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CREȘTEREA PUTERNICĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
factor hotărîtor al progresului 

econom ico-social al țării
Avem obligația să realizăm o productivitate su

perioară, mai înaltă decît cea pe care o realizează 
capitalismul. Comunismul nu se poate realiza decît 
pe baza celei mai înalte tehnici, dar și a celei mai 
înalte productivități a muncii în toate domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCU
De ce în programele pentru ac

tualul cincinal și pentru viitorul 
deceniu, pînă în anul 2000, adop
tate de Congresul al XIII-lea, se 
acordă o atît de mare importanță 
creșterii accentuate a productivită
ții muncii ? De ce aproape că nu 
există cuvintare a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicelae Ceaușgscu. in care să nu 
fie subliniate îndatoririle ce re
vin, în acest domeniu, oamenilor 
muncii din toate unitățile și ramu
rile economiei naționale. întregului 
nostru popor ? Desigur, răspunsu
rile la aceste întrebări sint com
plexe., cum însăși problema creș
terii productivității muncii este 
complexă, ea fiind dependentă de 
o multitudine de factori. Dar. in 
esență, răspunsurile la astfel de 
întrebări nu pot fi desprinse de 
faptul că noua etapă în care a pă
șit România — și care se va în
cheia în momentul intrării omeni
rii în mileniul trei — are drept 
„coloană vertebrală" dezvoltarea 
calitativ-intensivă a economiei na
ționale.

O dată cu noul cincinal se înfăp
tuiește, la nivelul întregii noastre 
economii, trecerea radicală la ac
centuarea factorilor intensivi, de 
eficientă ai creșterii economice. 
Această cerință este legică, pentru 
că numai astfel se poate asigura 
valorificarea superioară a tuturor 
resurselor materiale și umane ale 
țării. Numai așa se poate lărgi 
continuu participarea României la 
schimbul internațional de valori. 
De fapt, accentuarea factorilor in
tensivi, de eficientă este calea cea 
mai sigură a progresului econo-

mico-social al țării și, deopotrivă, 
a ridicării competitivității produse
lor românești pe plan mondial. O 
dezvoltare intensivă, la nivelul în
tregii economii naționale și in fie
care unitate, nu este insă posibilă 
fără creșterea puternică a producti
vității muncii.

Pentru România, o cerință 
fundamentală in actuala etapă este 
aceea de a obține o productivitate 
tot mai mare, de a egala, în acest 
domeniu, în numai cițiva ani de 
aici înainte, țările avansate din 
punct de vedere economic. O ast
fel de performanță presupune o 
mai bună valorificare a mijloa
celor tehnice, a fondului de timp 
de muncă ale națiunii. Presupune 
optimizarea succesiunii și sincro
nizarea tuturor activităților, tuturor 
proceselor de muncă. Folosirea cu 
randament maxim a potențialului 
tehnic, a timpului afectat de po
porul nostru realizării producției 
materiale a devenit, acum. în ac
tualul cincinal, nu numai o cerință 
imperioasă, ci și o obligație. O 
obligație legală !

Cu numai citeva zile înainte de 
intrarea in noul an Și in noul 
cincinal, in decembrie 1985, Marea 
Adunare Națională a adoptat o 
lege cu privire la creșterea pro
ductivității muncii. Este un fapt 
relevant pentru importanța pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
acestei probleme. Cum relevant 
este și faptul că noua lege înscrie, 
ca principiu fundamental, impera
tivul utilizării cu eficiență maximă 
a fondului de timp al națiunii. 
Desigur, se pornește de la cerința 
că societatea Irebuie să economi
sească timp pentru a produce mai

mult ; că fiecare membru al so
cietății trebuie să economisească 
timp pentru a putea să-și îndepli
nească exemplar îndatoririle ce-i 
revin in procesul muncii și pentru 
a acumula cunoștințe noi in pro
porțiile necesare. Relația timp— 
valoare dobindește astfel o edi
ficatoare expresie în cuprinsul 
legii cu privire la creșterea pro
ductivității muncii.

Importante creșteri ale produc
tivității muncii au fost înregis
trate și în etapele precedente. 
După cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, în anii „Epo
cii Nicolae Ceaușescu", accele
rarea ritmurilor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, dinamica 
pozitivă a eficienței economice și 
a venitului național s-au înteme
iat, in principal, pe sporirea pro
ductivității muncii. Dacă producti
vitatea nu ar fi crescut fără înce
tare, s-ar fi ajuns la stagnare, la 
regres în toate domeniile vieții 
economico-sociale. Noutatea pe care 
o aduce însă actuala etapă se re
feră la ponderea acestei creșteri. 
Așa cum a subliniat secretarul 
genera! al partidului, in actualul 
cincinal trebuie să se asigure du
blarea productivității muncii.

De ce este necesară o creștere 
atît de mare ? Noțiunea de pro
ductivitate a muncii este comple
xă. Din ce în ce mai complexă. 
Nu-i de ajuns, azi, să se înregis
treze o simplă creștere a randa
mentului muncii. Important este 
ca această creștere să fie optimă.

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Nou-a linie automată de execuție a 
formelor pentru carterele motoare
lor, realizată la întreprinderea „23 
August" din Capitală, asigură o pro
ductivitate a muncii de 2.6 ori mai 
mare decit in sistemul clasic si o 
reducere cu cel puțin 25 Ia sută a 

pierderilor tehnologice.
Foto : Sandu Cristian
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MODERNIZAREA
PRODUCȚIEI

• premisă esențială a dezvoltării 
intensive

• condiție majoră a progresului economic

0 ETAPĂ DE PROFUNDĂ

PERFECȚIONARECAUTATIVĂ
intr-o mare uzină a țării—„23 August" București

In actuala perioadă de dezvoltare a țării, în 
care se pune un accent deosebit pe laturile ca
litative, intensive ale creșterii economice, un 
rol important revine acțiunilor practice de or
ganizare științifică a producției și a muncii, de 
perfecționare a nivelului tehnic al fabricației 
in toate întreprinderile. în acest sens, potrivit 
indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., in intreaga țară se desfășoară 
o amplă acțiune pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de producție.

Este vorba de o acțiune de mare însemnătate 
pentru progresul economic și social al patriei 
care implică o intensă și susținută angajare a 
tuturor cadrelor de conducere, specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din întreprinderi, cen
trale, ministere, institute de' cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, o riguroasă coordonare 
a activității acestora, o conlucrare strînsă între 
cadrele de diferite specialități pentru investiga
rea, pină in detaliu, a tuturor condițiilor de 
lucru din secții, ateliere și de la locurile de 
muncă. Pe această cale este necesar să se asi
gure stabilirea celor mai potrivite metode, mij
loace și soluții în vederea realizării unor schim
bări radicale în domeniul organizării și desfă
șurării proceselor de producție și creșterii sub
stanțiale, pe această bază, a eficienței întregii 
activități economice. Practic, elaborarea și apli
carea măsurilor de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de producție trebuie 
să facă obiectul unui program unitar, al unei 
strategii clare în fiecare întreprindere. Efi
ciența acestor măsuri trebuie să se concretizeze 
în realizarea unor importante creșteri ale pro
ducției, pe seama creșterii mai puternice a 
productivității muncii, in ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor și sporirea 
competitivității acestora, în diminuarea substan
țială a consumurilor materiale și energetice, a 
cheltuielilor de producție in general.

Ținînd seama de importanța economică și po
litică cu totul deosebită a acțiunii de perfecțio

nare a organizării și de modernizare a producției, 
de faptul că ea implică mutații profunde, struc
turale nu numai de ordin tehnic, ci și pe planul 
relațiilor de muncă din cadrul fiecărui colectiv, 
această acțiune trebuie să se desfășoare pretu
tindeni, in toate unitățile, sub conducerea ne
mijlocită a organelor și organizațiilor de partid.

După cum se menționa intr-un articol publi
cat zilele trecute, pornind de Ia însemnătatea cu 
totul deosebită a acestei acțiuni „Scinteia" își 
propune să popularizeze experiențele bune acu
mulate, să militeze pentru generalizarea lor și 
să urmărească modul în care întreprinderile, 
centralele, ministerele, organele județene de 
partid și de stat se preocupă de aplicarea și 
ducerea la bun sfîrșit a programului de măsuri 
stabilit în acest sens. în legătură cu modul 
concret în care se acționează pentru înfăptuirea 
acestei sarcini fundamentale pentru progresul 
economic și social al țării, prezentăm experien
ța in acest domeniu a întreprinderii „23 August" 
din Capitală. Iată mai întîi două opinii.

