei care au luat cuvintul 
la dezbaterile din adunarea generală au 
arătat că obținerea de recolte mari ne în
treaga suprafață impune ca toate terenu
rile să fie lucrate exemplar. în această 
privință hotărîrea adunării generale preve
de măsuri ferme privind obligația tuturor 
formațiilor de muncă, a fiecărui coopera
tor de a respecta normele tehnice stabilite. 
S-ă considerat că au fost făcuți pași în
semnați înainte în ce privește îndeplinirea 
prevederilor din programul de redresare, 
dar că există reale posibilități pentru spo
rirea producției în toate sectoarele.

Membrii cooperativei agricole ..11 Iunie" 
Florica s-au angajat ca in 1986 să obțină 
o producție medie de porumb de peste 
11 000 kg știuleți de pe toate cele 488 hec
tare. precum și recolte mari Ia celelalte 
culturi. Pentru porumb, de exemplu, tere
nul a fost arat si fertilizat ca la carte. 
Sămința din hibrizi 412 și 420 este deja 
pregătită. Un argument care, așa cum 
ne-am convins in ultimii ani. are acoperire 
in fapte.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"
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PROPAGANDISTUL - EXEMPLU DE ANGAJARE 
ȘI DĂRUIRE IN ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI

Învătămîntul politico-ideologic are un rol deosebit In cunoașterea 
obiectivelor concrete ce revin fiecărei unități economico-sociale. în mo
bilizarea colectivelor de oameni ai muncii la realizarea lor exemplară, 
în fond, eficienta sa se exprimă în angajarea si răspunderea cu care 
se acționează pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru soluționarea 
problemelor ce apar, pentru ridicarea calitativă a întregii activități eco
nomico-sociale. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘEbCU, la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. „activitatea politico-educativă, de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare trebuie să se reflecte nemijlocit in felul in care 
se îndeplinesc sarcinile de dezvoltare a patriei noastre ! Pînă la urmă» 
întreaga activitate, din toate domeniile, trebuie să se reflecte în primul 
rînd in înfăptuirea „planurilor si programelor de dezvoltare economico- 
socială".

în spiritul acestor cerințe trebuie să acționeze propagandiștii, cei 
chemați, in primul rind. să contribuie la ridicarea calitativă a invăță- 
mintului de partid, la creșterea forței de inriurire a eficientei sale. 
Însemnările de față iși propun să relevă cîteva experiențe, cîteva acțiuni 
mai deosebite in ce privește activitatea propagandiștilor din municipiul 
Ploiești.

Referindu-se la preocupările orga
nului municipal de partid privitoare 
la ridicarea nivelului calitativ al în- 
vățămintului politico-ideologic, tova
rășa Liliana Huian, secretar cu pro
bleme de propagandă al comitetului 
municipal de partid, arăta că orga
nizațiile de partid sînt preocupate de 
modul în care sînt selecționați și 
pregătiți propagandiștii, avîndu-se în 
vedere adevărul că acestora le revi
ne datoria de a explica principiile 
politicii partidului, de a demonstra 
justețea măsurilor ce se adoptă în- 
tr-un domeniu sau altul ; de a sti
mula studiul individual al cursan- 
ților. de a constitui mereu un parte
ner competent de dezbatere : de a 
constitui un exemplu de dăruire în 
înfăptuirea politicii partidului la fie
care loc de muncă. De aceea. în efor
tul de a ridica nivelul ei calitatea 
învățămîntului politico-ideologic, 
perfecționarea pregătirii propagan
diștilor ocupă un loc de frunte.

CUM SÎNT RECRUTAȚI PROPA
GANDIȘTII ? Circa 70 la sută din 
propagandiștii învățămîntului politi
co-ideologic de pe raza municipiului 
sînt absolvenți ai unei școli de partid 
sau ai universității politice si de con
ducere. ceea ce reprezintă o garanție 
a bunei lor pregătiri. Nu există Ia 
fiecare loc de muncă o proporție 
rigidă intre propagandiștii cu studii 
superioare și cei recrutați din rîndul 
muncitorilor de înaltă calificare, al 
maiștrilor și tehnicienilor. Peste tot 
s-a avut în vedere ca propagandiș
tii să se bucure de prețuire în 
rîndul colectivelor respective. Am 
pus mai multor cursanți, inclusiv 
cadre de conducere, întrebarea : ce 
apreciați mai mult la un propagan
dist ? Răspunsul a fost semnifica
tiv, confirmînd criteriile care au stat 
la baza recrutării lor : pregătirea, 
apropierea de cursant șl mai presus 
de toate unitatea între ceea ce afir
mă, susține în dezbateri și exemplul 
de fiecare zi.

cinema
• 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; 
IT; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : GRIVIȚA 
(17 08 58) : — 9; 11; 13; 15; 17; 19
® Aventuri in 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
• Vînătorul 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

în fine, am reținut că o pondere 
însemnată în totalul propagandiști
lor revine celor tineri, care anul 
acesta îndeplinesc pentru prima oară 
această învestitură. S-a avut insă 
grijă ca fiecare nou propagandist să 

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

dispună de o bună pregătire politi
că, fiecare organizație de partid a- 
sumîndu-și răspunderea de a sprijini 
pregătirea lor pedagogică, de a le 
forma deprinderi privind stimularea 
dialogului, conducerea și orientarea 
dezbaterilor către problemele mai 
importante etc.

UNITATEA DINTRE VORBA ȘI 
FAPTA. Am amintit de dialogul pur
tat privind temeiurile prestigiului 
propagandistului. îmi stăruie încă în 
gtiinte zecile de răspunsuri care in 
cuvinte diferite susțineau același lu
cru : cum să se bucure de prestigiu 
un propagandist care una susține în 
dezbatere și alta face in activitatea 
de zi cu zi ? Discutăm cu strungarul 
Gheorghe Ionescu, secretar al co
mitetului de partid din secția utilaj 
complex a întreprinderii „1 Mai“. 
Propagandistul — ne spune interlo
cutorul — stă tot timpul în mijlocul 
oamenilor. Nivelul lui politic și de 
răspundere aici trece de fapt marele 
examen : examenul angajării în în
făptuirea concretă a politicii parti
dului. Este de aceea bun propa
gandist acela care este un bun spe
cialist. un om pe care să te poți 
baza în toate împrejurările. Iată, de 
pildă, inginerul Valentin Chirilă. 
Este greu să spui unde începe munca 
de propagandist și unde se sfîrșește 
cea profesională. Pentru că rezolvînd 
o problemă tehnică, discutînd cu oa
menii, face o foarte bună activitate 
politică, iar dezbaterile din învăță- 
mînt continuă pe alt plan această

(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• In vîrtej : 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
• Clinele: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Yntilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 12; 15,30; 18,30
• Mihai Viteazul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12; 15; 18
• Pilot de formula 1 ; BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 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 copii -=> 
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 

muncă zilnică. Ce sarcini pune 
partidul în fața unității noastre ? 
Cum trebuie să le răspundem ? Ce 
perspective de dezvoltare au unita
tea și secția din care facem parte 7 
Cum trebuie să ne pregătim pentru 
a le face față ? Și cum putem dis
cuta mai bine aceste probleme decit 
făcînd mereu apel la problemele și 
preocupările noastre. Dar ca să faci 
mereu „sudura" între activitatea ge
nerală a secției sau a întreprinde
rii și situațiile de viață trebuie mai 
întîi ca tu însuți să fii cel dintîi 
exemplu de unitate între vorbă și 
faptă.

PILDA DE ANGAJARE ȘI RĂS
PUNDERE. După cum se știe, 
întreprinderea de rulmenți grei 
— Ploiești este tinără. Tinăr este 
si colectivul ei. El s-a maturi
zat în lupta cu rezolvarea pro
blemelor, cu depășirea unor situații 
grele ce s-au ivit. Secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Ion Con
stantin, apreciază că propagandiștii 

au fost factori de accelerare a aces
tui proces. Numai în ultimii doi ani 
au fost asimilate zeci și zeci de tipo- 
dimensiuni de rulmenți, prin redi- 
mensionări constructive au fost adu
se perfecționări calitative tipurilor 
existente. Edificatoare in ceea ce pri
vește această evoluție pozitivă sînt, 
de pildă, creșterea considerabilă a 
producției livrate la export, reduce
rea efortului valutar al țării prin 
dezvoltarea unei puternice activități 
de creație științifică.

Propagandiști precum Adrian Că
lin, Nicolae Visaion, Simion Lehrer, 
așa cum ne-au declarat colegii de 
muncă, așa cum îi recomandă pro
pria activitate, propriile rezultate, 
sînt exemple de hărnicie, de anga
jare în înfăptuirea sarcinilor deloc 
ușoare care revin colectivului.

Ceea xce ne declară propagandistul 
Adrian Călin ni se pare semnificativ. 
Vorbim mult de exigență, de lupta 
împotriva greutăților și avem colegi 
care sînt adevărate pilde de abne
gație în rezolvarea problemelor. Dar 
iși mai fac loc și o serie de atitu
dini, mentalități de a justifica unele 
neindepliniri și deficiențe. Sigur că 
sînt greutăți. Dar noi știm că ele tre
buie învinse. Aici cred că este vorba 
de o atitudine : facem rapoarte 
de justificare sau ne luptăm să 
depășim o situație ? Eu cred că 
ldeea subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In cuvintarea la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv, anume că fapta, realizarea

• 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
• Superpolițistul : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19 

teatre

sint adevărata măsură a conștiinței 
comuniste, a spiritului revoluționar 
trebuie foarte stăruitor dezbătută 
in invățămîntul politico-ideologic de 
partid, in toate formele propagan
dei noastre pentru a fi cit mai te
meinic însușită.

SPRIJIN CONCRET IN PERFEC
TIONAREA PREGĂTIRII PRO
PAGANDISTULUI. Numeroasele 
puncte de documentare politico- 
ideologică. colțuri ale invătămintu- 
lui politico-ideologic, unde se afi
șează lunar tema dezbaterii, bi
bliografia, acțiunile organizate la 
cabinetul județean de partid privind 
pregătirea tinerilor propagandiști, 
toate acestea au un numitor comun 
— preocuparea organizațiilor de 
partid de a sprijini pregătirea pro
pagandiștilor. Am mai reținut in 
acest sens intîlnirile periodice intre 
conducerile unităților și propagan
diști, prilej pentru cunoașterea rea
lizărilor, unității, a preocupărilor pri
vind perfecționarea muncii. Demn de 
subliniat că aceste acțiuni de mare 
utilitate în sporirea eficienței prac
tice a dezbaterilor se organizează nu 
numai in unitățile productive, ci și 
in cele sociale, așa cum ne spunea 
dr. Valentin Mirodotescu, secretar 
adjunct al Comitetului de partid al 
unităților sanitare din municipiul 
Ploiești. Experiența mea de propa
gandist — ne spune interlocutorul — 
arată că nimic nu poate înlocui aces
te întilniri, care pun la curent pro
pagandiștii cu tot ceea ce preocupă 
la un moment dat.

Forța de convingere, eficiența în
vățămîntului politico-ideologic de 
partid sînt in bună măsură condi
ționate de încărcătura de idei, de 
capacitatea de a comunica și explica 
idei, desigur înainte de toate idei, 
teze, aprecieri, principii ce stau la 
baza politicii partidului. Intr-o serie 
de discuții am observat că acestui 
aspect nu i se dă atenția cuvenită, 
lucru confirmat de desfășurarea con
cretă a unor dezbateri. Firește că 
aceasta nu înseamnă orientarea dez
baterilor către aspecte abstracte. 
Abordarea stăruitoare a problemelor 
concrete, detașarea unor căi practice 
de acțiune pentru îmbunătățirea 
muncii fiecărui colectiv reprezintă 
condiția fundamentală a eficienței, 
ecoului și forței de înrîurire a învăță- 
mîntului. Dar aceasta nu presupune 
în nici un fel neglijarea dezbaterii 
teoretice a problemelor, diminuarea 
preocupărilor pentru ridicarea nive
lului politic și de înțelegere a comu
niștilor. Pînă la urmă, îmbinarea ar
monioasă a acestor două aspecte re
prezintă garanția eficienței învăță- 
mintului politico-ideologic.

Dr. Gheorqhe BUTARU

Luna dezmoșteniților — 17,30 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19,30
• Teatru] de pomedle (16 64 60) ! 
Pețitoarea — 17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Bis și plins — 17,30 ; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase- (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Cenușă
reasa — 15 ; Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetită caută un cîntec — 15 ; (sala din 
Piața Cosmonauților) : Dana și Leul 
- 10 ; 15
• Circul București (10 41,95) : La circ 
ca-n filme — 18
• Estrada Armate! (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 18

Coso de cultură a tineretului și studenților din Tirgu Mureș Foto : KONCZ Jănos

Opțiunea pentru cintecul politic 
-opțiune pentru creațiile de rezonanță

— Un fenomen tot mai des intiln.lt 
in ultima vreme, mai ales în sălile 
de concerte, este atitudinea deschisă, 
plină de căldură a publicului fată de 
fapta de artă.

Ce părere are, deci, compozitorul 
VASILE VASILACHE JR., autor a 
peste 400 de cintece de muzică ușoa
ră, a opt reviste și cinci comedii 
muzicale, a unor inspirate lucrări 
pentru muzică de film etc., despre 
cuvintul publicului ?

— Publicul decide în cele din 
urmă. Și, adevărul este că numai 
cintecul inspirat, de bună calitate, 
capătă girul milioanelor de ascultă
tori. O competiție poate lansa o me
lodie, dar, fără opțiunea publicului, 
viața cîntecului devine foarte scurtă. 
Se sesizează, indiscutabil, o nouă 
atitudine, cum spuneați, față de 
acest fenomen care este muzica 
ușoară. Cu cit crește numărul iubi
torilor muzicii ușoare, cu atit mai 
mult se rostește cuvîntul exigență.

— Se lansează, anual, in emisiunile 
muzicale ale radioului, ale televi
ziunii, in competiții județene sau na
ționale, sute de compoziții ; unele 
retro, altele cu ecou de cintec ro
mânesc sau in pas cu timpul, cu da
tele cuceririlor electronice și ale 
mișcărilor de dans de ultimă oră ; se 
detașează însă șlagărele, bineînțe
les, dar peste foarte, foarte multe 
pagini se așterne uitarea...

— E firesc. Un cîntec, fie el cît 
de simplu, dacă nu-și afirmă perso
nalitatea, dacă nu vine cu ceva nou, 
dacă nu se impune, atunci nu are 
altă soartă decît să se amestece în 
masa sonoră uniformă. Așa cum se 
întîmplă cu imprimările în care ore 
în șir nu se aud decît vibrațiile elec
tronice.'Nu se poate fără inspirațiie, 
fără intervenția într-o compoziție 
sau alta a unor instrumente clasice, 
a unor timbre naturale,' fără subli
nierea’tfhof idfei.Și cum rnOZiba ro
mânească, dintotdeauna a fost scrisă 
din suflet, cu greu se poate crede 
că, vreodată, un sistem sofisticat va 
înlocui inspirația.

— Dacă s-ar alătura cîteva șlagăre 
de demult, să spunem, „Țărăncuță, 
țărăncuță" de Ion Vasilescu, „O ra
mură spre cer" de Radu Șerban, alte 
și alte compoziții despre pămîntul 
românesc, despre pace, despre dra
gostea de viață, scrise de Elly Ro
man, Gherase Dendrino, Nicolae 
Kirculescu... ce concluzie s-ar putea 
trage ? Mai ales că aș putea să adaug 
„Magistrala albastră" de Vasile 
Vasilache jr. sau, sub aceeași sem
nătură, șlagărele : „Țară de baladă", 

„România de azi — România de 
miine", „Pentru holde, pentru soa
re", „Noi, tinerii", corala „Două de
cenii de împliniri mărețe" — cu care 
ați obținut premiul Uniunii Compo
zitorilor pentru anul 1985, „Vrem 
pace pe pămînt", „Plai de cintec 
nou", „Un țărm de liniște", „Sintem 
tineri români"...

— Firesc, opțiunea pentru cinte
cul politic, pentru cintecul tematic, 
in muzica ușoară românească, a 
existat dintotdeauna. Clasicii muzi
cii ușoare românești au scris fier
binți pagini despre muncitori, des
pre oamenii care sporesc holdele 
țării, despre pace..., așa cum cole
gii mei — Cristinoiu, Țeicu, BogSr- 
do, Moculescu, Marcel Dragomir... — 
lansează cintecele „Casa mea“, „Bio
grafie românească", „Onor soarelui"', 
„Să păstrăm pămintul teafăr", „Cîn- 
tăm pentru mileniul trei"... Dar, tre
buie subliniat un lucru deosebit de 
important : majoritatea acestor com
poziții nu au fost scrise pentru 6 
anume competiție, pentru o anume 
ocazie, ci, pur și simplu pentru că 
așa au simțit compozitorii, în acest 
fel exprimîndu-se clar gîndurile, 
sentimentele ; așa cum la vremea 
lor au procedat Ion Vasilescu, Den
drino, Kirculescu...

— Să nu diminuăm rolul competi
țiilor. Mă gîndesc nu numai la com
pozitori, dar și la textieri și, bine
înțeles, la interpretă. Pentru ci, evi
dent, competițiile sint trepte clare de 
lansare, iar in ultirnii ani s-au no
tat numele tinerilor compozitori Vio
rel Gavrilă, Dan Creimerman. Dani 
Constantin, Ionel Tudor, Claudia 
Nacu, a unor tineri interprets a unor 
poeți--care s-au apropiat de muzica ; 
ușoară. •

— Competițiile verifică, selecțio
nează. lansează șj trebuie să relevăm... 
și cu 'ateaSfaocăZÎe rolul amplei 
mișcări artistice „Cîntarea Româ
niei", al etapelor intermediare, care 
sînt concursurile zonale, importanța 
concursului de la Mamaia, rigurozi
tatea pregătirii — tot sub egida 
„Cîntării României" a manifestări
lor numite „Cintecul politic pentru 
tineret", „Te apăr, și te cint patria 
mea", „Festivalul cîntecului munci
toresc". Așa s-au impus nume noi 
de compozitori, de interpreți, de 
textieri, de poeți care iubesc muzica 
ușoară. Dar, de cele mai multe ori, 
după un reușit festival urmează o 
lungă perioadă în care nu se mai în
tîmplă nimic sau aproape nimic. Ti
neri soliști laureați rămîn cu bagajul 

sărac de cunoștințe cu care au pornii 
la drum, la fel formațiile ținere.

— S-a vorbit nu o dată despre în 
ființarea pe lingă Conservatoru 
„Ciprian Porumbescu", a unui Studii 
de muzică ușoară, in care, in fini 
si existe posibilitatea însușirii n 
numai a „abc"-ului muzical, dar și 
unei tehnici instrumentale, mișcai 
scenică, regie muzicală...

— Cred că numai astfel se v 
pune ferm capăt promovării gustul, 
îndoielnic, a unor soliști care imi 
clar vedete, a unor condeie ca: 
aleargă după premii, a unor form: 
ții care improvizează. Muzica ușoa 
românească este la ora maturită 
ei și după nenumărate succese, avi: 
clar audienta a milioane de asct 
tători, nu poate să mai îngădi 
diletantismele. Un riguros contr 
un sprijin permanent din pari 
forurilor de resort, al conservatoa: 
lor de muzică, și-ar dovedi din p 
eficiența. Așa cum ar trebui să 
se mai strecoare texte anoste, p< 
tru că, deși avem textieri de mu 
că ușoară talentați, iar numă il 
poeților care s-au apropiat de mi • 
ca ușoară a crescut.

— La ora maturității, deci, nu i 
este timp pentru improvizații, per . - 
incropeli. Sint multe condeie inspi
rate care lansează cintece de anver
gură, cintece de substanță, cint 
de mare rezonanță. Vorbeam 
cintecul politic. Pretutindeni in li 
s-a marcat opțiunea compozitor 
a interpreților pentru cintecul j 
tic, cintecul de actualitate care 
mentează marile probleme ale a 
tui sfirșit de mileniu. Prima di 
ele : Pacea. Despre pace cintă < 
bre band-uri de pretutindeni, ve 
ale cintecului de pe toate mer 
nele. „Cințăm pacea lumii", „ț 
pace pe pămînt", „Un țărm de l 
ie'* * L. spun șt șlagărele noastre.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Farul și dl. Valentino — 17,30; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi (B) 
— 10
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Valentin Gheorghiu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) i 
Mam’zelle Nltouche — 18
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor șl Culturii) : „Melodiile anului 
•85" — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

— Sînt gîndurile, sînt simțăm 
le noastre. Cum altfel să ne i 
săm marelui public, celor care i 
ciază valoarea, misiunea educi 
forța mobilizatoare a paginilor 
largă accesibilitate, dacă nu sl 
du-ne prin lucrările propus*  
blicului in spațiile generoase al 
tualității, ale sensibilității, preo 
rilor și opțiunilor sociale, po ,e, 
umane ale contemporanilor nt 1 ? 
Aceasta este o datorie legitirr 
totodată șansa de a depăși efe1 
prin creații valoroase, durabili 
drăgite de publicul larg.

Smaranda OTEA ’>T
»

Importantul angajament 
al cineaștilor români de a 
crea, prin operele lor, pa
gini semnificative ale unei 
ample și cuprinzătoare 
epopei cinematografice na
ționale implică preocu
parea programatică a oglin
dirii complexe și profunde 
a tuturor problemelor fun
damentale ale vieții con
temporane. „Episoadele", 
„paginile" epopeii cinema
tografice nu pot fi con
cepute decit ca expresive 
și concludente imagini ci
nematografice ale marilor 
transformări revoluționare 
(sociale, economice, politi
ce și nu în ultimul rind 
spirituale) petrecute în 
țara noastră — efortul 
reflectării cerîndu-se a fi 
dublat (tocmai cu o expre
sie a atitudinii, a implică
rii civice a artistului) de 
cel de investigare pătrun
zătoare și originală a rea
lității, de dezbatere a pro
blematicii actualității, așa 
cum este ea resimțită din 
unghiul — adoptat de 
creatori — al experienței 
diferitelor clase sau pături 
sociale, categorii profesio
nale și de virstă etc.

Reflectarea vieții satului, 
a transformărilor petrecute 
în mediul rural, aspectele 
umane generate de marile 
evenimente social-politice 
asociate reformei agrare, 
obiectivelor transformării 
socialiste a agriculturii, a- 
jungîndu-se pină in actua
litatea noii revoluții agrare 
constituie, în chin fi
resc, teme majore ale cine
matografiei naționale.

Angajamentele artistului 
de azi întilnesc in acest 
sens o veche opțiune, re
simțită deopotrivă ca răs
pundere și datorie de con
știință de toți marii crea
tori români. Căci evocarea 
vieții satului și portretiza
rea țăranului român con
stituie teme tradiționale 
dintre cele mai viguroase, 
fascinante ale artei noas
tre, teme ce au cunoscut, 
după cum știm, o puternică 
transfigurare în operele 
clasice și mai ales în cele 
apărute în perioada inter
belică. Creatorii noștri au 
descris — nu o dată evo- 
cîndu-și propriile obirșii 
— credința că „veșnicia 
g-a născut la sat", trăsă

turile definitorii ale țăra
nului, morala sa emblema
tică pentru etosul național, 
surprinzind cel mai adesea 
cu realism și implicare 
emoțională acuitatea unor 
conflicte sociale și politice, 
lupta pentru dreptate so
cială și libertate națională, 
contribuția țărănimii la 
progres, la obținerea, asi
gurarea și menținerea sta
tutului de independență al 
țării.

Filmul românesc con
semnează și el o „istorie" a 
reflectării acestei teme. 
O dată cu primele pelicule 
consacrate reformei agra
re — vechile conflicte tipi
ce, „dramele țărănești" 
centrate pe sentimentul și 
mentalitățile corelate pro
prietății individuale, cu 
psihologismul lor apăsat, 
cu fatalismul lor sumbru 
fac Ioc unor încercări de 
surprindere a noilor rea
lități, solidare noilor ati
tudini în proces de afirma
re. Și chiar dacă unele din 
aceste pelicule. mai ales 
cele ale inceputurilor („în 
sat la noi", „Mitrea Cocor") 
plătesc un tribut evident 
tezismului, unor viziuni 
simplificatoare, și rețete 
de împrumut, clișeelor te
matice ale epocii, ele con
țin în germene probante 
documente umane ale 
timpului, ale prefacerilor 
lui revoluționare. Satis
facțiile reformei agrare, 
ale desțelenirii haturilor, 
viața in „colectivă", in coo
perativele agricole de pro
ducție, atmosfera satului 
nou retine și în peliculele 
ce au urmat — cheia dra
matică alternînd cu alte 
registre. Și dacă destule 
filme nu depășesc nivelul 
unei consemnări reporte
ricești mai veridice sau 
mai superficiale sau al in
tențiilor demonstrative, al
tele fac pași importanți a- 
jungînd să exploreze, din
colo de planul vieții mate
riale și de cel al proble
melor social-economice o- 
biective: atitudini specifi
ce, provenite din cristali
zări în zone mai adinei, la 
nivelul mentalității indi
viduale sau colective.

Un pas important în a- 
cest sens l-a constituit 
modelul de profunzime a- 
nalitică axat, centrat pe 

individualitatea umană, pe 
dramă și opțiunea sa — 
propus de clasici și „des
coperit" de cineaști cu 
prilejul ecranizărilor. Așa 
după cum alți pași însem
nați (în direcția autentici
tății și bogăției revelatoare 
a experienței umane) l-au 
constituit transpunerile ci
nematografice ale unor 
importante romane con
temporane. Citeva exem
ple : „Desfășurarea" după 
nuvela lui Marin Preda, 
„Setea" după romanul lui 
Titus Popovici, filmul 
după „Descoperirea fa
miliei" de Ion Brad, ,',Vî- 
nătoarea de vulpi", ecra-

Imaginea satului în filmul românesc
nizarea cărții lui Dinu Să- 
raru „Niște țărani"; aș a- 
dăuga și „Duios Anasta
sia trecea" după D.R. Po
pescu, ori „Lișca" după o 
nuvelă de Fănuș Neagu 
sau, referindu-ne la lu
crări literare anterioare: 
ecranizările după Slavici, 
Agirbiceanu, Rebreanu 
(„Ion" și „Răscoala" etc.), 
Sadoveanu („Ochi de 
urs").

Este de observat că mai 
ales în ecranizări, dar și în 
unele scenarii originale se 
remarcă o înclinație deloc 
lipsită de interes in sine, 
de a sintetiza in modalită
țile realismului psihologic 
(„Ochi de urs"), ale bala
dei lirice („Baltagul", 
„Pintea" etc.) aspecte im
portante pentru specificul 
nostru național (de la am
bianțe, la mod de gîndire 
și simțire). Atrași de „ră
dăcini", de permanențe, 
nu putini cineaști s-au a- 
rătat preocupați de a cris
taliza original în cheia 
realismului parabolic, un 
univers clasicizat, de
scrierea satului „mitic", 
„etern" impletindu-se cu 
cea a unor mentalități ță
rănești, obstinate, cu ati
tudini, gesturi de grandoa
re, de noblețe umană.

Transfigurarea realității 
contemporane care este o 
componentă fundamentală 
a filonului specificității 
naționale, dar și modalita
tea principală a comunică
rii artă-public și a exerci
tării misiunii modelatoare 
a celei dinții, a constituit, 
cum am văzut, și ea o pre- 
ocuoare vie și în pri
vința vieții satului. Care e 
imaginea actualității în 
filmele românești? (am 
spune încă puține numeric 
în raport cu însemnătatea 
universului satului azi).

Să începem prin a ob
serva nevoia cineaștilor 
contemporani de a fixa, la 

rîndul lor, in tonalități 
evocative poematice, di
ficultățile imense ale înce
puturilor — repere in a- 
precierea realităților ani
lor noștri, in estimarea 
măreției perpetue a luptei 
cu natura („Amurgul fîn- 
tînilor", de pildă, care a 
actualizat expresive ta
blouri ale secetei). Să 
adăugăm, reacția lor vi
gilentă, critică, satirică 
la mentalități retrograde, 
la anacronice recrudescen
țe ale unor practici abu
zive („O lacrimă de fată"), 
ale misticismului etc. 
Să observăm interesul lor 
de a fixa medii va
riate, aspecte grăitoare 
pentru progresele civiliza
ției socialiste,, și pe acest 
fundal (aflat mereu în a- 
tenție), de a configura 
portrete colective și indi
viduale ; de a-și închina 
filmele — pe fundalul 
unor imagini atestînd con
diția socială și culturală a 
satului de azi. unor băr
bați și femei din toate zo
nele, spațiile geografice, 
formele de relief ale tării 
(„Casa dintre cimpuri", 
„Dragostea mea călătoare", 
„Țapinarii", „Femeia din 
Ursa Mare", „Porțile di
mineții" etc.).