9 „Noi, aici, la «23 August», stăm permanent 
cu fața spre viitor. Ne-a învățat să fim astfel, 
mereu p'reocupați de a înnoi și moderniza pro
cesul de producție, de a acționa printr-o orga
nizare superioară pentru a spori rodnicia mun
cii noastre, secretarul general al partidului. De 
cînd se află in fruntea partidului și tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost de multe ori 
în mijlocul colectivului nostru, ne-a îndrumat 
îndeaproape, ne-a criticat cînd a fost cazul și.

fapt deosebit de important, ne-a tinut mereu 
trează ambiția de autodepășire, de a dovedi că 
putem fructifica pe un plan superior experiență 
acumulată, că sintem capabili să devenim un 
colectiv muncitoresc model, cum se exprima 
din’sul, un exemplu de detașament revoluționar 
al construcției socialiste". (Ing; Ion Petre, di
rector tehnic al întreprinderii),
• „Momentul hotărîtor al declanșării unui 

adevărat salt calitativ în întreaga noastră acti
vitate l-a constituit adunarea generală a oame
nilor muncii din februarie 1983. la care a parti
cipat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acel 
prilej a fost adoptat un cuprinzător program 
de profilare, dezvoltare și modernizare a, fabri
cației, prin materializarea căruia să se asigure 
condiții ca produsele fabricate aici să se ridice 
la nivelul tehnic și calitativ mondial, să fie 
competitive pe piețele externe, iar organizarea 
producției, productivitatea muncii, costurile de 
fabricație să fie comparabile cu cele realizate 
în țările dezvoltate din Europa. De atunci, 
secretarul general al partidului a revenit de 
citeva ori în întreprinderea noastră, urmărind 
cum se aplică acest program, dînd o serie de 
indicații pentru dinamizarea întregii acțiuni. 
Iar în urmă cu două luni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat din nou principalele 
sectoare de fabricație și a stabilit o serie de 
noi măsuri pentru îmbunătățirea organizării și 
modernizarea producției", (loan Nojc, secretar 
adjunct al comitetului de partid).

In pagina a lll-a, ancheta noastră în această întreprindere bucu- 
reșteană își propune să răspundă, succint, la cîteva întrebări :

©

Ce obiective de perfecționare a organizării ți modernizare a pro
ducției au fost stabilite ?
Cum a fost organizată acțiunea ?
Ce forțe au fost antrenate ?
Care sînt primele rezultate ?
Ce trebuie întreprins în continuare ?

$TiiNȚA--5, - .. . .. ’ - J
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

ANGAJAREA FERMĂ A CERCETĂRII IN REALIZAREA UNEI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE:

Valorificarea superioară 
a resurselor de materii prime

Extinderea activității științifice, 
in actualul cincinal si in următorul 
deceniu, formează obiectul unui am
plu și cuprinzător program elaborat 
sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și adoptat de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Potrivit prevederilor acestui pro
gram, cercetării științifice și ingine
riei tehnologice din domeniul minier 
le^revin sarcini importante pentru 
asigurarea resurselor materiale ale 
dezvoltării, respectiv a materiilor 
prime minerale și energiei din re
surse proprii.

Dacă nu cu mult timp în urmă, 
adică acum 10 —20 de ani. completa
rea, prin importuri, a necesarului de 
materii prime minerale apărea ca 
o soluție eficientă, în conjunctura 
actuală, cînd pe piața mondială se 
înregistrează fluctuații puternice ale 
prețurilor, iar sursele potențiale de 
aprovizionare sint tot mai puține, 
apare pe deplin întemeiată orienta
rea de a se acorda o atenție priori
tară dezvoltării bazei proprii de

materii prime și energie. în a- 
ceastă situație, este cu totul justi
ficată orientarea dată ca resursele 
naționale de substanțe utile să con
tribuie intr-o mai mare măsură decit 
pînă acum la satisfacerea cerințelor 
economiei naționale. Sub acest as
pect practic, așa cum secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia și in 
cuvintarea Ia Congresul științei și 
învățâmîntului, unul dintre elemen
tele care susțin realizarea obiective
lor stabilite îl reprezintă apelul ne
cesar la ingeniozitate, la capacitatea 
creativă a cercetării științifice de a 
găsi și aplica soluții noi, eficiente. 
De altfel, prin însuși specificul său, 
cercetarea reprezintă un domeniu in 
care spiritul revoluționar, inovația, 
cutezanța, dăruirea în muncă tre
buie să fie caracteristici esențiale 
ale fiecărui colectiv. Astăzi, poate 
mai mult ca oricind. se impune cu 
necesitate ca fiecare specialist, in
clusiv din domeniul descoperirii, 
punerii în valoare și exploatării de

noi surse de materii prime, să fie 
in orice moment capabil să gindeas-1 
că și să acționeze in spirit revolu
ționar, să-și asume responsabilități, 
să-și ducă la bun sfîrșit și la un 
nivel optim sarcinile ce-i revin.

îndemnurile secretarului general 
al partidului constituie și pentru co
lectivul Institutului de cercetări, in
ginerie tehnologică și de proiectare 
a lucrărilor de construcții și instala
ții miniere din Deva un insuflețitor 
program de muncă și acțiune revo
luționară, cercetarea pentru mine
reuri avind datoria de a fi mereu 
în avanpostul acțiunilor de valorifi
care superioară a bazei proprii de 
materii ptime.

Acum, cînd nu demult am încheiat 
un cincinal și am început altul nou, 
prefigurat cu- atîta claritate în docu
mentele partidului nostru, putem 
afirma că, beneficiind de îndru
marea și coordonarea substanțială 
și permanentă a Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
condus cu aleasă competentă de to

varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, și colectivul nostru 
a obținut succese însemnate în cinci
nalul recent încheiat.

Corespunzător obiectivelor stabili
te, ne-am concentrat eforturile asu
pra realizării a peste 6911 lucrări de 
cercetare care au vizat dezvoltarea 
bazei de materii prime, prin punerea 
în valoare a unor noi zăcăminte și 
zone mineraliere, valorificarea în- 
tr-o măsură crescîndă a elementelor 
utile din resurse refolosibile, perfec
ționarea unor tehnologii de extrac
ție și preparare a minereurilor, mo
dernizarea unor utilaje și instalații 
miniere care au făcut obiectul a 397 
teme de cercetare. In același timp,

Dr. Inq. Nicolae ZĂVOIANU 
director al Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică și de 
proiectare a lucrărilor de construcții 
și instalații miniere din Deva

(Continuare in pag, a IV-a)
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...De la capul unei laturi, 
ce se întinde pe o lun
gime de citeva sute de 
metri, pornesc in profun
zime zeci de fișii de po
rumb care se deosebesc 
prin talia și densitatea 
plantelor. Fiecare fișie se 
constituie intr-o solă de di
mensiuni mai mari. în 
dreptul fiecăreia aflindu-se 
cite o plăcuță pe care sint 
înscrise hibridul cultivat, 
densitatea plantelor Ia hec
tar. dozele de îngrășămin
te chimice administrate etc.

Imagini devenite comu
ne in toate stațiunile de 
cercetări agricole.

Dar nu de stațiuni de 
cercetare, va fii vorba in 
rindurile ce urmează. Ima
ginea de mai sus am Intil- 
nit-o și poate fi văzută in 
zeci și zeci de unităti de 
producție — intreprinderi 
agricole de stat și coopera
tive agricole — care, pa
ralel cu principala lor răs
pundere de a produce, toc
mai pentru a produce cît 
mai mult, și-au creat a- 
devărate cîmpuri experi
mentale. în asemenea cîm-

puri experimentale proprii, 
specialiștii din numeroase 
unități de producție des
fășoară cercetări asidue, cu 
competentă profesională, 
penii u a adapta, pentru a 
ameliora si chiar pentru a

zilor care dau cele mai 
bune rezultate de pro
ducție în condițiile locale. 
In această cooperativă cer
cetarea proprie se desfă
șoară de ani de zile, aces
tei activități fiindu-i alo-

hectare organizate în con
diții de’ producție. Specia
liștii întreprinderii au ve
rificat densitatea optimă de 
plante la hectar, pentru di
feriți hibrizi de porumb, 
pentru a obține in condi-

Drumul recoltelor mari 
trece prin eîmpul experimental
obține noi soiuri de olante.

La CAP. Topolovățu 
Mare, județul Timiș, tere
nurile experimentale ocupă 
43 de hectare. Specialiștii 
acestei unități au pro
bat anul trecut 13 so
iuri de grîu și nu mai 
puțin de 50 de hi
brizi de porumb. Scopul? 
Testarea și introducerea în 
cultură a soiurilor și hibri-

cate prin plan fondurile 
materiale și oamenii nece
sari. Prin aceasta cerceta
rea proprie a devenii un 
factor de bază al produc
țiilor mari și constante ob
ținute de C.A.P. Topolo- 
vătu Mare în ultimii ani.

La I.A.S. Drumul Subți
re. județul Călărași, cultu
rile comparative cu hibrizi 
de porumb ocupă zeci de

ții de irigare și agrofond 
superior producția cea mai 
mare In acest scop ei au 
înființai zeci de variante 
cu densități pornind de la 
50 la 120 de mii de plante 
la hectar.

O activitate asemănă
toare. bogată in rezultate 
bune și foarte bune există, 
așa cum spuneam, in zeci 
și zeci de alte unități a-

gricole. C.A.P. Salonta din 
judelui Bihor. Consiliul 
unic agroindustrial Vișina 
și I.A.S. Redea din județul 
Olt. C.A.P. Purani din ju
dețul Teleorman. I.A.S. 
Ostrov din județul Consta
ta I.A.S. Urleasca și C.A.P. 
Romanu din județul Brăi
la sînt doar cîteva din 
lungul șir al unităților in 
care' specialiștii, cadrele 
de conducere au înțeles că 
drumul recoltelor mari tre
ce prin cîmourile experi
mentale proprii.

Preocupări asemănătoare 
există și in zootehnie, ca 
de altfel si in alte ramuri 
din agricultură. Ele se în
scriu în contextul mai larg 
al preocupărilor ce carac
terizează munca multor 
specialiști pentru a practi
ca o agricultură modernă 
intensivă, de mare produc
tivitate. Acesta trebuie să 
fie în fapt răspunsul con
cret. practic al tuturor 
specialiștilor din agricul-

Awrel PAPAnUJC

„A fost odată o mamă 
care avea șapte feciori...".

Vocea învățătorului învă
luie clasa ca o vrajă. Cum 
mai așteaptă ei. cei mici, 
orele acestea (trecute in 
programă — „lectură") cind 
vocea învățătorului trezeș
te la viată chipurile stră
moșilor 1 învățătorul, cu 
cărțile lui tocite de citit și 
răscitit generațiilor de co
pii ce s-au perindat prin 
școala aceasta, are misiunea 
de a face puțină ordine in 
cunoștințele deja acumula
te ale elevilor săi. De a da 
istoriei ce e al istoriei. De 
a da basmului ce e al 
basmului. De a consolida 
puntea veșnic vie a'senti
mentului patriotic cu grin
zile de neclintit ale adevă
rului. De-o pildă, acum, cu 
Vrâncioaia. El nu spune o 
poveste. El ține o lecție 
care nu lipsește și nu tre
buie să lipsească vreodată 
din- programele de învătă- 
mint. El continuă, la pu
tere. opera mumelor, urma
șe demne ale Vrîncioaiei, 
care-si alăptează copilul si 
și-l adorm și si-I deșteaptă 
cu cintecul : „Să fii strajă 
la hotare / Ca Domnul Ste
fan cel Mare"... Este cinte
cul în care-și legăna prun
cii Vrâncioaia...

— Au fost șapte frați. Si 
cînd a venit vremea, au 
plecat să apere pămintul 
strămoșesc. Cel mic era 
așa. cam ca mine, și mama 
Vrancea nu ar fi vrut să-l 
dea de lingă dinsa. Da’ cind 
a arlal că și el ii la luptă 
cu Domnu' Ștefan si cu toti 
vitejii, inima ei s-a umplut 
de mindrie.

— De unde știi ?
— Așa spune mama Că 

și ea ne spune citeodată 
noveslea asta Ea ne-a sons 
intii că ne tragem din 
Vrâncioaia și că muntele 
de colo, de lingă Neculele, 
e unul din cei șapte munți 
pentru care Ștefan a dat 
inșeris că neam de neamul 
nostru să-i stăpinească in

unsprezece ani. „Cam de 
virsta lui Mitruț." — mă a- 
sigură (Mitruț fiind, intr-o 
versiune a legendei, fecio
rul cel mai mic. cu dragos
te de învățătură, al Vrân- 
cioaiei).

— Cum te numești ?
— Băcioiu Stânei. Mai 

am doi frați. Georgel și Si- 
mion. și o soră. Mariana, de 
patru ani. încă nu sintem 
șapte...

— Si nu sînteti numai 
băieți !

— Asta contează mai pu

mă, înainte de toate șt in 
permanență există MAMA, 

în Vrancea. diritotdeauna. 
femeile păstrau armele 
și-și. încingeau cu ele băr
bații cind se aprindeau 
focurile pe munți a pri
mejdie. O lacrimă de slă
biciune n-au vărsat Vrân- 
cioaiele. chiar dacă peste 
pămintul lor legendar au 
trecut, de-a lungul timpu
lui. hoarde de năvălitori. 
Au trecut, vorba vine. Pen
tru că. in Vrancea. deviza 
„Pe aici nu se trece" este

Nepoții
Vrâncioaiei

(Continuare in pag. a Interlocutorul
pace.

meu are

țin — vine replica Iui. Si 
fetele fac armată si. in a- 
fară de asta, Vrâncioaia nu 
răminea singură să apere 
casa și lot pămintul Vran- 
cei? Sau credeți că făcea 
asta cu furca de. tors?

Băiatul mezin al Ioanei 
Băcioiu este unul dintre 
sutele si miile de copii din 
satele vrincene pătrunși de 
misiunea lor de urmași ai 
unor eroi de legendă, in
tr-un demn pămint legen
dar. Istoria creste in et 
simplu și firesc, hrănin- 
du-le fiecare fibră o dată 
cu laptele matern. In satul 
acesta coboritor din „Mi'- 
rita” — Pe Plai este nume
le satului — ca pretutin
deni in Vrancea. copiii 
cresc in cultul înaintașilor 
și in devotament fierbin
te pentru patrie. Sînt pilo
nii de rezistență ai unor 
structuri de tăria granitu
lui și sint așa fiindcă exis
tă școala. învățătorul, so
cietatea, dar, mai cu sea

scrisă și pecetluită în car
nea pămintului ca hrisov 
de neclintit. Mai spune le
genda că, in vreme de pri
mejdie. Ștefan însuși bate 
în ferestre și trezește Vrân- 
cioaiele să-și imbărbăteze 
feciorii și să dea glas de 
tulnic din munte în mun-, 
te, de pe colnic pe colnic, 
să invie frunza și iarba 
pentru dreptatea și liber
tatea țării...

— Am apucat vremuri 
bune și nu a fost in zadar 
jertfa înaintașilor. Mi-am 
crescut șapte copii in liniș
te și pace, i-am văzut mari 
la casa lor. și am acum opt 
nepoți care-mi bucură bă- 
trinețile.

Maria lui Gheorghe Lăp
tucă vorbește de bătrinete ! 
E drept că are 58 de ani; 
ei bine, am străbătut îm
preună drumul de la ea 
de-acasă. de Pe Plai, pină 
în Jitia, unde este centrul 
comunei. Cinci kilometri 
prin ninsoare și nămeți.

Abia am ținut pasul eu 
dinsa și cred că nu mă in
sei dacă spun că, la un 
moment dat. am simțit că. 
din grijă pentru neaștepta
tul tovarăș de drum, ea a 
încetinit pasul, dind friu 
liber povestirii.

— Șapte copii ca florile 
am. să-mi trăiască. Cind 
vin cu toții acasă, de ziua 
mea sau a lu’ ăl bătrîn. 
inima — să-mi spargă 
pieptul de bucurie. „N-ai 
făcut. Marie, degeaba um
bră pămintului. tncai’ lași 
în urmă oameni de ispra
vă. frumoși la chip și la 
suflet, să te pomenească 
lumea prin ei: «Asta-i a! 
Măriei lui Gheorghe. Vrin- 
ceni de-ai noștri, de Pe 
Plai»".

— Am văzut că aveți 
casă nouă, frumoasă și pe 
dinafară și înăuntru...

— Păi vă spun eu ce e 
și cu casa ; noi sintem mă- 
gureni. și de cind ne-am 
luat, eu și cu Gheorghe al 
meu. asta-i a treia casă pe 
care am construit-o. Pri
mele două au fost în Mă
gură. priviți in zare, salul 
de colo... Pămint râu. coas
tă de deal, pămintul de-l 
aveam pe Măgură. Cind 
credeam că ne-am așezat 
mai temeinic, fugea... pă
mintul cu casă cu tot. Pri
măria ne-a dat să alegem 
alt loc de casă, unde vrem 
noi, in vatră de sat. Am 
ales aici. Pe Plai, lingă 
școală. lingă șosea, loc bun 
și frumos. Locul cel. mai 
frumos de pe pămint ! 
Ne-am făcut noi casa, cu 
copiii, bineînțeles, și cu 
ajutor material din partea 
statului. Fiecare șipcă. fie
care bîrnă e bătută.de mii- 
nile noastre. Și tot ce e în 
trasă — cusături, țesături, 
podoabe — e făcut tot de 
miinile noastre.