Tentativele de fixare a 
actualității din unghiul 
problemelor fundamentale 
ale existenței sociale, al 
relațiilor de muncă, ori al 
vieții de familie nu sînt 
rare. Conflictele umane 
surprinse depun mărturia, 
atit pentru combaterea în
căpățînatei rezistente a 
unor mentalități retrogra
de străvechi, cit mai ales 
pentru formele mai recen
te ale luptei din-tre vechi 
și nou, nou și foarte nou 
cerute de revoluția agrară. 
Fișează coliziuni generate 
de moduri divergente de 
înțelegere a rostului vieții, 
de dezacorduri privind 

concepții, metode, procedee 
— in transformarea socia
listă a agriculturii. Ple
dează pentru răspunderile 
ce revin celor ce au îm
brățișat profesiile legate de 
rodnicia pămîntului („Mie
zul fierbinte al pîinii").

Surprinzind ciocnirile u- 
nor „orgolii individuale", 
unele din aceste filme ilus
trează totodată procese de 
autocunoaștere, autoclari- 
ficare, creștere, transfor
mare — așadar procese de
finitorii ale mutațiilor de 
conștiință actuale.

Interesant, nu numai re
zolvările conflictelor (une
ori bine, alteori insuficient 
argumentate, motivate), ci 
și termenii lor (opoziția 
dintre „bine" și „mai bine") 
atestă progresele certe de 
atitudine, de gîndire din 
mentalitatea/ țărănească 
(cu privire la proprietatea 
obștească și de stat, munca 
de echipă ; statutul femeii 
și posibilitățile ei ; rolul 
social al tinerilor ; relația 
dintre generații, dialectica 
experienței țărănești an
cestrale și a progresului 
tehnic etc.).

Totuși, o comparație ori- 
cît de sumară intre meta
morfozele satului și pulsul 
vieții de azi în mediul ru

ral, frămîntările țăranului 
chemat să dea viață pro
iectului grandios al revo
luționarii agriculturii — 
și transformările lor filmi- 
ce atestă mari datorii ne
onorate de cineaști.

Dinamismul mutațiilor 
sociale in perimetrul satu
lui, ca și noua calitate a 
relațiilor interpersoriale, 
preocupările actuale de 
creare a unei necesare sta
bilități în mediul rural, de 
natură să echilibreze forța 
de muncă, preocupările de 
calificare superioară, de 
reconversie a ocupațiilor și 
profesiilor, de întinerire a 
satului, de fixare a tinere

tului, de Îmbunătățire a 
infrastructurilor rurale, 
sînt incontestabile.

Este bine, fără îndoială, 
că atari procese, ținînd de 
metamorfozele ruralului 
rețin atenția și că unghiu
rile abordării lor sint des
tul de variate (fie că e 
vorba de filmele ce vor
besc despre „iarba verde 
de acasă" și „întoarcerea 
fiilor risipitori", fie de 
unele ce urmăresc și con
tribuția unor tehnicieni și 
ingineri nou veniți la sat 
— la procesele înnoirii agri
culturii, sau atragerea in 
perimetrul rural a unor 
„boboci" de felurite califi
cări, în diferite ..anotim
puri" ale integrării lor in 
profesie și in viață). Sau, 
fie că, așa cum se întîmplă 
în filmul „Acasă", una 
dintre peliculele mai bune 
apărute în ultima vreftie, 
prin unghiul mai original 
și prin relieful eroului cen
tral — explorîndu-se zona 
de tranziție, de interferen
ță dintre oraș și sat, cu fe
nomenele ei contradictorii, 
dar și cu virtuțile ei de ve
rificare. modelare a carac
terelor și voințelor — na
rațiunea cinematografică 
reverberează liric un efort 
de gîndire asupra vieții 
și de raportare a individu- 

lul la mersul societății, la 
ofensiva civilizației mo
deme ; o preocupare de 
revelare a intensității le
găturilor cu pămîntul, 
impulsul de a reface 
„matca", chemarea vetrei 
părintești rezonind puter
nic și în ambianta șantie
relor.

Dar aceasta nu moti
vează nici pe departe 
un dezechilibru evident: 
tendința de a acorda o 
atenție mare fenomene
lor ori zonelor de tran
ziție și de a lăsa pe un 
plan secund aspectele cele 
mai definitorii din perime
trul satului, structurile lui 

relativ stabile, omogene ; 
de a nu reflecta suficient 
de concludent universul 
autentic, complex, contra
dictoriu al oamenilor care 
„acolo", „acum", luptă nu 
o dată cu un succes dintre 
cele mai spectaculoase 
pentru modernizarea satu
lui, pentru reușita marilor 
proiecte de irigații, dese
cări, îmbunătățiri funcia
re, pentru bogăția holde
lor, rodnicia grădinilor. Se 
ajunge, am spune, la si
tuația paradoxală că multe 
dintre filmele aparent 
preocupate de universul 
rural au în centru mai 
ales pe cei trecători prin 
viața satului sau, „fauna" 
lui pitorească imaginară. 
Și mai mult : satul este 
văzut cu ochi grăbit, su
perficial, imaginile uni
versului rural apărind nu 
o dată neesentiale. conven- 
ționalizate, schematice, în
tunecate, deformate. urî- 
țite — ca o ciudată 
„ficțiune a străinului" : 
oglindire exterioară, nelu
minată de elementară înțe
legere și adecvare (esteti
că), cu atit mai puțin de 
dragoste sinceră și interes 
autentic.

Cum se poate explica 
altfel tratarea atit de su
perficială, tributară sche

melor, rarefiată pe care o 
găsim atit de des — fie că 
este vorba de situațiile 
alese, fie de eroii pozitivi 
care „știu tot — fac tot", 
care nu au decit simulacre 
de neliniști ori probleme 
de conștiință ; fie de nega
tivi foarte obtuzi sau, to
tuși, „simpatici" ? (Pe bună 
dreptate vorbind revistei 
„Cinema" despre filmele 
pe care ar dori să le vadă 
o eroină a muncii socialis
te din agricultură afirma, 
cerînd evitarea șabloane
lor : „Și să nu se certe iar 
secretarul de Ia C.A.P. cu 
cel de lâ județ. Să nu fie 
o președintă C.A.P. cu 
nervi. Se poate fără"). Cum 
se poate explica altfel 
incapacitatea adincirii unor 
teme esențiale ale actuali
tății din unghiuri ideatice 
și umane substanțiale și 
variate — decît printr-o 
insuficientă cunoaștere și, 
aprofundare artistică? Dar 
rezolvările grăbite, facile 
ale conflictelor? Dar „hap- 
py-endurile“ sau mai im
portant, de fapt: lipsa fla
grantă de finalitate a unor 
pelicule ? Dar ponderea 
întimplărilor de o banali
tate inexpresivă, a anec
doticului mărunt, fuga 
precipitată (deloc favo
rabilă cristalizării valorii 
artistice), pe un mare 
evantai de probleme di
vergente ori pe suprafața 
unui nesfirșit șir de perso
naje scoase din contextul 
social-autentic — nici unul 
capabil să se ridice la re
zonanța eroului artistic ? 
Șirul întrebărilor ar putea 
continua in legătură cu 
predilecția spre comedia 
facilă, fascinația pitorescu
lui de caracter și mai ales 
de limbaj. Ori prin de
mersuri estetice pretenți
oase, finalizate în eșecuri 
cinematografice în afara 
oricărui dubiu. („Baloane 
de curcubeu").

„Este necesar ca litera
tura și arta, care au o 
nobilă tradiție in preocu
parea pentru reliefarea 
vieții satului, să facă mai 
mult pentru a reda viata 
nouă, idealurile de progres, 
de bunăstare ale țărănimii 
noastre. Aceasta presupune 
ca scriitorii, artiștii plastici, 
muzicienii, toți cei care lu
crează in artă și literatură 

să se deplaseze mai mi 
de la orăș spre sat, să i 
teleagă că pentru a set 
despre sat, despre viata ț 
ranului nu poate să o fa 
din citit sau dintr-o viz 
documentară de două-t 
zile. Pentru aceasta e. 
nevoie de a trăi viata i 
tului, de a munci alăt 
de cei care făuresc bur 
rile materiale din agric 
tură. Atunci vom ai 
opere pe măsura fapte 
mărețe, realizate de 
rănimea noastră" — a 
ta secretarul gene 
al partidului, tovarî 
Nicolae Ceaușescu.

Este firesc ca acest r 
fund, generos apel de a 
prinde mai puternic si 
teia imaginației creato 
de a vibra mai profuni 
„freamătul uman de r 
proporții, la zbuciumul 
lectivităților care cre< 
vaste opere ale civilizl 
moderne închinate pri 
șirii noastre" să-și găs 
că pe viitor un răspun 
mult mai concludent 
dezbaterile Uniunii cir 
tilor, în proiectele exi 
te ale caselor de filn 
mai ales în creația cil 
tilor, în epopeea ciner 
grafică națională pe 
și-au propus s-o real

Iubitorii celei de-a 
tea arte din întreaga 
milioane de oameni 
sate cu un univers a 
bogat și interesant, r 
orizont cultural și cu 
sități spirituale atî 
mari azi, așteaptă i 
slujitorii filmului ope 
nematografice put) 
inspirate — pe baza 
susținute, superioar) 
servații și meditații 
le și a unei judicit 
inspirate elaborări a 
— din realitățile, dir 
rile morale și ide 
sociale care însv 
țărănimea, pe locuit 
la sate. Opere expri 
atitudine responsabi 
de realitățile impre 
te, față de adevăr 
aspirațiile contemj 
opere cu un mesaj 
de. generos, cu vir 
tistice care să le 
rezonantă emotion 
ecou profund și du 
conștiințe.

' Natalia ST4

intiln.lt
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Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIÎ"

BIHOR : Producție fizică 
suplimentară

Acționind stăruitor în direcția 
organizării superioare a producției, 
Îmbunătățirii indicelui de folosire 
a timpului de lucru și utilajelor, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Bihor, ferm hotărîți să în
deplinească ritmic sarcinile de 
plan, înscriu în întrecerea socialis
tă succese de prestigiu, livrînd su
plimentar economiei însemnate can
tități de produse utile. Bilanțul pe
rioadei care a trecut din acest an 
relevă că minerii au extras, peste 
prevederi, mai bine de 28 000 tone 
lignit, petroliștii au produs peste 
cotele stabilite 23,5 milioane mc 
gaze libere, energeticienii au pulsat 
suplimentar 4 milioane kWh ener
gie electrică, iar cimentiștii și-au 
depășit planul cu 11 800 tone ci
ment și 2 200 tone var hidratat. 
Printr-o judicioasă organizare a 
muncii și valorificarea superioară 
a experienței acumulate in această 
perioadă, s-au înregistrat însem
nate sporuri de producție la multe 
alte sortimente : produse de meca
nică fină, uleiuri minerale, caolin, 
utilaj pentru explorări geologice și 
pentru materiale de construcții, 
prefabricate din beton, cărămizi re
fractare, cherestea, mobilier din 
lemn, tricotaje, sticlărie menaj, ulei 
comestibil, produse zaharoase, spo
ruri realizate îndeosebi pe seama 
creșterii productivității muncii. Se 
evidențiază rezultatele bune obți
nute, sub conducerea organelor și 
organizațiilor, de partid, de către 
colectivele de muncă de la între
prinderea Voivozi. Combinatul de 
lianți si azbociment Aleșd. între
prinderea de sticlărie Pădurea 
Neagră. Combinatul pentru prelu
crarea lemnului Oradea.

trecut din luna februarie, a peste 
7 500 tone cărbune energetic. Demn 
de subliniat este faptul că minerii 
din Lupeni. Paroșeni. Vulcan. Lo- 
nea și Dilja. prin creșterea pro
ductivității muncii, au obținut pro
ducții tot mai mari, acumulînd în 
această lună depășiri de la 1000 
tone pină la 4 000 tone cărbune 
energetic si cocsificabil.

Institutul de meteorologie și hi
drologie informează că vremea s-a 
înrăutățit in cursul zilei de miercuri, 
cind a nins în sudul Banatului, Ol
teniei. Munteniei și în județul Con
stanța. Ninsori slabe s-au înregis
trat in județele Botoșani, Iași și Su
ceava. In județele Constanta, Ialo
mița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, 
Olt și în sectorul agricol Ilfov, vih- 
tul a suflat cu viteze de pină la 70 
km pe oră, viscolind zăpada. De 
asemenea, s-au înregistrat intensi
ficări ale vînttllui, fără zăpadă, în 
județele Vrancea, Buzău și Brăila.

în următoarele 24 de ore, vremea 
va fi inchisă. Va ninge viscolit in 
sudul și estul Olteniei, Munteniei și 
sudul Moldovei, unde viteza vintu- 
lui va fi între 70 și 75 km pe oră. 
în restul teritoriului se vor înregis
tra ninsori locale, iar vîntul va su
fla moderat.

Temperatura aerului în noaptea 
de 12 spre 13 februarie : între mi
nus 12 grade și minus 2 grade, iar 
în cursul zilei de joi — între minus 
8 și plus 2 grade.

(Agerpres)

Circulația rutieră, navală, aeriană și pe calea ferată

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
STRĂBĂTÎND BUDAPESTA

OLTENIȚA : Realizări 
ale constructorilor 

de motonave
O motonavă de 2 100 tone, a doua 

din programul de export pe acest 
a fost lansată de harni- 

colectiv de oameni ai muncii 
la întreprinderea constructoare 
nave și piese turnate Oltenița.

an, 
cui 
de 
de ......
Respectîndu-și angajamentul mun
citoresc. comuniștii din această în
treprindere adaugă succesului ob
ținut faptul că au încheiat probe
le de marș pe Dunăre la încă două 
motonave de 5 000 tone și 2 100 
tone.

TULCEA : Noi ansambluri 
de locuințe

In aceste zile, constructorii de lo
cuințe tulceni lucrează de zor la 
înălțarea unor noi blocuri. In mu
nicipiul Tulcea și orașele Babadag 
și Macin au fost predate oamenilor 
muncii primele apartamente con
struite in acest an. Strada Baba
dag, principala arteră de intrare in 
orașul Tulcea, a devenit șantief. 
Aici au fost date în folosință 250 
apartamente și unități comerciale 
care însumează peste 3 000 mp, iar 
în următoarele luni, cînd blocurile 
aflate in construcție vor fi finali
zate, alte 800 apartamente vor fi 
puse la dispoziția tulcenilor. De 
curînd, constructorii au început lu
crările la cel mai mare ansamblu 
de locuințe al orașului 
vorba de cartierul din 
nie, care va însuma 
apartamente.

BRAȘOV : Edificii 
de sănătate noi, moderne

în județul Brașov a fost dat in 
folosință un nou si modern edifi
ciu de sănătate : Spitalul și poli
clinica din orașul Zărnești. prevă
zute cu saloane, cabinete de con
sultații. săli de tratamente, labora
toare. Spitalul dispune de secții de 
interne, chirurgie, pediatrie si al
tele. La rîndul ei. policlinica are 
cabinete pentru toate specialitățile 
de bază.

Noul spital si noua policlinică din 
Zărnești se adaugă altor unități de 
ocrotire a sănătății publice date în 
folosință în ultimii ani in județ, 
cum sint spitalele din orașul Vic
toria si Codlea. spitalul și policli
nica de pediatrie din municipiul 
Brașov, noile dezvoltări ale spita
lelor „Tractorul" și „Steagul roșu" 
din Brașov, policlinicile din Brașov 
și RîșnoV și altele.

Datorită înrăutățirii condițiilor 
meteorologice, circulația pe calea 
ferată în zonele afectate de viscol 
s-a îngreunat. Se circulă cu dificul
tate pe liniile ferate din sudul Mun
teniei și Olteniei, unde ninge Vis
colit. iar vizibilitatea este scăzută. 
Pentru a preveni înzăpezirea princi
palelor linii ferate, au fost mobilizați 
peste 6 000 de oameni ai muncii, cu 
utilaje adecvate, iar pe magistralele 
feroviare din sudul Munteniei și 
Olteniei au fost trimise locomotive 
dotate, cu pluguri.

Zăpada viscolită a afectat și 
unele drumuri naționale. Astfei, 
circulația rutieră a fost întreruptă 
pe autostrada București — Pitești, 
la km 44—80 (firul II), DN 4 Po
pești — Leordeni — km 14. DN 5 
București — Giurgiu — km 27. in 
zona Adunații Copăceni — Călugă- 
reni, și DN 41. zona Bănoasa — 
Giurgiu. Pe drumurile din sudul Ol
teniei se circulă cu dificultate, în

★
căzută și viscolul care 
intensificări de pină la

zonele amintite, zăpada a fost vis
colită în troiene de pînă la 1 m înăl
țime. Au fost luate măsuri pentru 
redarea în circulație a drumurilor 
afectate de ninsori si viscol, fiind 
antrenate la această acțiune autogra- 
pe. tractoare dotate cu gredere. bul
dozere si incărcătoare. autogredere și 
importante forte umane.

în transporturile auto de călători 
au fost suspendate 231 trasee și pre
scurtate 92 trasee, iar alte opt trasee 
au fost deviate. De asemenea, au 
fost imobilizate 102 autobuze la ca
petele de linii. Nici un autobuz nu 
a fost imobilizat pe traseu.

Transporturile navale se desfășoa
ră cu dificultate. Pe Dunăre. în su
dul Olteniei și Munteniei, traficul a 
fost redus. în portul Constanta vîn
tul prezintă intensificări, 
activitatea.

Aeroporturile Băneasa 
sebeș au 
aerian.

fost închise

îngreunînd

și Caran- 
traficului

Tulcea. Este 
zona 11 Iu- 
peste 7 000

Cărbune 
peste prevederi

Continuînd șirul rezultatelor buna 
obținute în prima lună a aceslui 
an. minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, hotărîți să îndepli
nească exemplar sarcinile ce le re
vin din programul suplimentar dc 
producție industrială pe anul 1986, 
raportează extragerea, peste preve
derile de plan. în timpul care a
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BACĂU : Livrări 
suplimentare la export

Realizarea cu prioritate a planu
lui la export se află în atenția tu
turor colectivelor de muncă din in
dustria 
scop, 
muncii 
tatoare 
pentru 
producției, asimilarea în fabrica
ție a unor produse cu caracteristici 
tehnice superioare, competitive pe 
piața externă. Introducînd în fa
bricație peste 50 de noi tipodimen- 
siuni de 
care mai 
export, 
mecanice 
reușit să 
peste hotare, peste 
planului, importante 
produse, iar muncitorii, 
și tehnicienii întreprinderii de uti
laj chimic Borzești au livrat su
plimentar utilaje de înaltă tehni
citate. Cantități mari de mărfuri 
au livrat în plus la export și alte 
unități economice din județ.

județului Bacău. In acest 
specialiștii, toți oamenii 
din întreprinderile expor- 
depun eforturi susținute 
înnoirea și modernizarea

organe de asamblare, din 
mult de jumătate pentru 
colectivul întreprinderii 
din Bacău, bunăoară, a 
livreze partenerilor de 

prevederile 
cantități de 

inginerii

■ □ ■ ■ ■
(Urmare din pag. I)
fi efectuate de către teh
nicieni sau desenatori. Nu 
sint rare nici cazurile in 
care, in conducerea proce
selor de producție, sint fo
losiți ingineri acolo unde 
nivelul lucrărilor ar solicita 
doar cunoștințele unui sub- 
inginer sau maistru bine 
pregătit. Folosirea în acest 
mod a inginerilor — în ge
neral a cadrelor cu pregăti
re superioară — duce la o 
risipă a potențialului pro
fesional, care ar putea fi 
utilizat cu rezultate mult 
mai bune pentru întreprin
dere in activități de con
cepție și, totodată, la „de
valorizarea" cunoștințelor 
lor.

Aceasta înseamnă impli
cit diminuarea 
lului de idei noi 
nerea activității, 
unghi de vedere, 
vel scăzut, 
bltoare, in 
înnoitoare, 
par într-o 
tă. Devine 
terea mai puternică a pro
ductivității muncii — fac
tor hotărîtor al dezvoltării 
intensive a economiei na
ționale — n-are nimic co
mun cu o astfel de utili
zare a cadrelor cu studii 
superioare, în general, și a 
inginerilor în special.

Acolo unde există astfel 
de practici, se uită cu prea 
mare ușurință că investi
ția de inteligență 
să fie investită 
inteligență, 
inteligența, 
mine rentabilă, trebuie 
să nască tot inteligen
ță. In condițiile revoluției 
tehnico-științifice actuale, 
la fiecare 4—5 ani volumul 
cunoștințelor se dublează. 
Or, este clar că inginerul 
care ani la rînd nu este pus 
să facă altceva decît să 
presteze activități sub ni
velul propriei sale formații 
încetează să mai fie ingi
ner, devine doar un oareca
re posesor de diplomă cu 
acest titlu.

De ce se ajunge în une
le cazuri la o astfel de si
tuație ? Supraîncărcarea 
inginerilor cu sarcini mi
nore, care nu au mai ni
mic 
sia 
pregătit. In același 
practica dovedește 
rămas încă destule 
în care, in pofida efortu
rilor depuse în acest 
sens, sistemul informațio
nal este încă greoi, supra
încărcat de „formulare" de 
tot felul, de piese informa
ționale, a căror întocmire 
necesită timp prețios. Cine 
se face răspunzător de 
menținerea unei astfel de 
situații? Firește, in pri-

rînd cei care n-au 
măsurile cuvenite 

ca hotăririle, in
să fie aplica- 

lor, cu 
revo-

mul 
luat 
pentru 
dicațiile 
te in totalitatea 
vigoare și rigoare 
luționară. La fel de ade
vărat este că, de regulă, se 
completează formularele 
care sint cerute. Pentru că, 
și aceasta este o realitate, 
există din păcate încă mul
te eșaloane superioare uni
tăților productive — cen
trale industriale și chiar 
ministere — care solicită 
sumedenie de hîrtii a căror 
rațiune, de a fi stocate la 
respectivul nivel, nu se jus
tifică totdeauna.

Cauza... cauzelor rămîne 
însă omul. Viața demons
trează că unii ingineri, chiar 
dacă nu sînt supraincărcați

potenția- 
și menți- 
din acest 
Ia un ni- 

de rutină pâgu- 
care elementele 
de concepție, a- 
proporție scăzu- 
limpede că creș-

trebuie 
tot in 

Pentru că 
pentru a ră-

comun cu 
pentru care

profe- 
s-au 
timp 

că au 
locuri

Zăpada 
cunoaște ______________ r___
70 km pe oră au afectat și Bucu- 
reștjul, îngreuind buna desfășurare 
a transportului în comun. Pentru a 
preveni înzăpezirea traseelor de 
autobuze și troleibuze, au fost mo
bilizate importante forțe umane și 
mecanice, care acționează pe marile 
artere ale Capitalei pentru înlătura
rea zăpezii. Peste 500 de mijloace 
mecanizate iau parte la această ac
țiune. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru dotarea tramvaielor cu 
pluguri și pentru circulația lor ne

*
în vederea păstrării liniîntreruptă 

ilor în stare de trafic.
Organele locale de partid și de 

stat au stabilit echipe speciale de 
intervenție la punctele de aprovizio
nare cu apă 
preveni orice deranjamente.

Totodată, se acționează pentru buna 
desfășurare a activității de apro
vizionare a populației cu pîine, lapte 
și alte produse alimentare. încă din 
cursul serii de miercuri s-au făcut 
aprovizionări suplimentare cu pîine 
și lapte in toate zonele orașului.

(Agerpres)

și energie pentru a

Cum va evolua vremea în următoarele 3 zile
Instltutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 13 februarie, 
ora 20 — 16 februarie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi în general rece în cea 
mal mare parte a țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumătatea 
de sud-est, unde îndeosebi la începu
tul intervalului vor mal cădea ninsori 
Slabe. In rest, ninsori izolate. Vîntul 
va sufla In general slab, exceptînd sud- 
estul țării, unde va prezenta Intensifi
cări, viscolind trecător zăpada. Tempe-

râturile minime vor fl cuprinse intre 
minus 15 și minus 5 grade, local mai 
coborîte în centrul și nordul țării, iar 
maximele între minus 8 șl plus două 
grade. Ceață locală cu depunere de 
chiciură. în București : Vreme în ge
neral rece, cu cer temporar noros. Va 
ninge slab, iar vîntul va prezenta in
tensificări, spulberind trecător zăpada. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între minus 10 și minus 6 grade, iar 
maxima între minus 4 și minus un 
grad.

Informații sportive
NATAȚIE. în prima zi a concursu

lui internațional de natație ce se des
fășoară în bazin de 50 m la Berlin, 
tînăra înotătoare româncă Noemi 
Lung a cîștigat proba de 400 m mixt, 
stabilind un nou și valoros record 
național cu timpul de 4’44”54/100. Pe 
locul doi s-a situat multipla 
pioană europeană Kathleen 
(R.D. Germană) — 4’45”50/100.

t V

cam-
Nord

Au-HOCHEI. Pe patinoarul „23 
gust" din Capitală se vor desfășura 
intre 21 și 23 februarie întrecerile 
celei de-a 27-a ediții a competiției 
internaționale de hochei pe gheață 
„Cupa Federației". La turneu parti
cipă selecționatele Bulgariei, Româ
niei, reprezentativa de tineret a Ce
hoslovaciei și echipa sovietică Avto- 
mobilist

20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie
20,35 Amfiteatrul artelor. Revista TV a 

„Cintării României"
21,00 Partidul Comunist Român — 65 de 

ani de slujire devotată a poporu
lui • Continuatorul celor mai 
înalte tradiții ale luptei revolu
ționare a poporului român

21.20 Invitație in Studiourile Radiotele- 
viziunil (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Sverdlovsk.

Despre Budapesta este dificil să 
exclami „E de nerecunoscut 1“ — 
chiar dacă n-ai mai fost pe acolo de 
zece ani. Dar asta e valabil în cazul 
celor pentru care Budapesta în
seamnă linia clasică a bulevardului 
Năpkbztârsasâg, maiestuozitatea po
durilor peste Dunăre sau vitrinele de 
pe strada Vaci. Altfel...

...Am căutat nu 
spre marginea 
anume loc. Era 
deal de pe care. 
Szentendre într-o 
vară acum vreo 
am avut la picioare panorama orașu
lui de pe Dunăre în toată splendoarea 
lui. în jur. case mici, de periferie, 
străzi pietruite, fîntini cu cumpănă 
și o cîrciumioară ca de țară. Avea un 
farmec patriarhal locul, cu atit mai 
pregnant cu cît la' cîteva minute de 
mers cu automobilul începea trepi- ■ 
danta viață a metropolei ungare.

L-am căutat zadarnic. Acolo unde 
acum un deceniu și jumătate cițiva 
saieîmi își aruncau umbrele in praf 
a apărut un cartier de vile, un ade
vărat amfiteatru de beton și sticlă. 
Cu un nivel, cu două, cu trei, ele se 
înșiră de-a' lungul unor alei asfaltate, 
concurîndu-se în eleganță și confort 
(,,...și in preț, din păcate 1“ — îmi 
spune însoțitorul meu budapestan). 
La cîteva sute de metri, un șantier 
de construcții adaugă încă un număr 
de blocuri capitalei. Peisajul binecu
noscut nouă : macarale, 
betoniere, constructori cu 
în final, un nou cartier.

...S-a schimbat mult

de mult, undeva, 
Budapestei. un 

o muchie de 
venind dinspre 
după-amiază de 

cincisprezece ani.

buldozere, 
căști — și,

Budapesta 
în ultimele două-trei cincinale. Am 
în fața ochilor harta ei pe care mina 
energică a lui Istvăn Stadinger. vice
președinte al Consiliului municipal 
Budapesta, a schițat traseul „tram
vaiului rapid" ce închide centrul 
orașului intr-un fel de semicerc, 
adăugind o nouă verigă, prețioasă, 
ansamblului mijloacelor de transport 
in comun.

— Capitala dispune de metrou, au
tobuz, troleibuz, tramvai (cu varian- 

. ta „tramvai rapid") și tren suburban
— ne spune el. Dacă mai adăugăm și 
zecile de mii de autoturisme par
ticulare. vă dați seama că pentru noi 
circulația ridică probleme serioase. 
Din păcate, străzile nu sint de cau
ciuc — în orele de virf sint frecven
te ambuteiajele. Ne străduim să 
creăm un asemenea sistem de trans
port în comun incit el să concureze
— din punct de vedere bănesc și din 
punctul de vedere al vitezei — auto
turismul particular. Celor 5 kilometri 
de linie ai vechiului metrqu — „mi
cul metrou" îi sDunem noi — li s-au 
adăugat cei 20 de kilometri ai linii
lor noi ; deși în kilometri metroul 
reprezintă doar 2 la sută din lungi
mea liniilor de transport în comun, 
el preia aproape un sfert din popu
lație. Tendința pe care o imprimăm : 
posesorul de autoturism să-1 folo
sească doar oină la statia de metrou 
sau de autobuz, acolo să-l parcheze 
și să continue drumul cu mijloacele 
municipalității. Pentru a determina 
un asemenea curs al lucrurilor

Produse competitive, 
cu caracteristici

de o parte, perfecționăm continuu 
transportul în comun ; pe de alta, 
am interzis în centru, pe un număr 
de străzi — si vor urma și altele — 
circulația autovehiculelor si am mă
rit taxa de Darcare ; în unele locuri 
a ajuns la 20 de forinți pe oră (circa 
12 lei — n. n.).