— Aveți copii harnici, 
priceputi...

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Campania agricola de primăvară—pregătită temeinic!

O acțiune ce trebuie grabnic încheiata: PRELUAREA SEMINȚELOR DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Fapte, inițiative, preocupări

în această primăvară, în unitățile agricole 
din județul Constanța vor fi însămințate 286 000 
hectare, din care 142 000 ha cu porumb. Marea 
majoritate a suprafețelor fiind cuprinse în pe
rimetrul sistemelor de irigații, la toate culturi
le s-a prevăzut, in conformitate cu sarcinile 
care revin agriculturii în primul an al noului 
cincinal și cu indicațiile și orientările secreta
rului general al partidului la recenta Plenară 
lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
obținerea unor producții medii mari : 7 780 kg 
porumb boabe, 2 530 kg floarea-soarelui. 2 640 
kg soia, 1 590 kg fasole și 20 660 kg legume la 
hectar. O verigă deosebit ’ 
țului tehnologic pentru 
obținerea acestor produc
ții o constituie asigura
rea la timp a nece
sarului de semințe din 
soiuri și hibrizi de mare 
valoare biologică, atit din 
tent în județ, cît și din mutații și schimburi cu 
alte județe. Astfel, Ia porumb, 80 la sută din 
suprafața județului va fi cultivată cu hibrizi 
tardivi, de mare productivitate — H-420 șl Pio
neer, iar restul cu hibrizi mijlocii. La reparti
zarea soiurilor și hibrizilor s-a ținut seama de 
propunerile făcute de cadrele tehnice din uni
tăți, pe baza rezultatelor și a experienței din 
anii precedenți. Socotind rezolvată și asigurată 
în totalitate problema semințelor, în prezent în 
județ se desfășoară activitatea de transfer a 
cantităților prevăzute către unitățile agricole, 
operație care va fi încheiată pînă la 25 februa
rie a.c.

Inginerul Victor Negoiță, șeful Inspectoratului 
județean pentru calitatea semințelor și mate
rialului săditor, ne confirmă faptul că intreaga 
cantitate de semințe a fost riguros atestată pe 
loturi, asigurindu-se o puritate maximă și o 
bună putere de germinație. Cu toate acestea, in 
prezent, in toate unitățile agricole sămință de 
fasole și de floarea-soarelui este aleasă la masă, 
pentru a se asigura o înaltă puritate b’iologică 
și o bună densitate a plantelor la hectar. De 
asemenea, specialiștii din unități 
probe de germinație pe baza 
cu exactitate i 
necesarul de 
tea stabilită.

La Centrul _______  ...... .
luarea și prelucrarea fondului de semințe, în 
aceste zile se desfășoară o activitate intensă. 
La depozite, pe tot parcursul prelucrării meca-

de importantă a lan-

nice a semințelor s-au luat măsuri stricte pen
tru evitarea cu desăvirșire a amestecului de 
soiuri sau hibrizi. Toate semințele aflate in de
pozite specializate se livrează însăcuite și eti
chetate, însoțite de buletine de laborator care 
atestă calitatea. Semințele sînt preluate numai 
de inginerii-șefi și șefii de fermă din unitățile 
agricole. Tot aici aflăm că, pînă în ziua de 18 
februarie, din totalul de 2 975 tone sămință de 
porumb au fost preluate de unități 1 000 tone, 
din 242 tone floarea-soarelui fuseseră preluate 
53 de tone, iar la soia, din 1924 tone s-au difu
zat la unități 63 de tone.

Pe baza graficelor

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

fondul propriu exis-

efectuează 
' ' i cărora stabilesc

potențialul biologic in raport cu 
semințe care să asigure densita-

județean pentru contractarea, pre-

stabilite de direcția agri
colă județeană, nu
meroase unități,, printre 
care întreprinderile a- 
gricole de stat Amzacea, 
Albești. Nicolae Bălcescu, 
Topraisar, Mihail Ko- 

gălniceanu și cooperativele agricole Negru Vodă, 
Ovidiu, Oltina, Ciocîrlia ș.a. au ridicat de la 
depozitele specializate din Constanța și Med
gidia întreaga cantitate de semințe. Ținind sea
ma insă de termenul scadent, stabilit pentru 25 
februarie, operațiunile de preluare trebuie ur
gentate. Remarcăm, de asemenea, faptul că încă 
nu sînt asigurate 143 tone sămință de in pen
tru fibră, precum și 362 tone usturoi, 10 tone 
semințe de bame, 230 kg de conopidă, 300 kg 
de gulii și 900 kg semințe de praz pentru care 
urmează să se primească repartiția de la nivel 
central. O atenție deosebită trebuie să se acor
de, în aceste zile, mutațiilor de semințe dintr-un 
județ în altul. Astfpl, dacă județul Constanța a 
livrat pină în prezent 1 226 tone de semințe de 
porumb dintr-un program de 1 505 tone, 92 tone 
semințe de soia din 139 tone prevăzute și in 
totalitate semințele de in pentru ulei, in schimb, 
din cele 1 342 tone semințe de porumb n-a pri
mit decît 612 tone (restanțe mai mari inregis- 
trînd județele Arad, Ialomița și Brăila), iar 
din 91 tone floarea-soarelui au sosit numai 58 
tone (in acest caz singurul restanțier fiind ju
dețul Dolj cu 36 tone).

Așadar, grăbirea schimbului de șemințe, _ ur
gentarea preluării semințelor de către" unitățile 
beneficiare, precum și completarea pe plan cen
tral a unor prevederi la necesarul de . semințe 
pentru legume, acestea sînt imperativele bunei 
pregătiri a campaniei de insămînțări in județul 
Constanța.

Georqe MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii"

( 0 CERINțĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

în sprijinul 
crescătorilor 
de animale

Ca oameni gospo
dari și harnici, săte
nii din comuna Ră- 
cari, județul Dîm
bovița. cresc in gos
podăriile lor numeroa
se animale. ..Ia ulti
mul timD insă, se re
lata intr-o scrisoare 
primită la redacție 

această locali- 
pășunea comu- 
a fost diminua- 

prin înființarea

din 
tate, 
nală 
tă 
unor eleștee de Dește".

Sesizare a a fost a- 
nalizată de un colec
tiv de activiști de ia 
Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.K., 
căruia redacția i-a 
trimis-o pentru rezol
vare. Din răspunsul 
primit rezultă 
tr-adevăr., 
Răcari.
„Baranga" 
au fost 
cinci eleștee de pește, 
unul dintre acestea a- 
fectind si circa 5 hec
tare izlaz în satul Să- 
biești. Arătîndu-se 
că asemenea amena
jări au importanta lor 
pentru economia jude
țului. se subliniază că. 
tocmai pentru a com
pensa respectiva su
prafață de năsune. să
tenilor le-au fost puse 
la dispoziție alte pă
șuni existente — în 
satul Colacu.

Totodată, se preci
zează in răspuns, s-a 
hotărit ca pășunile să 
fie fertilizate cu gu
noi de graid si îngră
șăminte chimice si să 
fie reinsămintate. De 
asemenea. împreună 
cu cetățenii se vor or
ganiza acțiuni Deriodi- 
ce de curățire și în
treținere a lor. în a- 
celași timp, consiliul 
poDtilar si conducerea 
cooperativei agricole 
au stabilit ca membri
lor cooperatori care 
dețin animale să li se 
repartizeze, dună re
coltarea păioaselor. te
renuri pentru insă- 
mîntarea cu culturi 
duble de' furaje. în 
încheierea răspunsu
lui se arată că orga
nele locale vor avea 
nermanent în atenție 
sprijinirea crescători
lor de animale prin 
diverse mijloace si 
forme, potrivit preve
derilor legii.

că. in- 
comuna 

văile .
..Izvor"

in 
pe
și
amenajate

Un subterfugiu 
eșuat

întotdeauna, oricine 
iși face corect datoria 
la locul de muncă, ori
cine muncește cu con
știinciozitate si răs
pundere se bucură, de 
stima și aprecierea 
colectivului din care 
face parte. Acest a- 
devăr simplu se pare 
că nu a fost însă în
țeles și de Gh. Pușcu- 
ță. fost contabir-șef la 
una din secțiile între
prinderii de execuție 
Si exploatare a lticră- 

• rilor de îmbunătățiri 
funciare (I.E.E.L.I.F.) 
Bacău. Despre ce este 
vorba ? Intr-o scri
soare adresată redac
ției el susținea că ar 
fi fost, chipurile. ..per
secutat" de conducerea 
întreprinderii, că pe 
nedrept s-ar fi hotărit 
desfacerea contractu
lui său de muncă.

Sesizarea sa a fost 
trimisă spre soluționa
re Comitetului .iurle- 
tean Bacău al P.C.R. 
Dar, în confruntarea 
cu realitatea, afirma
țiile din sesizare s-au 
dovedit total neadevă- 
rate si neîntemeiate.

Așa cum reiese din* 
■referatul trimis re
dacției in urma ana
lizei faptelor, referat 
semnat de un secretar 
al Comitetului jude
țean de partid Bacău, 
nu a fost și nu este 
vorba de nici o per
secuție. Dimnotrivă, 
sub paravanul sesiză
rii. Gh. Puscută a în
cercat să-si ascundă 
lipsurile din activi
tatea sa, abaterile se
rioase săvirșite de la 
normele de muncă și 
de disciplină. Măsu
ra desfacerii contrac
tului de la întreprin
derea respectivă, ho- 
tărită de adunarea ge
nerală a reprezentan
ților oamenilor mun
cii a fost preceda
tă de aplicarea unui 
sir de sancțiuni pen
tru neindeplinirea co- 
resnunzătoare a înda
toririlor de serviciu, 
pentru nepăsare și 
•neglijentă, pentru ma
nifestări de indisci
plină — toate aceste 
măsuri, toate avertis
mentele dovedindu-se 
fără efect.

în finalul răspunsu
lui se precizează că a- 
titudinea și comporta
rea lui Gh. P. con-

travin climatului să
nătos de ordine și dis
ciplină ce trebuie să 
existe mtr-o unitate 
socialistă, iar menți
nerea Iui in această 
întreprindere ar fi a- 
vut efecte negative 
pentru bunul mers al 
activității sale. De a- 
ceea se apreciază că 
măsura îndrumării sale 
spre un. alt loc de 
muncă este întru to
tul întemeiată.

în prezent, in unitățile agricole -din județul 
Dolj se desfășoară ample acțiuni in vederea 
asigurării condițiilor necesare bunei desfășurări 
a lucrărilor in campania agricolă de primăvară. 
Pe baza orientărilor și sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului la recen
tă Plenară a Consiliului Național al Agri
culturii, a hotăririi-apel a acestui forum, 
comitetul județean de partid â luat mă
suri de intensificare și finalizare cît mai grab
nică a tuturor acțiunilor pregătitoare, la un 
nivel calitativ superior, care să dea garanția 
obținerii în acest an a unei producții cit mai bo
gate la toate culturile, in consens cu posibilitățile 
de care dispune in pre
zent agricultura județului.

Concomitent cu trans
portarea a aproape un 
milion tone de îngrășă
minte organice, cu re
pararea tractoarelor, a mașinilor agricole și a 
utilajelor de irigat, se acordă o mare atenție 
asigurării semințelor, condiționării și verificării 
acestora și livrării către unități. Așa cum ne 
spunea inginerul Constantin Radu, din cadrul 
direcției agricole județene, balanța și 
semințelor necesare pentru culturile 
an s-au întocmit in funcție, de zonarea 
specialiștii stațiunilor de cercetări de
și Dăbuleni, punîndu-se un accent deosebit pe 
concentrarea culturilor pe zone și consilii agro
industriale. S-a evitat astfel amplasarea unui 
număr mare de culturi in cadrul aceluiași con
siliu, urtpărind profilarea și specializarea 
consiliilor pe anumite culturi, in funcție de 
grbparea solurilor, de fertilitate ȘT-de zonele 
de favorabilitate. Un exemplu : cultura florii- 
soarelui — a cărei suprafață crește față de anul 
trecut — ocupă în acest an suprafețe mult mai 
mari în zona de centru și colinară, iar în par
tea de sud a județului, unde există mari su
prafețe amenajate pentru irigații, se extind po
rumbul, sfeclă de zahăr și soia.

întrucit în această primăvară în județul Dolj 
se vor însămința 50 000 hectare cu porumb in 
cultură intensivă, adică aproape jumătate din 
suprafața
cătoare li s-au repartizat semințe numai din 
soiurile și 
Avind in

de 14 200 hectare cu sfeclă de zahăr este în cul
tură intensivă, aceasta a fost amplasată in zo
nele si unitățile cu solurile cele mai favorabile, 
fiind concentrată pe unități. La această dată, 
fiecare unitate producătoare știe exact structu
ra culturilor, a primit repartiția pentru șămin- 
țâ, care a fost recondiționată și verificată in 
laboratoarele de profil. ,,Ce probleme mai sînt 
de soluționat in această privință ?“ — am între
bat oe specialiștii Centrului pentru contracta
rea, preluarea și prelucrarea semințelor Dolj. 
„Cele legate de schimbul de semințe" — ni se 
răspunde. Doljul mai are încă restanță aproape 
40 tone sămințâ de

IN JUDEȚUL DOLJ

soia, Îndeosebi față de ju
dețele Teleorman, Călă
rași și Buzău, precum 
și pesle 50 tone să
mință de floarea-soarelui, 
față de județele Con
stanța. Galați și Brăila. 

: care, la această dată, se

repartiția 
din acest 
făcută de 
la Șimnic

planificată, tuturor unităților produ-

cantități de semințe 
află in drum spre beneficiari. în același timp, 
și unitățile doljene trebuie să mai primească 
cantități mari de semințe, restanțe de la 
alte județe. Așa. bunăoară, din cele 1 989 tone 
sămință de porumb, pînă la data de 18 februarie 
s-au primit 877 tone. Restanțe mai mari înre
gistrează județul Călărași cu 517 tone, Ialomița 
— 171 tone și Brăila — 124 tone. Totodată, din 
cele 354 tone sămință de soia s-au primit, pînă 
la aceeași dată, 234 tone, cu restanțe mai mari 
fiind județele Giurgiu și Brăila.

O altă problemă e cea legată de ridicarea se
mințelor de către unitățile cultivatoare din ju
deț, acțiune care este abia la început. Este ade
vărat că in toate zonele județului a nins și 
viscolit, ceea ce a făcut aproape impracticabil 
transportul semințelor, dar. oricum, in aceste 
zile, cînd timpul s-a îmbunătățit, cel puțin uni
tățile agricole învecinate centrelor de semințe 
de Ia Podari, Boureni, Băilești. Segarcea, Mo- 
țăței și Bechet puteau să-și 
de semințe necesare. întrucit 
întreaga cantitate de semințe 
în unitățile cultivatoare, 6e 
substanțială a preluărilor.

ridice cantitățile 
pînă la 1 martie 
trebuie să ajungă 
impune grăbirea

hibrizii cu potențial biologic ridicat, 
vedere faptul că intreaga suprafață

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii1

Soluțiile 
de combatere 

a poluării 
au fost găsite 

chiar 
în întreprindere

Răspunzind unei se
sizări trimise de re
dacție, în care se sem
nalau unele fenomene 
de poluare a atmosfe
rei cu pulberi rezul- , 
tate din producția în
treprinderii „Grani
tul", Consiliul popular 
al municipiului Bucu
rești ne-a comunicat 
măsurile adoptate pen
tru înlăturarea acestor 
neajunsuri.

Astfel, prin labora
torul Centrului de 
protecția și igiena 
muncii din cadrul Mi
nisterului Industriei 
Chimici* a fost efec
tuat un studiu pli
vind concentrațiile de 
pulberi din zona în
treprinderii. stabilin- 
du-se o seamă de so
luții pentru prevenirea 
poluării atmosferei. 
Este vorba de înlocui
rea. la toate stațiile 
de betoane, a mate
rialului filtrant, de re
ținere a pulberilor 
foarte fine de ciment, 
cu un altul avind o 
eficientă mai 
verificarea 
etanșeității 
lor de 
pneumatică 
tului., cit si 
temui de transport al 
acestuia. De -aseme
nea. pentru reducerea 
in continuare a emisii
lor de pulberi in me
diul înconjurător si 
înlăturarea si preveni
rea 
poluare 
doptăte 
tehnice 
rice, a 
nire și 
către întreprindere vor 
fi sistematic urmă
rite.

in 
Foto : Sandu Cristian

La C.A.P. Drăgdnești Vlașca, județul Teleorman, se acționează intens Io transportul îngrășămintelor naturale 
cimp

mare ; 
zilnică a 
furtunuri- 
descârcare 
a cimen- 
de la sis-

fenomenelor de 
au mai fost a- 
Si alte măsuri 
si organizato- 
căror îndepli- 
respectare de

Respectarea termenelor de răspuns 
nu este facultativă

de partid și de stat, 
propunerilor, sesiza
și comunicarea răs- 

r_______ _____  ______  ______ ce) mai scurt timp,
fără a depăși de Ia primirea acestora unele termene, care, potrivit le
gii, sint: 10 de zile pentru cele adresate organelor centrale de partid, 
de stat și organizațiilor obștești; 30 de zile pentru cele adresate co
mitetelor județene de partid și al municipiului București, consiliilor 
populare județene și al municipiului București: 20 de zile pentru toate 
celelalte organe de partid, de stat si organizații obștești, precum si 
pentru unitățile economice și sociale.