Este doar una din problemele pe 
care le ridică dezvoltarea. Capitala 
Ungariei le are 
metropole, dar 
specială — care 
sebite edililor 
două milioane . ____
circa 20 la sută din populația țării. 
Dacă mai adăugăm și jumătatea de 
milion de flotanți și navetiști care 
vin zilnic aici rezultă că municipiul- 
capitală reprezintă. în fond, un sfert 
din populația țării. Să recunoaștem 
deci că sarcinile edililor ei sint de
parte de a fi ușoare...

Printre ele, una mai puțin obișnui
tă, dar asupra căreia gazdele noastre

in comun cu alte 
cu o circumstanță 
pune probleme deo- 
ei : Budapesta are 
de locuitori, adică

însemnări de călătorie

înțeleg să stăruie : păstrarea atmos
ferei orașului. $i pentru că în limba 
română cuvintul are două înțelesuri, 
Istvăn Stadinger precizează:

— Desigur, ne preocupă și păstra
rea aerului curat, lupta împotriva 
poluării — dar aici de un mare aju
tor ne este... geografia; faptul că ora
șul este așezat pe Dunăre, care spa
lă, pur și simplu, atmosfera, ca și 
faptul că o parte a orașului, Buda, 
este așezată pe coline, unde există 
o circulație liberă și foarte vie a ae
rului, face ca să nu avem probleme 
deosebite cu poluarea. Dar eu mă 
refeream la atmosfera specifică, 
cea care face de neconfundat un oraș, 
identitatea sa. sufletul său. Pentru 
noi, este deosebit de important ca ea 
să fie păstrată — prin toate mijloa
cele pe care le avem la îndemînă.

într-adevăr, aveam să constatăm, 
Budapesta este și un adevărat șan
tier de punere în valoare a vesti
giilor trecutului. Am vizitat mu
zeul roman în aer liber : aici a fost 
țetatea romană Acquincum — și ră
mășițele ei sint înfățișate vizitato
rului ca-rttr-un muzeu în fața insulei 
Obudai. Amintirile romane ale 
orașului mai sînt prezente și in 
alte locuri, iar săpăturile arheo
logice. cele mai multe prilejuite de 
construcția noilor cartiere, descoperă 
alte și alte vestigii — aici, la limes-ul 
de nord al provinciei imperiale 
Pannonia. Mai jos, pe Dunăre, între
gul complex care adăpostește amin
tirile secolelor trecute este un șan
tier. Se construiește un trenuleț și pe 
colina Gellert. Pe malul opus s-a 
refăcut celebrul Corso, o altă notă 
specifică a Budapestei.

Piețele și arterele centrale ale ora
șului sînt și ele, în bună parte. 
Să lăsăm deoparte modernele și 
punătoarele clădiri ale Oficiului

țional de planificare, ale ultimelor 
venite în lanțul de hoteluri budapes- 
tane. „Atrium" și „Forum", ale ma
gazinului universal „Scala" — mici 
capodopere ale stilului care promo
vează sticla ca principal material a- 
parent al construcției ; să le lăsăm 
deoparte și să cutreierăm străzile și 
străduțele centrale. Ici-colo. pe fa
țada unei clădiri care respiră sfîrșitul 
secolului trecut, schele ; în urma 
meșterilor, piatra rămîne tinără. 
marmura pare a fi sosit din carieră 
ieri ; falsele cariatide zîmbesc din 
nou, cupidonli. care dispăruseră sub 
cenușă și zgură. își întind arcurile 
vizibile de departe.

Budapesta păstrează în fibra ei 
intimă — ca toate orașele lumii, de 
altfel — multe amintiri. Mă plimb 
prin fata Poștei centrale și din um
bra deceniilor se ridică umbrele 
eroilor noștri, se ridică umbra lui 
Ion și a lui Gheorghe și a lui Du
mitru, 
care în 
turi de 
singgle 
pentru 
români

umbrele soîdaților României 
urmă cu patru decenii, ală- 
ostașii sovietici, și-au vărsat 
pentru libertatea Ungariei, 
libertatea lumii. 11 000 de 
și-au trăit ultima zi a 

vieții, ultima noapte a vieții cu arma 
în mînă. câzind pe străzile Budapes
tei. Lîngă gara Keleti. pe străzile 
din jurul hipodromului, cu ochii îm
păienjeniți. mă gindesc la umbrele 
în veci nepieritoare ale fiilor pă- 
mintului românesc care au luat cu 
asalt una dintre cele mal puternice 
fortărețe ale inamicului fascist și au 
cucerit-o. ..Budapesta — scria în 
amintirile sale un veteran — a fost 
cucerită nu stradă cu stradă, nici 
măcar casă cu casă, ci odaie cu odaie. 
A fost o adevărată cazemată, de mă
rimea unui oraș". Ostașii „celei de-a 
patra puteri a coaliției antihitleris
te" nu si-au precupețit sîngele. nu 
Si-au precupețit viata și au intrat in 
istorie, statui uriașe, ca eliberatori. 
Statui ce vor trăi în veci pentru că 
sînt plămădite din suflete de eroi.

Un român Ia Budapesta traversea
ză istoria ; si se înclină în memoria 
frat’Tor săi care și-au vărsat sîngele 
în ianuarie 1945, sîngele lor tînăr, 
generos, jertfit pe altarul libertății 
popoarelor. In peisajul muticii paș
nice. al fantei cotidiene din orașul 
de pe malul Dunării, sufletul său îsi 
amintește zilele de foc și de singe 
si știe că ele stan, pentru veșnicie, 
la temelia zilelor libere de acum.

Pentru ca Budapesta să fie ceea 
ce este astăzi. în ianuarie 1945 isto
ria s-a scris și cu 11009 de vieți 
românești.

...în ultimele zile cu soare ale 
anului, zile în care am vizitat Buda
pesta, orasul-capitală își arăta cu 
mîndrie podoabele vechi și noi vizi
tatorilor care se întîlneau sau se re- 
intilneau cu una dintre frumoasele 
metropole ale continentului. Ce este 
nou la Budapesta ? Budapesta. Adică 
pină și acele porțiuni ale orașului 
care, la prima vedere, par neschim
bate, dar care, și ele, sînt prinse în- 
tr-un vast proces înnoitor.

Georqe-Radu CH1ROV1C1

Linia de verificare electrică și depanare TV

Prac- 
intre 
foar-

Kw .1^'

tehnico-funcționale superioareexistențeia
că profesia 
imbrățișat-0 

este aceea de inginer, adică 
prima chemată să găseas
că și să aplice soluții noi, 
ingenioase, economicoase. 
Chiar dacă și ei au fost si
liți să-și consume o bună 
parte din timp cu întocmi
rea de fișe, formulare, re
gistre și chiar cu semna
rea unor... bonuri de mate
riale.

Că și astăzi, mai ales as
tăzi, cei care iubesc cu a- 
devărat profesia de inginer 
se înscriu pe aceleași coor
donate de exigență ale îna
intașilor. conferindu-le di
mensiunile și atributele noi 
ale prezentului socialist și 
ale noii revoluții tehnico- 
științifice — este un ade-

in nici o 
lor n-au 
pe care

clipă 
uitat 

au

INGINERII, DINCOLO
DE... DIPLOMĂ

cu sarcini, chiar dacă locul 
lor de muncă le oferă su
ficiente posibilități de afir
mare, cad intr-un practi
cism îngust și in tot felul 
de automatisme, ajung să 
se uzeze moral, uneori 
chiar mai repede decît ma
șinile în preajma cărora 
vegetează ani în șir. Ade
vărul este că uită că sint 
ingineri doar cei care vor 
să uite ori cei care, în po
fida diplomelor și titlurilor 
obținute, n-au fost nicio
dată ingineri. A fi inginer 
bun a fost și a rămas nu 
numai o problemă de op
țiune profesională, ci, in 
primul rînd, o problemă de 
conștiință, de mentalitate. 
Focul interior, chemarea, 
pasiunea, simțul răspunde
rii — iată resortul intim 
care declanșează și întreți
ne clocotul viu al exerci
tării profesiei.

Ceea ce i-a caracterizat 
totdeauna pe inginerii ro
mâni a fost tocmai acea 
ingenium, înțeleasă ca spi
rit, talent, inteligență, in 
pofida faptului că funcțio
nau și ca ' organizatori si 
conducători ai proceselor de 
producție. Dacă despre un 
Anghel Saligny putem spu
ne astăzi că „a scris puțin 
dar a construit mult", la 
fel putem spune despre 
toți marii ingineri ai nea
mului nostru, ale căror 
nume au rămas înscrise în 
istoria creației științifice și 
tehnice românești tocmai 
pentru că nu și-au trădat 
rosturile majore ale profe
siei. Ei au fost ceea ce au 
devenit tocmai pentru că

văr de necontestat. Aseme
nea exemple intilnim pes
te tot, de-a lungul și de-a 
latul țării, acolo unde exi
gența și spiritul revoluțio
nar n-au tolerat încă de la 
început automulțumirea și 
delăsarea, abdicarea de la 
statutul profesiei de ingi
ner comunist. La întreprin
derea „SARO" din Tirgo- 
viște, spre exemplu, am in- 
tilnit un inginer de 39 de 
ani care, pină la această 
vîrstă, are brevetate șapte 
invenții, altele două fiind 
in curs de brevetare. In
ginerul se numește Valen
tin Negritu, iar aplicarea 
invențiilor sale în produc
ție aduce întreprinderii târ
goviștene o economie anua
lă de o sută de milioane 
de lei.

Cînd pot începe inginerii 
să se manifeste ca... ingi
neri ? Este bine cunoscut 
faptul că valoarea nu aș
teaptă numărul anilor. La 
întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad, inginera 
Maria Ivanca (36 de ani, 
posesoarea a 13 brevete de 
invenții) a obținut primul 
brevet la numai un an 
după absolvirea politehni
cii timișorene (1973), iar în 
prezent, tocmai pentru că 
a dovedit competență și pa
siune, a fost aleasă ca pre
ședintă a Comisiei ingine
rilor șl tehnicienilor din 
întreprindere. Inginera Ma
ria Ivanca conduce un 
compartiment de producție, 
este soție și mamă. Sint 
mii de asemenea exemple ! 
Ele vin să confirme o dată 
mai mult că, de regulă, a-

tunel cînd un inginer de 
întreprindere nu face... in
ginerie, explicația trebuie 
căutată nu în mediul „ne
prielnic", ci în chiar „in
teriorul de conștiință" al 
fiecăruia. Dacă, inginer a- 
devărat fiind, orele de lu
cru in uzină ți le consumi 
cu activități „nespecifice" 
profesiei, oare cine te o- 
prește — în afară de lipsa 
de voință puternică și de o 
anume... comoditate — ca 
să-ți folosești timpul rămas 
liber tocmai pentru a re
zolva inginerește proble
mele rămase nerezolvate 
ale atelierului, secției, în
treprinderii ?

Este destul de răspindită 
și ideea că inginerii-direc- 
tori de întreprindere „tre
buie să-și ia «adio» de la 
meserie". Să fie adevărat ? 
Ne oprim din numeroasele 
exemple posibile la cel al 
inginerului loan Olteanu, 
directorul întreprinderii „E- 
lectromureș" din Tirgu 
Mureș. în ultimii ani, acolo 
s-au făcut progrese remar
cabile in ceea ce privește 
creșterea gradului de com
plexitate și electronizare a 
produselor. Marea majori
tate a înnoirilor care s-au 
petrecut în fiecare compar
timent de lucru au fost ini
țial doar... schițe și desene 
executate de mina direc
torului, pe planșeta direc
torului, aflată în chiar bi
roul directorului ! Iar cine 
crede că un director la Tg. 
Mureș are mai puține ore 
de ședință și trebuie să 
semneze mai puține hîrtii 
decit un director de la Ba
cău se înșală. Cind oame
nii — nu numai inginerii, 
desigur — știu meserie și 
vor să o practice, atunci 
descoperă și resursele ne
cesare pentru a putea să o 
exerseze.

Un alt exemplu : la sche
la de extracție a petrolului 
din Moreni s-au obținut 
rezultate remarcabile prin 
aplicarea in producție a 
ideilor conținute într-o 
teză de doctorat : „Proce
deu pentru creșterea recu
perării țițeiului din zăcă
mintele vîscoase" — lucra
re executată de însuși di
rectorul «plin» al schelei, 
dr. ing. Grigore Guțu. Cum 
a reușit ? „Simplu" : toc
mai printre... semnături, 
printre... ședințe, printre...

Ce se ascunde in spatele 
unor astfel de performan
țe ? Nimic altceva decit 
respect pentru profesiunea 
aleasă, o atitudine înainta
tă față de muncă, un spirit 
revoluționar în permanent 
ofensivă, o mentalitate de 
oameni care își gindesc și 
își făuresc prezentul și vii
torul în consens cu genero- 

alsul ideal comunist 
partidului și al țării.

La întreprinderea „Electronica" din Capitală

întreprinderea „Electronica" Bucu
rești. Cu patru ani in urmă, în tim
pul unei vizite de lucru, secretarul 
general al partidului a indicat con
ducerii acestei unități, colectivului 
de oameni ai muncii de aici să acce
lereze ritmul de dezvoltare și diver
sificare a procesului de fabricație. 
Cum s-au transpus în viață aceste 
indicații ? Ne răspunde tovarășul 
director Eugen-Roland Ionescu :

— Potrivit prețioaselor orientări și 
indicații primite, specialiștii între
prinderii noastre au trecut la repro- 
iectarea completă, într-o nouă con
cepție constructivă a televizoarelor 
alb-negru, avîndu-se în vedere, în 
primul rînd, reducerea numărului de 
componente, de module și de suban- 
samble. La ora actuală, în loc de 5 
tipuri de șasiuri, cite se fabricau îna
inte de vizita secretarului general al 
partidului, se fabrică numai două. 
Prin reducerea acestora la numai 
două tipuri s-a realizat o programa
re a producției mai lesnicioasă, o 
substanțială reducere a consumului 
de energie la beneficiar (cu circa 33 
la sută) și o adaptare perfectă la ce
rințele pieței externe, astfel incit 
oricare dintre televizoarele alb-ne- 
gru produse de noi poate funcționa 
pe orice normă de televiziune, în
trunind brice exigență tehnică din 
oricare zonă a lumii.