Am redat aceste prevederi ale legii in primul rînd pentru acele fo
ruri care au intirziat. neiustificat. trimiterea către redacție a răspun
surilor la unele scrisori. Este vorba de Consiliul popular al județului 
Dolj (scrisorile nr. 86 684 din 8 noiembrie si nr. 86 491 din 20 octombrie 
1985) ; Comitetul județean Mures al P.C.R. (scrisoarea nr. 79 222 din... 2 
martie 1985) ; Comitetul județean Botoșani al P.C.R. (scrisoarea nr. 
42 497 din 15 august 19851 : Consiliul popular al județului Constanta 
(scrisorile nr. 42 529 din 10 august și 42 927 din 5 noiembrie 1985) ; 
Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor Argeș (scrisoarea nr. 85 432 din 26 iunie 1985) ; 
Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Vilcea (scri
sorile nr. 85 831 din 12 august, 86 754 și 86 927, ambele din luna no
iembrie anul trecut).

Reamintim unor conduceri de unități, organe 
organizații obștești că examinarea și rezolvarea 
rilor și reclamațiilor oamenilor muncii, precum 
punsurilor către cetățeni trebuie să se facă în

Gheorqhe PÎRVAN

Soarele-un „aliat generos 
in sporirea resurselor energetice
„Să-ți faci iarna car 

sanie" — zicală străveche, 
tilc, care poate fi considerată și 
acum, in aceste zile, la întreprin
derea de aparataje și accesorii din 
municipiul Alexandria, profund 
actuală. Această întreprindere este 
cel mai mare producător de capta
tori solari din țară. Aici au fost 
omologate primele tipuri de pa
nouri solare, iar producția de serie 
a început in 1981. Ca urmare a 
sarcinilor stabilite de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușessu, privind inten
sificarea preocupărilor pentru va
lorificarea resurselor energetice 
neconvenționale, producția fizică 
de captatori solari a crescut aici 
in precedentul cincinal de 40 de 
ori. Aria lor de folosire s-a extins 
treptat in agricultură, industrie, în 
sectoarele turistic și social-cultu
ral, in gospodăriile populației. Prin 
punerea „la muncă" a soarelui se 
economisesc astfel importante can
tități de combustibil convențional.

— La început, nu toți s-au lăsat 
convinși de eficienta utilizării a- 
cestor instalații — ne-a spus ingi
nerul Zoie Popescu, directorul în
treprinderii. De aceea, am montat 
chiar în fața întreprinderii, pe tro
tuare, două asemenea panouri so
lare racordate la stația de alimen
tare cu apă. în acest fel, oricine 
se putea convinge „pe viu" că 
vorbele au acoperire în fapte. Am 
instalat apoi captatori la căminul 
nostru de nefamiliști, la grupurile 
soțiale din secții și ateliere, dove
dind concret că prin folosirea lor 
economisim mari cantități de com
bustibil convențional pe an. Bine
înțeles, pentru produsele expediate 
primilor beneficiari 
asistență tehnică la 
utilizarea lor.

Așa s-a ajuns ca, 
comenzile să crească 
stalațiile realizate convingindu-i 
pe mulți că sînt, realmente, ren
tabile, utile.

— Trei lucruri —■ ne spunea ingi
nerul Victor Bojan, șeful serviciu
lui pregătirea fabricației — ne-au 
împins mereu înainte : conștiința 
misiunii ce o avem in folosirea de 
noi surse de energie, experiența 
pe care o dobîndeam și dorința 
firească a afirmării și autodepăși- 
rii. Cînd am trecut la fabricarea 
modulelor de captatori solari, pro
duse de înaltă complexitate și teh
nicitate, eram de acum siguri 
noi. știam că vom izbuti.

Și au izbutit.
în căutarea evenimentului 

ultimă oră, reporterul este îndem
nat să consemneze și alte cifre și 
date. Toate reflectă fidel efortu
rile susținute ale celor care mun
cesc în această modernă întreprin
dere. eforturi care, nu de puține 
ori, s-au materializat în adevărate 

\ premiere naționale. Să consemnăm 
X_________________________________

și vara 
plină de

am acordat 
montarea și

pe parcurs, 
simțitor, in

pe

de

sens doar cîteva dintreîn acest 
produsele deosebite executate aici, 
în ultimul timp : instalație solară 
individuală 
I.S.I.S.-100, 
circulație în termosifon — I.S.T.-12, 
modul de acoperiș solar, captator 
solar cu aer și altele, fiecare cu 
un aport energetic anual impor
tant. Sigur, nomenclatorul de fa
bricație mai cuprinde și alte pro
duse : convectori radiatori, filtre 
de aer, baterii de încălzire, recu
peratoare de căldură. Cu deosebi
re însă, in ultimii ani, avind în 
vedere necesitatea intensificării în 
economia națională a preocupări
lor pentru creșterea contribuției 
surselor noi și refolosibile de ener
gie, s-a acordat o atenție deosebită 
îmbunătățirii parametrilor tehnici 
și de calitate ai captatorilor solari. 
Prin stimularea inițiativelor, am
plificarea activității de creație teh- 
nico-științifică, aplicarea unor so
luții valoroase și, nu în ultimul 
rînd, prin colaborarea fructuoasă 
cu institute științifice de profil, 
s-a reușit situarea produselor În
treprinderii Ia nivelul înaltelor 
performanțe. S-a reușit ca eficiența 
de captare a energiei solare să 
crească de aproape două ori 
condițiile reducerii costurilor de 
producție cu mai bine de 20 la sută.

Trebuie să vezi la lucru un con
trolor de calitate, să-1 observi mă- 
surînd, cercetînd minuțios fiecare 
detaliu, ca să înțelegi că răspun
derea este aici legea numărul unu 
a muncii. Cei cu o contribuție deo
sebită la conceperea și realizarea 
programului de dezvoltare a pro
ducției de panouri solare — ingi
nerii Didi Spiridon, Mihai Topuzu 
și Marian Damian, maistrul Petre 
Băloiu, muncitorii Ion Bălan șl 
Dumitru Baboi și mulți alții — lu
crători cu înaltă pregătire profe
sională, sînt angajați acum la fina- 
’izarea unor noi produse. Se află 
în curs de asimilare instalația so
lară in termosifon — I.S.T. 6, care 
va avea un consum de metal cu 30 
la sută mai mic pe metru pătrat de 
captator. în curs de modernizare se 
află și fluxul de fabricație al cap
tatorilor solari după un proiect 
realizat în colaborare cu un colec
tiv de specialiști de la Institutul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru construcții de 
mașini din București. Ca urmare, 
productivitatea muncii va crește 
de aproape două ori. iar consumul 
de metal se va diminua conside
rabil.

Prin specialiștii și muncitorii săi 
experimentați, întreprinderea de 
aparataje și accesorii din munici
piul Alexandria este astfel conecta
tă, fără întrerupere, la fluxul ma
rilor noutăți tehnice de profil.

cu serpentină — 
instalație solară cu

în

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii*^

CONLUCRAREA STRÎNSÂ CU CETĂȚENII
principiu fundamental al activității consiliilor populare

Cum sînt receptate, cum sînt analizate și transpuse în viața propunerile obștești
Antrenarea largă a maselor de 

oameni ai muncii, participarea ne
mijlocită și neîngrădită a tuturor 
categoriilor de cetățeni la toate 
transformările social-economice, la 
conducerea treburilor sociale con,- 
stituie in țara noastră, Îndeosebi de 
două decenii încoace, o caracteristi
că fundamentală a întregului proces 
de edificare a noii orinduiri, socia
liste. Cu atit mai mult această reali
tate trebuie să caracterizeze activita
tea de zi cu zi a organelor locale ale 
puterii de stat, antrenarea cetățeni
lor la soluționarea problemelor dez
voltării județelor și localităților fiind 
legea de bază a acestor organe de
mocratice. „In intreaga lor activitate 
privind buna gospodărire și dezvol
tare economico-socială a fiecărei lo
calități — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul 
al XlII-lea al partidului — consiliile 
populare trebuie să se sprijine pe 
participarea largă a tuturor cetățe
nilor, veghind permanent Ia înfăp
tuirea neabătută a planului, la res
pectarea legilor și normelor de con
viețuire socială".

Experiența arată că. pentru a 
realiza această antrenare largă, con
știentă și activă a maselor popu
lare la activitățile obștești o mare 
însemnătate are stimularea si înfăp
tuirea propunerilor cetățenești. Fap
tul că cetățenii văd 
nerile lor sînt 
înregistrate și 
viață (desigur, 
posibilităților)

ternic' ferment al spiritului ,de ini
țiativă, al creșterii interesului pen
tru problemele obștești, al intensi
ficării activității sociale.

Cum sint receptate, cum sint ana
lizate și transpuse in viață propu
nerile obștești în. localitățile bihore- 
ne — iată subiectul unei anchete 
realizate nu demult in . acest județ, 
ajungind la o convorbire finală cu 
tovarășul Nistor Ciordaș, prim-vice-

comună. Am mai intîlnit și In alte 
locuri bihorene aceeași atitudine 
deschisă. plină de solicitudine și 
responsabilitate față de obște. Dar 
nu peste tot consiliile 
mereu cu fața 
este *1

Nojoridul a 
pe județ 
și decorată 
pentru că

tașă 
fost 
mai 
conlucrare-model

spre
populare sint 
cetățeni. Așa

comună frun-ajuns
și chiar pe țară (a 
de cîteva ori), toc- 
acblo s-a reușit o 

I tntre consiliul

localități, pornindu-se de la propu
nerile cetățenilor și cu participarea 
efectivă a acestora, au fost înregis
trate cele mai marcante realizări 
edilitare din ultima vreme. E vorba 
de reparații și restaurări de școli, 
cămine culturale, dispensare și alte 
așezăminte ; amenajări și întrețineri 
de drumuri și poduri ; extinderi ale 
rețelei de mică industrie și pres
tări. servicii ; lucrări de îmbunătă
țiri funciare ; cultivarea terenurilor

PREOCUPĂRI Șl INIȚIATIVE ÎN JUDEȚUL BIHOR

președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean.

cum propu- 
ascultate cu atenție, 

urmărite, traduse în 
pe măsura realistă a 

constituie cel mai pu-

Un fapt concludent și mai multe 
exemple de urmat

— Zilele trecute, fiind in preajma 
primarului din Nojorid, l-am auzit 
cum atrăgea atenția unui deputat 
că nu rezolvase nu știu ce treabă 
propusă de un cetățean și termenul 
de scadență se apropie : „Te rog in
sistent să nu mai amîni, că mîine- 
poimiine avem «Tribuna democra
ției» și se ridică omul să întrebe ce 
s-a ales cu propunerea lui. Și-așa 
nu trebuia așteptat ultimul moment 
— iar la -Tribună- va trebui dat un 
răspuns complet" — zicea primarul. 
Faptul ni s-a părut concludent pen
tru seriozitatea cu care sint tratate 
propunerile cetățenești in această

poputar și cetățeni. Ceea ce au reu
șit, intr-o măsură mai mare sau 
mai mică, și alte consilii populare 
din județ : in primul rind, la nive
lul municipiului Oradea ; dar și in 
orașele Vașcău, Salonta și „Dr Pe
tru Groza" sau In comunele Cefa, 
Cherechiu, Bratca, Drăgești, Holod, 
Suplacu de Barcâu, Sălard.

— Săcuieni, Ținea și Simbăta, am 
mai adăuga noi, dacă nu greșim.

— Nu greșiți. In aceste localități, 
captarea cit mai multor propuneri 
obștești (pe toate căile posibile : 
adunări cetățenești, „Tribuna demo
crației", intilniri dcputati-alegători, 
dialoguri ad-hoc de la om Ia om 
ș.a.) și conlucrarea permanentă cu 
cetățenii pcrttru infăptuirea celor 
hotărite in comun constituie nu 
numai principii, ci și practici curente 
în activitatea consiliilor populare. 
Și nu intimptător, tocmai în aceste

virane ; consolidări de diguri ; reali 
zarea unor 
contribuția In 
cetățenilor.

obiective sociale prin 
bani și in muncă a

Este destul loc și pentru mai 
bine

f (Urmare din pag. I)

— Cum i-am crescut, așa 
îi avem, și i-am crescut să 
fie harnici, cinstiți, munci
tori. Cea,m'are, Geta, e mă
ritată după un băiat din' 
satul vecin, din Vintileasca. 
Acolo și-au construit casă 
și mai și, din acelea 
tip, cum se spune la pri
mărie. A doua. Măriuța. e
și ea măritată, locuiește si 

' - O
aștept să vină cu soțul si
cu copilul pe Ia noi zilele 
astea, că intră in concediul 
prenatal : mi-a ascultat 
sfatul să-i facă reDede ne- 
re'che nepoțelului. Ion. a! 
treilea copil, le-a intrecut 
pe fete : ne-a dăruit trei 
nepoți. Ioana, la 22 de ani 
ai ei. are si ea doi cODii. 

, unul incă in leagăn. Nela
— la fel. V-am vorbit de 
cei mari, de primii cinci. 
Sînt toti bine, la casele lor. 
comuniști cu totii. si băr- 

^bații, și nevestele. A rămas

lucrează în București.

să vă zic de cei „mici1 
de Jan și Neculai. Primul 
are 19 ani. al doilea 17. Au 
învățat meserii bune, aș
teptăm să-și facă armata, 
să-i vedem la casa lor. să 
ne bucure si ei cu nepoți...

— Țineți mult la nepoți ?
— Dacă țin ? Copiii sint

: să apere In veac pă- 
mintul strămoșesc, cum a 
lăsat, cu limbă de moarte, 
Domnul Ștefan cel Mare. Și 
urmașii noștri au această 
datorie. "Și să știți că nu 
de-a surda V-am spus eu 
că mi-s comuniști și băieții, 
și fetele, și ginerii, și nuro-

ori cînd, 
al conducăto- 

să-1 urmeze 
tot. Noi, vrincene- 

ca și. celelalte mame 
pe cuprinsul României, 
este România de mare, 

fii. sintem mereu

Nepoții Vrâncioaiei

viața ! Eu am făcut șapte, 
ca atîtea femei de pe-aici. 
Altele au și mai multi — 
uite. Floarea, vecina mea 
are unsprezece. Doar ne 
tragem din Vrâncioaia 1 Si 
se vede ! Să se vadă și la 
copiii mei ! Nu numai pen
tru că. iată, ne-aduc spri
jin și mingîiere la bătrî- 
nete, dar neam de neamul 
nostru a lăsat fii si nepoți 
vrednici, care să ne ducă 
numele mai departe și

rile : comunistul e omul 
pe care se bizuie partidul 
in truda dreaptă pentru 
binele tării. Cum se bizuia 
Ștefan pe feciorii Vrâncioa
iei. Fiecare generație are 
datoria să lase urmași pe 
care conducători ca Ștefan 
cel Mare și ca tovarășul 
nostru Nicolae Ceaușescu 
să-i aibă în preajmă și să 
aibă cit mai mulți. Ei, co
piii noștri, „nepoții" Vrân
cioaiei, sint cei ce au fost

și sint gata 
un semn 
rului iubit, 
in 
le, 
de 
cit 
prin 
acolo unde tara are și va 
avea mai multă nevoie.

— Dar pentru dumnea
voastră personal, pentru 
fericirea dumneavoastră, ce 
pot face pruncii 
le-ați dat viață 7

— Tot prunci ! Și 
trebuie încredințat 
Nici un părinte nu 
ochii 
lăstar 
Așa e 
va fi 
fim multi si puternici și ca 
să fie pace — mă asigură 
Maria lui Gheorghe din sa
tul coboritor din „Miorița", 
al cărui nume sună atit de 
dulce inimii noastre : Pe 
Plai.

cărora

viitorul 
cuiva ! 
închide 

n-areliniștit dacă
din toți pruncii Im 
de cînd lumea și așa 
mereu. E nevoie să

— Cum spuneam. Insă...
— Da, din păcate, nu toate consi

liile noastre populare conlucrează 
strins cu cetățenii : în comune ca 
Buduslău, Brusturi, Dobrești, Oșor- 
hei, Roșia, Tarcea sau Viișoara, 
chiar și in orașele Aleșd și Beiuș, 
consiliile populare au soluționat un 
număr mic de propuneri cetățenești, 
lipsindu-se singure de acest mare și 
eficient sprijin, 
izvor de idei și 
constructiv 
obștea.