Aflăm de la interlocutorul nostru 
că, in prezent, televizoarele româ
nești sînt tot mai solicitate și se ex
portă în numeroase țări, printre care 
și in cele cu tradiții în acest dome
niu, cum sint Anglia, Cehoslovacia, 
Franța, R.F.G., Olanda și altele. îm
bunătățirile tehnologice și organiza
torice au dus la creșterea capacită
ții de a se depista defectele de 
execuție sau viciile ascunse chiar

pe fluxul de fabricație, 
tic, televizorul este supus 
24—48 de ore unui regim ciclic 
te dur de conectare-deconectare, cit 
și încercărilor de pe o masă de vi
brat realizată prin autodotare, tot 
pentru a depista și înlătura imediat 
orice defecțiune de construcție. In 
acest fel s-a asigurat ridicarea cali
tății produsului finit și, firește, a 
crescut fiabilitatea acestuia. Cifrele 
vorbesc de la sine : fiabilitatea tele
vizorului a urcat de la 2 200 ore, cite 
se înregistrau in 1981, la 5 500 in anul 
trecut, vizindu-se o creștere la peste 
10 000. Acesta din urmă este de fapt 
cel mai inalt nivel de fiabilitate 
atins de țări cu reputație în domeniu 
ca, de exemplu. Japonia. în acest 
scop, specialiștii „Electronicii" se 
ocupă de fundamentarea unei noi 
tehnologii de ciclare termică a sub- 
ansamblelor electronice, tehnologie 
care va permite depistarea, chiar de 
la început, a componentelor electro
nice care conțin vicii ascunse 
fabricație, împiedicînd, astfel, 
trunderea acestora pe fluxul de fa
bricație. Aplicată experimental pe 
un singur tip de televizor, noua teh
nologie a dovedit că se poate obține 
o fiabilitate de peste 10 000 de ore. 
Este și aceasta materializarea uneia 
din indicațiile secretarului general al 
partidului formulată cu prilejul unei 
vizite de lucru pe platforma indus
trială Pipera.

în ultimii trei ani, pe 
ducția de televizoare 
„Electronica" a pornit la 
și dezvoltarea fabricației 
vizoare color cu un înalt 
nic și de calitate. Concomitent, 
asimilat o gamă largă de radiorecep
toare și aparatură audio, aparatură 
din categoria combinelor muzicale

de 
pă-

lingă pro- 
alb-negru, 
asimilarea 
de tele- 
nivel teh- 

s-a

radiocasetofoane por-stereofonice, 
tabile stereofonice, amplificatoare și 
sisteme audiomodulare.

împreună cu doctor inginer Iulian 
SVasta, șeful serviciului de organi
zare a producției și a muncji, par
curgem hala principală de producție 
unde sint dispuse secțiile de bază. 
Organizate pe linii tehnologice, sec
țiile oferă imaginea unor benzi ru
lante suprapuse pe care circulă, in
tr-un du-te-vino fără repaus, plăci 
complicate cu incringături de sîrme 
care trec prin masa magnetică de 
tundere, prin instalația de cositorire, 
prin operațiile de reglare. Plăcile a- 
cestea nu-s altceva decît șasiurile 
care, o dată finisate, sint expediate 
în spațiile de depozitare pe ver
ticală. în secția de montaj fi
nal TV. un conveier transportă tu
bul cinescop și caseta la liniile de 
asamblare, de unde trec pe liniile 
de montaj final. Pe un tablou imens, 
de formă dreptunghiulară, sint dis
puse televizoare color. Ecranele în 
culorile curcubeului clipesc ca niște 
semnale percepute doar de cei avi
zați. Este, de fapt, un rastel automa
tizat realizat prin autoutilare, un fel 
de banc de rodaj al televizoarelor.

ne spune însoțitorul nostru. Numai 
supuse la această probă, intr-un re
gim accelerat de funcționare, ele ca
pătă girul calității.

Dincolo de acest rastel automatizat, 
specialiștii „Electronicii" au proiec
tat și realizat, prin autoutilare, nu
meroase echipamente de înaltă teh
nicitate. care au adus importante 
economii valutare. în prezent, spe
cialiștii și cercetătorii întreprinderii 
vizează testări automate pe bază de 
calculator. De realizările de presti
giu ale întreprinderii se leagă nu
mele unor întreprinzători și destoi
nici muncitori ca Emil Nichifor, Mi
hai Drăgănescu, ale unor maiștri ca 
Stelu Marinescu, ale unor ingineri ca 
Mircea Gavriliu, Radu Călărașu, Ma
rin Ganea și atiția alții. Și nu întîm- 
plător, colectivul care a realizat o 
succintă monografie a întreprinderii, 
menționa printre altele : „De la mo
destele radioreceptoare de tip popu
lar de acum cîteva decenii pină la 
sistemele electroacustice, stereofo
nice de înregistrare-redare și la tele
vizoarele color, saltul este uriaș".

Marta CUIBUȘ

(Urmare din pag. I)

A
porate într-o măsură mai mare în 
producția directă.

Sigur, 
milioane 
gă, prin 
tități, de 
zecile de mii de siderurgiști care, fie
care la locurile lor de muncă, au ac
ționat și acționează cu inaltă con
știință de proprietari, producători și 
beneficiari. Se află climatul de masă 
in care își afirmă 
valoroase, opinia 
potriva risipei de 
teriale, hotărirea 
podări cu chibzuință, cu maximă răs
pundere valorile încredințate de so
cietate. Aceasta, cu atit mai mult 
cu cit. așa după cum reiese cu lim
pezime din documentele, din orientă-

tonele, sutele și sutele de 
de lei au darul să convin- 
ele insele. Dincolo de can- 
bilanțuri se află insă miile.

eficiența inițiative 
intransigentă îm- 
energie și de ma- 
fermă de a gos-

produce, a economisi
al 

ro

in 
se

rile strategice ale Congresului 
XllI-lea al partidului, economia 
mânească trăiește etapa dezvoltării 
sale pe baze intensive. O industrie 
modernă, precum cea creată 
România ultimelor decenii, nu
poate judeca numai după volumul și 
nivelul producției, ci după indicele 
de eficientă, de competitivitate. La 
ce nivel de calitate producem ? Cu 
ce consum de energie, de materiale? 
Cu ce productivitate ? Sînt întrebări 
esențiale care revin mereu și mereu, 
in fiecare dialog de lucru pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, il are 
neîntrerupt cu creatorii de bunuri 
materiale din toate domeniile.

Privind lucrurile din acest unghi 
al exigentelor, este de la sine înțeles 
că rezultatele înregistrate în cetatea 
de foc a siderurgiștilor gălățeni. in 
direcția punerii în operă a resurselor

energetice refolosibile proprii, a ma
terialelor, nu poate fi socotit decît un 
început. De altfel, o asemenea opinie 
am intilnit-o și la autorii acestor re
zultate, ei înșiși preocupați de atra" 
gerea, într-o mai mare măsură. în 
circuitul productiv, a unor valori 
energetice și materiale. In această 
ordine de idei se cuvine arătat că 
pentru 1986 valoarea materialelor re
cuperabile refolosibile și a produc
ției atrase în circuitul proceselor teh
nologice urmează să se ridice la 
cîteva miliarde lei. Din acestea, mai 
mult de două treimi reprezintă nu
mai recuperarea și refolosirea mate
rialelor feroase și neferoase.

Sînt obiective ambițioase dar po
sibil de atins în această puternică 
citadelă muncitorească a țării pro
ducătoare de mari cantități de me
tal și, în egală măsură, producătoare 
de... resurse energetice și materiale

refolosibile. în același timp, studii 
pertinente, întreprinse de-a lungul 
anilor aici, arată limpede că din 
totalul resurselor energetice refolo
sibile inventariate se utilizează circa 
70 la sută.

Acest succint tablou arată cît de 
însemnate — și necesare ! — sînt 
inițiativele și acțiunile concertate ale 
colectivului de siderurgiști, ale cer
cetării, proiectării, ingineriei tehnolo
gice în genere, pentru ca în cel mai 
scurt timp resursele energetice și ma
teriale recuperabile inventariate să 
fie în. totalitate atrase în ciclul pro
ductiv. Ce se întreprinde concret, in 
această ordine de idei, aici, la Com
binatul siderurgic de la Galați, pen
tru ca 
să fie 
căuta 
viitor.

nimic să nu se piardă, totul 
recirculat și refolosit, vom 
să înfățișăm intr-un articol



LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU DEZARMARE 
DE LA GENEVA

Propuneri în sprijinul elaborării unei convenții 
pentru lichidarea armelor chimice

GENEVA 12 (Agerpres). — Con
ferința pentru dezarmare de la 
Geneva a aprobat raportul Comite
tului special pentru armele chimice, 
recomandîndu-i să-și continue acti
vitatea pentru elaborarea cit mai 
grabnică a proiectului unei conven
ții în această problemă.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" arată că sarcina 
fundamentală a convenției ce se 
elaborează este de a asigura lichida
rea deplină a stocurilor de arme 
chimice. Uniunea Sovietică — preci
zează ,.Pravda" — este gata să 
procedeze la această reducere după

intrarea în vigoare a convenției, 
imediat după ce vor fi încheiate pre
gătirile tehnice necesare.

împreună cu alte țări socialiste, 
U.R.S.S. propune țărilor N.A.T.O. 
realizarea unei înțelegeri pentru eli
berarea deplină a Europei de arma 
chimică — relevă, de asemenea, 
„Pravda", adăugind : Uniunea So
vietică sprijină propunerea R.D. 
Germane și R.S. Cehoslovace cu pri
vire la crearea unei zone libere de 
astfel de arme în Europa centrală 
și propunerea Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Bul
gare cu privire la crearea unei ase
menea zone ih Balcani.

In consiliul de securitate

Fermă condamnare a politicii de apartheid 
și acțiunilor agresive ale R. S. A.

BRUXELLES PREGĂTIRI IN VEDEREA CELUI DE-AL XXVII-LEA

ANUL INTERNATIONAL 
s AL PĂCn' ’. ——

CONGRES AL P.C.U.S.Reuniune consacrată 
șomajului

BRUXELLES 12 (Agerpres). - Lo 
Bruxelles a avut loc o reuniune a 
reprezentanților partidelor comuniste 
din Belgia, R.F.G., Franța, Marea 
Britanie și Olanda consacrată pro
blemelor luptei pentru apărarea in
tereselor oamenilor muncii.

in centrul atenției s-a situat agra
varea șomajului în special în bazi
nele carbonifere ale acestor țări. Pe 
ansamblul țărilor membre ale C.E.E., 
șomajul afectează circa 12,9 mili
oane de persoane.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 
organizațiile de partid de pe intreg 
cuprinsul U.R.S.S. s-a încheiat pe
rioada de dări de seamă și alegeri 
premergătoare Congresului al XXVII- 
lea al P.C.U.S. Dările de seamă și 
alegerile — informează ziarul 
„Pravda" — au devenit o adevărată 
școală a democrației de partid, a 
criticii și autocriticii constructive. în 
adunările de dări de seamă și ale
geri s-a acordat atenție problemelor

accelerării progresului tehnico-știin- 
țific, îmbunătățirii calității produc
ției. întăririi disciplinei. Un loc im
portant a revenit problemelor acti
vității ideologice, politico-educative.

Numai in organizațiile de bază de 
partid, comuniștii au avansat peste 
3 milioane de observații critice și 
propuneri. Aceasta constituie o au
tentică bogăție a gindirii colective și 
trebuie folosită mai deplin — scrie 
„Pravda".

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Politica de apartheid și ac
țiunile agresive ale regimului mino
ritar de la Pretoria împotriva state
lor africane independente vecine 
continuă să fie condamnate de ma
joritatea vorbitorilor în cadrul dez
baterilor Consiliului de Securitate al 
O.N.U. asupra situației din regiunea 
australă a continentului african.

A fost subliniată necesitatea elimi
nării rapide a apartheidului și dis
criminării rasiale în R.S.A. și edifi
cării în țară a unui sistem democra
tic, în cadrul căruia să fie asigurate 
drepturi egale pentru toți cetățenii 
sud-africani.

Reprezentantul Tanzaniei a subli
niat, in cuvintul său, pericolul pe 
care politica agresivă a R.S.A. îl re
prezintă pentru pacea, securitatea și 
stabilitatea întregii regiuni. De ase
menea, el a arătat că, deși pe plan 
internațional, se constată o intensi
ficare a condamnărilor politicii inu
mane de apartheid și a apelurilor 
pentru abolirea acesteia, o serie de

★
PRETORIA 12 (Agerpres). — în 

diferite localități sud-africane au 
avut loc, în ultimele zile, noi de
monstrații ale populației majoritare 
pentru restabilirea drepturilor ei și 
abolirea sistemului de discriminare 
rasială, relatează agențiile interna
ționale de presă. Citind surse ale 
poliției, agenția Associated Press 
menționează că astfel de acțiuni s-au 
desfășurat in 11 localități locuite în 
majoritate de negri, autoritățile re- 
cunoscînd că intervenția forțelor de 
ordine s-a soldat, cu rănirea gravă 
a unui manifestant in orașul Ermelo, 
din provincia Transvaal. La rîndul 
ei, agenția France Presse notează că

state — inclusiv membre ale Consi- 
, Jiului de Securitate — se opun trans
punerii in practică a unor sancțiuni 
economice cuprinzătoare și efective 
împotriva regimului rasist sud-afri- 
can.

Condamnind cu fermitate atacurile 
lansate de forțele regimului din 
R.S.A. asupra țârii sale, precum și 
asupra Mozambicului, Botswanei și 
statului Lesotho, delegatul la O.N.U. 
al Angolei a subliniat că prin ase
menea acțiuni R.S.A. încearcă să-și 
impună dominația asupra Africii 
australe, creind o situație de desta
bilizare politică și economică in 
zonă.

Situația din R.S.A. și din zona su
dică a continentului african consti
tuie un rezultat direct al politicii pe 
care o promovează regimul sud-afri- 
can in baza inumanului sistem de 
apartheid, calificat, in înseși docu
mentele O.N.U., ca „o crimă împo
triva umanității", a subliniat și de
legatul Republicii Botswana.

★
intervenția brutală a poliției a pro
vocat numai la Jouberton, un oraș 
de asemenea locuit de negri, situat 
la 150 km de Johannesburg, moartea 
a cinci persoane, dintre care doi 
copii, asfixiați de gazele lacrimogene 
lansate asupra mulțimii.

Agenția United Press International 
scrie că de la intensificarea acțiuni
lor de protest ale populației de cu
loare din R.S.A., în urmă cu 17 luni, 
ca urmare a actelor represive și-au 
pierdut viața circa 1 200 de oameni, 
iar peste 11 000 au fost arestați de 
guvernanții de la Pretoria în baza 
diferitelor legislații „de urgență" sau 
a normelor apartheidului.

„Povara datoriei externe afectează grav 
țările in curs de dezvoltare11

30 de miliarde dolari plătiți ca dobinzi, în 1985ORIENTUL MIJLOCIU
• O nouă rundă de negocieri 
in problema zonei Toba ® E- 
voluția situației de la Beirut
TEL AVIV 12 (Agerpres). — în lo

calitatea israeliană Herzliya a în
ceput, miercuri, o nouă rundă de ne
gocieri intre Egipt și Israel în pro
blema zonei Taba.

Cele două delegații, informează 
agențiile internaționale de presă, 
examinează posibilitățile de realizare 
a unui cadru optim privind un arbi
traj internațional asupra teritoriului 
Taba. Negocierile vor dura două zile.

După cum se știe, enclava Taba, 
situată la frontiera israeliano-egip- 
teană. a rămas sub ocupația Israelu
lui după ce acesta și-a retras trupele 
din Sinai.

BEIRUT 12 (Agerpres). — La Bei
rut au fost înregistrate, miercuri, 
noi ciocniri între forțele rivale.

în sectorul liniei de demarcație 
dintre sectoarele de est și de vest 
ale capitalei libaneze au avut loc 
schimburi de focuri cu arme auto
mate intre milițiile creștine și mu
sulmane. informează agenția Asso
ciated Press. Pe de altă parte, agen
țiile de presă relevă că pe una din 
străzile părții răsăritene a orașului
— locuită in majoritate de popu
lație cfeștină — a avut loc o puter
nică explozie care a provocat moar
tea a două persoane, rănirea altor 
cinci și importante pagube mate
riale.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație au bombardat 
miercuri patru sate libaneze din 
zona orașului Nabatieh (sudul Liba
nului). unde lupta forțelor din re
zistență impotriva prezentei ilegale 
a militarilor ișraelieni în regiune 
s-a intensificat în ultimul timp, in
dică rapoarte provenite din zonă.

Atacurile israeliene — informează- 
agenția K.U.N.A. — urmează luptelor 
puternice dintre milițiile așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel — și 
luptători ai rezistentei libaneze des
fășurate la est de orașul Saida.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Observatorul permanent al O.E.P. 
la O.N.U., Zehdi Terzi, a trimis 
un mesaj Consiliului de Securitate 
în care se exprimă protestul in le
gătură cu măsurile autorităților isra
eliene de a deporta populație pales
tiniană din teritoriile ocupate de pe 
malul vestic al Iordanului. Relevînd 
că această atitudine constituie o în
călcare a prevederilor Convenției de 
la Geneva, mesajul cere Consiliului 
de Securitate să adopte măsurile ne
cesare pentru încetarea acestor prac
tici ale autorităților israeliene.

Rezultatele alegerilor 
legislative din Siria
DAMASC 12 (Agerpres). — Minis

trul sirian de interne, Mohammad 
Ghabbache, a anunțat, in cadrul 
unei conferințe de presă, rezultatele 
alegerilor legislative care s-au des
fășurat luni și marți în Siria pentru 
desemnarea noilor membri ai Consi
liului Poporului (parlamentul). 
Frontul Național Progresist — care 
grupează partidețe progresiste și or
ganizațiile de masă din țară, inclu
siv Partidul Comunist Sirian — a 
ieșit învingător in alegeri.

Potrivit agențiilor internaționale 
de presă, au fost date publicității nu
mele celor 195 de deputați aleși in 
forul legislativ suprem al țării. 107 
deputați din cei 195 aleși au făcut 
parte din precedentul parlament, 
în actuala componență a forului le
gislativ intră 18 femei, față de 12 
pină la actualul scrutin.

CARACAS 12 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Caracas, 
Norberto Gonzalez, secretar general 
al Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.), a 
arătat că povara datoriei externe și, 
mai ales, dobinzile mari la împru
muturile contractate continuă să 
afecteze economiile țărilor din re
giune. relatează agenția France 
Presse. El a precizat că în ultimii 
patru ani statele latino-americane au

plătit numai la capitolul dobinzi 106 
miliarde dolari. în 1985. a adăugat 
el. pe piețele internaționale s-a 
înregistrat o scădere a prețurilor la 
produsele tradiționale de export ale 
țărilor Americii Latine. acestea 
fiind nevoite să plătească numai ca 
rambursări de dobinzi 30 miliarde 
dolari, ceea ce a însemnat un deficit 
net de aproape 4 miliarde dolari al 
corherțului lor exterior.

ț
ț

țîIIț

ț
ț

Europa, reducerea cit mai J

!n pregătire - o ștafetă a păcii
BELGRAD 12 (Agerpres). — Anul Internațional al Păcii proclamat de 

O.N.U. sub deviza Pace, Dezarmare și Dezvoltare va fi marcat prin nu
meroase manifestări in Iugoslavia, a hotărit conducerea Ligii pentru pace, 
independență și egalitate din această țară. Intre manifestările preconizate 
figurează organizarea unei ștafete a păcii, un concurs cu lucrări literare 
și de pictură ale tinerilor pe tema păcii, editarea de timbre, afișe etc.

„Mijloacele cheltuite pentru înarmări ar putea 
fi dirijate în scopuri demne de omenire"

MOSCOVA 12 (Agerpres). — în 
acest secol, în care asupra omenirii 
planează pericolul distrugerii nu
cleare, este necesară o nouă gîn- 
dire, care trebuie să determine po
litica. Cursa înarmărilor contravine 
intereselor supraviețuirii, prosperi
tății omenirii — a relevat, într-un 
interviu acordat ziarului „Soviet- 
skaia Rossia", Willy Brandt, pre
ședintele P.S.D. din R.F.G., pre
ședintele Internaționalei Socialiste.

M-ijloacele cheltuite în 
lume pentru înarmare ar 
folosite cu succes în alte 
demne de omenire.

întreaga 
putea fi 
scopuri,

șiEle ar putea fi dirijate, fie 
parțial, spre realizarea de proiecte 
care, prin caracterul lor îndrăzneț, 
să cucerească inima și rațiunea oa
menilor și care ar putea fi înfăp
tuite prin eforturi comune. Aces
tea ar fi proiecte ce ar simboliza 
o cotitură în raporturile interna
ționale.

Pentru Europa, reducerea cit mai ; 
grabnică și radicală a rachetelor ' 
nucleare cu rază medie de acțiune l 
amplasate pe continent are o în
semnătate deosebită, a arătat Willy 
Brandt.

internațională consacrată 
Mediteranei „zonă a păcii.

Consfătuire 
proclamării 

fără flote și baze militare
Treki. 

secretar al Comitetului popular al 
Biroului pentru legături externe, al 
Jamahiriei Libiene, se cere ca 
O.N.U. să sprijine această idee, de
oarece, în prezent, pacea și secu
ritatea în Marea Mediterană sînt 
amenințate de manevrele militate 
care se desfășoară în această zonă.

O.N.U. de Abdel SalamNAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Guvernul Jamahiriei Li
biene a cerut secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellâr, 
să convoace o consfătuire a țărilor 
europene și nealiniate riverane Mă
rii Mediterane pentru proclamarea 
acestei regiuni „zonă a păcii, fără 
flote si baze militare". în scrisoa
rea adresată secretarului general al

Pentru continuarea eforturilor în vederea dezarmării
BUENOS AIRES 12 (Agerpres).

— In capitala Argentinei se vor 
reuni, în perioada 15—18 februarie, 
reprezentanții „Grupului celor șase", 
state din diferite continente care 
au lansat o inițiativă in favoarea 
dezarmării și păcii în lume — trans
mite agenția I.P.Ș., citind un co
municat Oficial dat publicității la 
Buenos Aires. Reprezentanții Ar
gentinei, Greciei, Indiei, Mexicului, 
Suediei și Tanzaniei vor dezbate, 
cu acest prilej, rezultatele acțiu
nilor in favoarea păcii și pentru

dezarmare întreprinse de guverne
le lor în ultimul an și vor avansa 
noi măsuri pentru continuarea sus
ținută a eforturilor in această 
direcție.

„Grupul celor șase" a fost creat 
In ianuarie 1985, in prezența șefilor 
de stat din țările menționate reuniți 
la Delhi. Aceștia au semnat și dat 
publicității, cu acel prilej, un do
cument in care reclamă stoparea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri ferme de dezarmare și pace 
in lume.

Peste 2 000 de copii în închisorile sud-africane
PRETORIA 12 (Agerpres). — 

Helen Suzman, cunoscută militantă 
antiapartheid din R.S.A., a declarat 
că in închisorile guvernului de la 
Pretoria se află deținuți peste 2 000 
de copii, informează agenția Reuter.

Declarația ei a fost confirmată de 
ministrul de interne Louis le 
Grange din R.S.A., care a afirmat 
in parlament că peste 2 000 de copii 
sînt deținuți fără judecată in închi
sorile sud-africane.

Conflictul dintre Iran și Irak

Acord vizînd ajutorarea țărilor latino-americane 
în domeniul comercial

CARACAS 12 (Agerpres). — La 
Caracas s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni a conducerilor Sis
temului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). Organizației Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (UNCTAD) și programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) consacrate examinării si
tuației de pe continentul latino-ame- 
rican și adoptării unor decizii in ve
derea depășirii crizei din regiune. 
La o conferință de presă, secretarul 
executiv permanent al S.E.L.A.. Se
bastian Aiegrett,' a arătat că situa
ția regională impune necesitatea 
îmbunătățirii condițiilor de rambur
sare a datoriei externe, crearea ca
drului pentru dezvoltarea comerțu
lui și asigurarea creșterii economice, 
nerealizarea acestora l'ăcind imposi
bilă onorarea obligațiilor financiare 
externe de către statele continentu
lui. El a anunțat, totodată, un acord 
al UNCTAD, C.E.P.A.L., P.N.U.D.

și S.E.L.A. vizind ajutorarea țărilor 
latino-americane pentru înfruntarea 
problemelor celor mai urgente care 
le afectează în domeniu! comercial 
— relatează agenția Prensa Latina.

Reuniune ministerială 
a „Grupului 

de la Cartagena"
MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 

O reuniune ministerială de urgență 
a „Grupului de la Cartagena" — alcă
tuit din 11 țări latino-americane cu 
cele mai mari datorii externe — va 
avea loc în perioada 26—28 martie, 
la Punta del Este (Uruguay) — 
transmite agenția Prensa L,atina. 
Problema datoriei externe și reper
cusiunile scăderii prețurilor la 
petrol, dar și la alte materii prime 
și produse de bază, asupra economi
ilor statelor din regiune vor consti
tui principalele subiecte supuse exa
minării.

ț 
ț

ț

„Cursa înarmărilor pune în pericol existența omenirii
KATMANDU 12 (Agerpres). — 

Cursa înarmărilor, conflictele mili
tare din diverse zone ale lumii pun 
in pericol pacea și însăși existența 
omenirii, a declarat N. P, Singh, 
președintele Comitetului nenalez de 
apărare a păcii. în țnul 1986. pro-

TEHERAN 12 (Agerpres). — Po
trivit unei știri difuzate de Coman
damentul suprem iranian și citată 
de agenția I.R.N.A., forțele iraniene 
au traversat cursul de apă Shatt El 
Arab și au ocupat portul Faw șj 
insula Um Al Rassas — anunță 
agențiile T.A.S.S., U.P.I. și France 
Presse. Trupele iraniene au traver
sat șoseaua Faw-Basra și se află in 
apropierea frontierei cu Kuweitul 
— precizează comunicatul.

In cursul ofensivei, unitățile ira
kiene au suferit pierderi grele în oa
meni și tehnică de luptă.

BAGDAD 12 (Agerpres). — în 
ultimele 24 de ore au avut loc pu
ternice lupte in zona de sud a fron
tului iraniano-irakian — anunță 
agențiile internaționale de presă. 
Potrivit unui comunicat militar ira
kian, citat de agenția China Nouă, 
trupele irakiene sînt angajate în 
lupte pentru eliberarea insulei Um

Al Rassas și pentru respingerea for
țelor iraniene din zona fluviului 
Shatt El Arab.

Totodată, potrivit agenției China 
Nouă, președintele Saddam Hussein 
a declarat că armata irakiană a res
pins, marți noaptea, o încercare a 
armatei iraniene de a ocupa noi po
ziții pe teritoriul Irakului. Ministrul 
informațiilor al Irakului, Latif Nas- 
sif Jassom, a dezmințit afirmațiile 
părții iraniene cu privire la ocupa
rea completă a . insulei Um Al Ras
sas și a portului Faw — relatează 
agenția I.N.A.

★
La Bagdad s-a anunțat că minis

trul de externe irakian, Tariq Aziz, 
a trimis Consiliului de Securitate un 
mesaj in care se subliniază că ofen
siva iraniană periclitează suveranita
tea Irakului și integritatea sa teri
torială, precum și a tuturor statelor 
din zona Golfului — anunță agenția 
T.A.S.S.

Președintele S.U.A. despre proiectul noului buget
ț ț

ț ț
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clamat de O.N.U. An Internațional 
al Păcii, țările lumii sînt chemate 
să facă propuneri 
direcția eliminării de pe planeta 
noastră a armelor nucleare și a ț 
altor arme de distrugere in masă.

eficiente in

„Forța nu poate duce la rezolvarea 
problemelor”

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— „Sint convins că forța nu poate 
rezolva problemele care stau in 
spatele acestui îndelungat și tragic 
conflict" — a declarat secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, referindu-se la războiul 
dintre Iran și Irak El a cerut „în 
termenii cei mai fermi" să se acorde

„o șansă păcii și să fie întreprinse 
eforturi concertate și hotărite, pe 
baza propunerilor O.N.U., pentru a 
se pune capăt acestui*  război și am
plelor suferințe pe care el le provoa
că" — relatează agenția Associated 
Press. Perez de Cuellar și-a exprimat 
profunda preocupare fată de escala
darea luptelor dintre Iran și Irak.

REDUCEREA TRUPELOR Șl ARMAMENTELOR
— cerință importantă pentru întărirea încrederii 

și securității în Europa și în lume
La Viena a început zilele trecute 

o nouă sesiune a reuniunii privind 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente in Eu
ropa centrală. Prin aceasta, a 38-a 
sesiune, negocierile pe această temă 
au intrat practic in cel de-al 13-lea 
an. Obiectivul principal al acestor 
negocieri, care au debutat la 30 oc
tombrie 1973, il reprezintă, după cum 
se știe, întărirea păcii și securității 
în Europa, acordurile ce urmează a 
fi realizate trebuind să corespundă, 
potrivit consensului statelor partici
pante, „oricind și in orice privință, 
principiului securității nediminuate 
a fiecărei părți". Aria geografică — 
Europa centrală — la care se vor 
referi acordurile cuprinde teritoriile 
a șapte state participante — Belgia, 
Cehoslovacia, R.D.G., R.F.G., Lu
xemburg, Olanda, Polonia — aces
tea devenind părți semnatare, la 
care se adaugă cele patru state care 
au trupe amplasate in regiunea res
pectivă (S.U.A., Anglia, Canada și 
U.R.S.S.). Cele 11 țări iau parte la 
negocieri ca „participanți direcți", 
iar restul de opt, în care se includ 
România, Bulgaria, Danemarca, Gre
cia, Italia, Norvegia. Turcia și Un
garia — sînt considerate „partici
panți cu statut special".

încă înainte de începerea negocie
rilor propriu-zise. România și-a fă
cut cunoscută poziția sa de princi
piu, potrivit căreia este necesar să 
se pornească de la o viziune de an
samblu, de la elaborarea și trans
punerea in practică, pas cu pas, a 
unui program complex de măsuri 
de dezangajare militară și dezarma
re, atit pe continent în ansamblul 
său, cit și in diferite zone, inclusiv 
în Europa centrală, iar ulterior a 
prezentat forului de la Viena un 
program de perspectivă in acest 
sens.

Din păcate, în cele 37 de runde de 
negocieri care au avut loc pină acum 
în capitala Austriei nu s-a reușit șă 
se ajungă la un acord, deși in aceas
tă perioadă statele reprezentate au 
avansat și de o parte și de alta o 
serie de proiecte și proouneri. De-a 
lungul celor 12 ani. țările coautoare 
și-au detaliat, modificat sau limitat 
In mai multe rînduri propunerile,

ajungîndu-se chiar la un punct de 
vedere comun intr-o serie de ches
tiuni. Astfel, s-a căzut de acord ca 
forțele armate ale celor două alianțe 
in această regiune să fie reduse la 
plafoane colective egale de pină la 
900 000 de oameni, dintre care forțe 
terestre pină la 700 000 de oameni 
de fiecare parte. In același timp, 
s-a stabilit ca procesul de reducere 
să inceapă cu forțele militare ale 
U.R.S.S. și S.U.A., această reducere 
inițială urmînd să se realizeze pe 
baza unui acord special.

Pe lingă aceste puncte comune, 
continuă să persiste insă o serie de

pectiv, 13 000 de oameni, după care 
să se continue tratativele pentru 
încheierea unui acord în baza căruia 
cele două părți sâ-și reducă trupele 
din Europa centrală, astfel incit 
acestea să ajungă la plafonul colec
tiv egal menționat mai înainte. Ulti
mele propuneri occidentale, structu
rate intr-o manieră foarte apropiată 
de cea a țărilor socialiste, vin. in 
unele puncte de vedere, în intimpi- 
narea propunerilor prezentate de 
aceste din urmă țări, fapt care, după 
opinia observatorilor, ar putea faci
lita modul de desfășurare a nego
cierilor în viitor. Prezentînd noile

- Pe marginea negocierilor de la Viena privind 
reducerea forțelor armate și armamentelor 

și măsuri adiacente in Europa centrală -

divergențe in ceea ce privește stabi
lirea prealabilă a efectivelor ce ur
mează a fi reduse pentru a se ajunge 
la plafonul amintit, precum și in le
gătură cu modalitățile de efectuare 
a controlului. Toate acestea, ca și 
lipsa de voință politică au făcut im
posibilă realizarea unui acord, cu 
toate că de-a lungul anilor situația 
de pe continent și din aria geografică 
vizată nemijlocit de negocierile de la 
Viena nu numai că nu s-a îmbună
tățit, ci, dimpotrivă, s-a înrăutățit in 
mod serios, ca urmare a intensifică
rii înarmărilor, in primul rind a 
înarmărilor nucleare, a amplasării 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune.

La ora actuală, principalele pro
puneri aflate in discuție sint cele 
avansate, în februarie 1985, de cele 
patru țări socialiste direct partici
pante la negocieri și, respectiv, pro
punerile țărilor occidentale prezen
tate in cursul ultimei runde de ne
gocieri. Potrivit propunerilor statelor 
socialiste, U.R.S.S. și S.U.A. s-ar 
obliga să reducă in decurs de un an 
trupele lor de uscat în cadrul fron
tierelor naționale cu 20 000 și, res

propuneri, țările occidentale au de
clarat că sint gata să renunțe la ce
rerea lor de pină acum ca. înainte 
de a se proceda la o reducere ini
țială. cele două părți să ajungă la o 
înțelegere in ce privește nivelul 
efectivelor militare existente în 
zona Europei centrale. Fiind de acord 
cu ideea încheierii unui acord limi
tat, aceste țări au propus ca S.U.A. 
să retragă în decurs de un an 5 000 
de militari și U.R.S.S. 11 500. ,

Desigur, obiectivul imediat al ne
gocierilor de la Viena este limitat 
și nu este de natură să pună capăt 
cursei înarmărilor pe continent, 
înarmărilor nucleare — problema 
fundamentală a epocii noastre. Dar 
încheierea unui acord, chiar și par
țial, de reducere a trupelor și arma
mentelor ar reprezenta un act poli
tic important, o contribuție efectivă 
la întărirea încrederii intre statele 
din această zonă geografică și, in 
general, in Europa, la deschiderea 
drumului spre pași mai hotărîți in 
direcția dezangajării militare și 
dezarmării in centrul Europei — ca 
o cale esențială spre edificarea secu
rității pe ansamblul continentului 
nostru.

Apreciind că „propunerile formu
late la Viena privind reducerea ar
mamentelor și armatelor din centrul 
Europei reprezintă o bază bună pen
tru a se putea realiza, in cel mai 
scurt timp, un acord corespunzător", 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
evidenția că „o asemenea reducere 
nu afectează in nici un fel paritatea, 
nici raportul de forțe intre cele 
două părți, ci constituie, de fapt, 
mai mult o măsură simbolică, de în
tărire a încrederii, pentru a se trece 
la tratative, in vederea unei redu
ceri radicale și serioase a armamen
telor și a forțelor militare in 
Europa".

Este bine cunoscut faptul că orice 
păs înainte inregistrat la Viena va 
fi de natură să se repercuteze in 
mod pozitiv asupra negocierilor 
multilaterale de la Stockholm și a 
celor de dezarmare de la Geneva, 
iar toate negocierile la un loc pot 
avea un rol deosebit de important 
în realizarea de progrese, dorite și 
așteptate de popoarele dih Europa 
și din întreaga lume, pe calea dezar
mării, instaurării încrederii intre 
state și asigurării păcii.

După opinia observatorilor, depă
șirea deosebirilor de vederi care mai 
există și trecerea la negocierea efec
tivă a unui acord de reducere a 
trupelor și armamentelor sint posi
bile . prin manifestarea efectivă a 
voinței politice a statelor direct' 
participante la negocierile de la 
Viena, și in primul rind a celor che
mate sâ-și asume obligația de redu
cere, in acest stadiu, a forțelor ar
mate din centrul Europei. De alt
fel, in Declarația comună sovieto- 
americană se arată că cele două 
părți „au subliniat importanța pe 
care o acordă negocierilor de la 
Viena și au exprimat dorința de a 
acționa pentru obținerea de rezul
tate pozitive". Situația existentă pe 
continent, așteptările popoarelor eu
ropene fac necesare mai mult ca 
oricind intensificarea tratativelor 
de la Viena, finalizarea în cel mai 
scurt timp a unui prim acord reci
proc acceptabil.

Radu BOGDAN

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Casa Albă, președintele 
Statelor Unite, Ronald Reagan, a 
afirmat că proiectul de buget, pre
gătit de administrație pentru viito
rul exercițiu financiar, merge pe li
nia restabilirii echilibrului bugetar. 
El a declarat că pentru reducerea 
enormului deficit bugetar se va opta 
pentru varianta diminuării cheltuie
lilor publice și a avertizat că va 
opune veto-ul oricărei măsuri ce va 
viza creșterea taxelor. Agenția Asso
ciated Press reamintește — în con
text — că, in Congres, proiectul de 
buget a fost sever criticat, atit de 
democrăți, cit și de republicani, Ca

urmare a faptului că acesta prevede 
o creștere cu 12 la sută a cheltuie
lilor militare, suspendind, în același 
timp, numeroase programe sociale 
interne.

Pe de altă parte, președintele 
Reagan 'a exprimat preocuparea gu
vernului american față de creșterea 
masei monetare aflate in circulație, 
care anul trecut a fost de 12 la sută, 
comparativ cu limita de 3—8 la sută 
stabilită de Oficiul Rezervelor Fede
rale. Există temerea că această si
tuație poate provoca o creștere a in
flației.

Cu același prilej, șeful statului 
american a reiterat o, serie de opinii 
privind unele probleme internațio
nale.

Ancheta asupra cauzelor exploziei 
navetei spațiale „Challenger"

WASHINGTON 12 (Agerpres), — 
Comisia prezidențială de anchetare a 
cauzelor exploziei navetei spațiale 
„Challenger" și-a încăput audierile 
publice, principala problemă urmări
tă fiind telul, in care s-au desfășurat 
pregătirile și asamblarea motoarelor 
auxiliare, ale căror deficiente se pre
supune. pentru moment, că au cau
zat tragicul incident, relatează agen
țiile United Press International și 
Associated Press. In cadrul audieri
lor. directorul executiv al N.A.S.A., 
William Graham, a arătat că echipele 
de cercetare examinează și alte ipo
teze și că sint avute in vedere toate 
cauzele posibile ale exploziei. El a 
adăugat că in zilele următoare 
N.A.S.A. va da publicității o serie de 
documente privind împrejurările in 
care s-a produs accidentul.

Pe de altă parte, agențiile A.P. și 
U.P.I. menționează că audierile co
misiei se desfășoară intr-o perioadă 
in care presa americană critică tot 
mai mult oficialitățile de la N.A.S.A. 
că au ignorat unele avertismente re
feritoare la posibilele defecțiuni ale

motoarelor auxiliare, făcute atit de 
specialiști cit și de oficialități, „New 
York Times" citind chiar un raport 
al Pentagonului cu privire la această 
problemă.

Rachetele propulsoare ale navetei 
spațiale americane „Challenger" nu 
au fost controlate in perioada de 38 
de zile in care vehiculul spațial s-a 
aflat pe rampa de lansare, deși in 
zonă se înregistra atunci o vreme 
extrem de friguroasă, a declarat, după 
cum arată agenția France Presse, 
Tom Utsman. directorul adjunct al 
Centrului spațial „Kennedy". El a 
precizat că examinarea finală a ra
chetelor respective a avut loc in 
timpul montării lor, deși, pentru pri
ma oară de cind se lansează o navetă 
spațială, mercurul termometrelor in 
zona Cape Canaveral a coborit sub 
zero grade Celsius. Se presupune, 
astfel, că temperatura scăzută ar fi 
putut afecta elementele de cauciuc 
sintetic menite să asigure etanșeita
tea diferitelor componente ale rache
telor propulsoare.

AGENȚIILE DE PRESA
Og - pe scur t

LA BUDAPESTA, Janos Kadar, 
secretar general al P.M.S.U., l-a 
primit pe Petăr Mladenov, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, aflat intr-o vizită oficia
lă de prietenie in R.P. Ungară, re
latează agenția M.T.I. Cu prilejul 
vizitei, miniștrii de externe ai 
celor două țări — Peter Varkonyi 
și Petăr Mladenov — au semnat 
planul de lucru cu privire la co
laborarea bilaterală in domeniile 
științei, culturii și invățămîntului 
pe perioada 1986—1990.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., in 
cadrul tratativelor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva, miercuri a 
avut loc ședința grupului de lucru 
asupra armelor strategice.

grupurilor de contrarevoluționari 
care acționează împotriva guvernu
lui' din Republica Nicaragua. Un 
nou ajutor militar oferit forțelor 
antisandiniste ar echivala cu pla
sarea unui obstacol direct in calea 
eforturilor țărilor la’ino-americane 
de soluționare pe cale diplomatică 
a problemelor din zonă, au spus ei.

UN COMUNICAT AL AGENȚIEI 
A.C.T.C. informează că un avion 
american de recunoaștere de tip 
SR-71 a pătruns miercuri adine in 
spațiul aerian deasupra apelor te
ritoriale ale R.P.D. Coreene. Un 
alt avion de același tio a făcut o 
incursiune similară în cursul zilei 
precedente. Agenția menționată re

levă că din momentul începerii 
manevrelor militare comune ame
ricano—sud-coreene „Team Spirit 
’86", care au inceput la 10 februa
rie. acțiunile de spionaj in terito
riul R.P.D. Coreene s-au intensi
ficat.

AGENȚIA TANIUG INFOR
MEAZĂ că. Ia cererea repetată a 
părții iugoslave, autoritățile din 
S.U.A. au extrădat pe criminalul 
de război Andrija Artukovfci. care 
urmează să fie judecat pentru cri
mele comise în Iugoslavia în 
timpul celui de-a! doilea război 
mondial. Criminalul de război a 
fost predat, miercuri, autorităților 
iugoslave.

EVOLUȚIILE COMETEI HALLEY
. PREZIDIUL C.C. AL FRONTU

LUI NAȚIONAL DIN R.S. CEHO-
I SLOVACA, intrunit în ședință la 

Praga. a aprobat proiectul princi-
I palelor direcții ale dezvoltării eco-
I nomice și sociale a R.S.C. pe pe

rioada 1986—1990 — informează
I agenția C.T.K. De asemenea, in 

cursul ședinței au fost examinate
• o informare despre activitatea Co

mitetului cehoslovac pentru pace

Iin 1985 și orientările activității 
acestuia in 1986 — Anul Interna
țional al Păcii.

UN GRUP DE SENATORI de-
I mocrați americani a cerut președin

telui Ronald Reagan să nu reinno-
I iască ajutorul militar acordat

tn cursul săptămânii 
trecute, pe măsură ce 
se apropia de Soare, 
cometa Halley pierdea 
apă intr-un ritm de 
35—40 tone pe secun
dă, de trei ori mai 
mult față de luna ia
nuarie, au declarat 
experți ai N.A.S.A., ci
tați de agenția Reuter. 
Cu ajutorul datelor 
transmise de sonda 
spațială „Pioneer-12“, 
s-a stabilit că, la data 
de 12 ianuarie, comelta 
pierdea numai 12 tone 
de apă pe secundă.

Căldura solară deter
mină transformarea 
particulelor de gheață 
in vapori, care se răs- 
pindesc in spațiu, for- 
mind lunga „coadă" 
strălucitoare a co
metei.

Totodată, au arătat 
specialiștii, apropierea 
de astrul zilei are ca 
efect o creștere a gra
dului de strălucire a 
cometei, care, săpti- 
mina trecută, era de 
circa 10 000 ori mai 
luminoasă decit plane
ta Venus.

• In cursul actualei , 
sale evoluții către cen
trul sistemului nostru I 
solar — fenomen în
registrat o dată la fie- I
care 76 de ani —, |
Halley s-a aflat, du
minică, la circa 88 mi- .
lioane kilometri dis- |
tanti de Soare, repre- I
zentind apropierea sa 
maximă de astrul zilei. I
Cercetătorii N.A.S.A. 
examinează, in pre
zent. datele furniza- .
te de sonda spațială 
„Pioneer-12“ cu privi- •
re la evoluția cometei 
In ziua respectivă.
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