— Aceasta 
a consiliului

— îndrumăm consiliile populare 
dar se vede că 
cu și mai multă 
multă eficiență 
neze necontenit 
tenii, muțind centrul de greutate al 
preocupărilor lor in sate și in car
tiere, in unitățile de producție, așa 
cum ne îndeamnă partidul, așa cum 
învățăm din inaltul exemplu și- din 
neobosita activitate pilduitoare a 
secretarului general al partidului. 
Sarcina noastră, a organelor locale 
ale puterii și administrației de stat, 
este de a trata cu cea mai mare 
responsabilitate fiecare propunere 
ce vine din partea obștii ; chiar dacă 
aceasta nu poate fi transpusă in 
practică imediat, sau chiar dacă este 
total iluzorie, avem datoria s-o ana
lizăm și să dăm răspunsul cuvenit 
autorului ei m timpul optim. Și 
propuneri vin de la cetățeni, nu ne 
putem plînge că nu vin ! Cu atit 
mai multe atunci cînd oamenii văd 
că nu le fac în zadar. Spre exemplu, 
numai în adunările cetățenești și în 
sesiunile care au dezbătut documen
tele Congresului al treilea al consi
liilor populare, oamenii muncii din 
județul nostru au făcut circa 1 200 
propuneri. Evidențele noastre arată 
că numărul propunerilor cetățenești

iormulate pe parcursul întregului an 
precedent se apropie de 11 000.

— Și ce soartă au avut ele ?
— Cele mai multe, cum firesc și 

necesar este, au fost incluse pentru 
soluționare — în funcție de impor
tanță, urgență 
programele de 
rile de muncă 
lare. în contul 
mas de finalizat 
Unele propuneri 
nu erau de competența noastră, mo
tiv pentru care le-am înaintat spre 
analiză organelor centrale cuvenite. 
Iar alte aproximativ 1 000 au fost 
date spre rezolvare unităților econo
mice și instituțiilor județene. Por
nind de la cele care ne reveneau, 
putem acum vorbi de o seamă de 
realizări înfăptuite Ia propunerile 
cetățenilor : un nou tronson de linii 
pentru tramvai între Podul Decebal 
și Cimitirul Olosig — în Oradea ; 
un nou local de poștă la Vașcău ; 
centrale telefonice în satele Hotărel 
și Suștiu ; defrișări pe o supra
față de 330 ha pășune în Criștioru 
de Jos ; brutării la Căpilna și Husa- 
său de Tinea ; un local de școală în 
satul Cimp ; noi unități comerciale 
într-un șir de localități ; un punct 
sanitar în satul Căuașd ; un pod nou 
la Almașu Mic ; consolidări de di
guri etc., etc.

și posibilități — în 
acțiune și in planu- 
ale consiliilor popu- 
anului 1986 au ră- 

puține propuneri, 
mai exact : 29 —

pe

adică de nesecatul 
vigurosul potențial 
care-1 reprezintă

este și o carențănu
popular județean ?

trebuie să o facem 
stăruință, cu și mai

— sâ-și perfecțio- 
legăturile cu cetă-

La concret, despre receptivitate
— întreprinderile și instituțiile ju

dețene manifestă receptivitatea cu
venită față de propunerile ce le vin 
de la cetățeni prin intermediul de
putation și al consiliilor populare ?

— Majoritatea, da. Se remarcă in 
acest sens *
derea de 
UJECOOP, 
spectoratul 
podărire a 
specială se 
la solicitudinea și operativitatea de 
care dă dovadă in soluționarea pro
punerilor făcute de cetățenii biho- 
reni Direcția Regională C.F.R. Cluj. 
Ceea ce nu s-ar putea spune și des
pre alte întreprinderi sau instituții 
din județul nostru — cum sînt 
I.J.G.C.L. Bihor—Oradea, I.T.A., Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă, Direcția de poștă și teleco
municații. O.J.T. Bihor, care. în loc 
să caute soluții pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor, tergiversează 
adesea propunerile acestora, tratîn- 
du-le in mod superficial.

. .După cum se vede — s-ar putea 
adăuga — este nevoie ca în aseme
nea cazuri să intervină mai ferm 
consiliul popular județean. Care, in 
calitatea sa de organ al puterii și 
administrației de stat ales de cetă
țeni. răspunde de intreaga activitate 
socială și economică ce se desfășoară 
în profil teritorial 
stabilit cu fermitate și la Congresul 
al III-lea al consiliilor

I.R.E. Oradea, Intreprin- 
exploatare a pajiștilor. 
Inspectoratul școlar, In- 
silvic, Oficiul de gos- 
apelor etc. O mențiune 
cuvine făcută cu privire

așa cum s-a

populare.

Gheorqhe M1TRO1
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MODERNIZAREA 
PRODUCȚIEI 

premisa esențiala a dezvoltam 
intensive .niwwiri, .....

condiție mejoră a progresului economic

La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu 

0 ETAPĂ DE PROFUNDĂ 
PERFECȚIONARE CALITATIVĂ

INTR-O MARE UZINĂ A ȚĂRII-, 23 AUGUST11 BUCUREȘTI
Obiectivele fundamentale 

ale perfecționării activității 
productive

Esențial este ca intr-o acțiune de o asemenea anvergură cum este 
cea referitoare la perfecționarea organizării și modernizarea produc
ției să se stabilească cu precizie, din capul locului, deopotrivă obiec
tivele ce urmează a fi atinse, precum și întreaga strategie a înfăp
tuirii lor. Tocmai de aceea, este pozitiv faptul că aici, la întreprin
derea „23 August“ din Capitală. asemenea cerințe au fost respectate 
cu strictețe. Iată, așadar, mai iutii care sint obiectivele fundamentale 
ale perfecționării producției în această mare unitate economică :

în anul 1990, comparativ cu 1980
© Sporirea DE PESTE 3,2 ORI a producției- 

marfă, în condițiile restructurării de fond a fabri
cației, în sensul creșterii ponderii, motoarelor, 
compresoarelor, locomotivelor cu înalte perfor
manțe tehnice, de mare valoare economică ;

© Creșterea DE 2,6 ORI a productivității 
muncii;

© Reducerea cu peste 100 lei a cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție-marfă ;

© Diminuarea cu cel puțin 50 la sută a consu
mului de metal și cu peste 40 la sută a celui de 
energie electrică la un milion lei producție-marfă.

Principalele căi și metode de lucru
• Organizarea pe criterii științifice o producției și a muncii, a 

liniilor tehnologice
• Modernizarea mașinilor și utilajelor aflate in dotare, adaptarea 

lor la noile fluxuri tehnologice
• Mecanizarea și automatizarea amplă a proceselor de fabricație 

prin realizarea unor linii tehnologice automate, introducerea roboților, 
dotarea cu mașini-agregate speciale și mașini cu comandă numerică.

• Introducerea unor tehnologii de mare productivitate și eficiență, 
inclusiv tehnologii neconvenționale, corespunzător exigențelor, sporite 
ale fabricației.

• Utilizarea pe scară largă a calculatoarelor și microprocesoarelor 
atît pentru activități de concepție constructivă și tehnologică, de lan
sare și programare a producției, de optimizare a fabricației și gestio
nare a materialelor, cit și pentru urmărirea și analiza desfășurării 
producției, pentru cercetare previzională.

• Instituirea unui sistem complex de calificare, recalificare și ridi
care a pregătirii profesionale a întregului colectiv de muncitori și 
specialiști pentru a se asjgura adaptarea rapidă la noile sisteme de 
organizare a producției, la noile tehnologii și dotări tehnice.

• Desfășurarea de către organele și organizațiile de partid a unor 
cuprinzătoare acțiuni organizatorice și politico-educative pentru mo
bilizarea întregului colectiv la ducerea la . bun sfîrșit a obiectivelor 
stabilite, pentru stimularea inițiativei și spiritului creator al munci
torilor și specialiștilor în vederea soluționării multiplelor probleme 
practice ale perfecționării organizării și modernizării producției.

Cum s-a organizat acțiunea?
Dată fiind amploarea acțiunii, 

toate măsurile nece’sare au fost 
concentrate, sistematizate și sinte
tizate intr-un cuprinzător program, 
pe ansamblul întreprinderii, deta

liat pe fabrici, secții, ateliere, 
locuri de muncă, pe compartimente 
tehnice și funcționale.

Cerințele la care a trebuit să se 
răspundă au fost stricte, severe :

• Măsurile de organizare și modernizare a producției, de înnoire 
a fabricației, precum și lucrările de investiții să se desfășoare con
comitent cu activitatea de producție, care nu trebuie să se oprească 
nici un moment.

• Termenele de finalizare a măsurilor, in majoritate foarte reduse, 
să fie riguros respectate.

• Cheltuielile necesare să fie diminuate la maximum, folosindu-se 
intensiv spațiile construite și dotările existente.

In acest scop s-au întocmit gra
fice de execuție detaliate pentru 
fiecare obiectiv in parte, in care au 
fost prevăzute : termenele de reali
zare, răspunderile factorilor impli
cați din interiorul și din afara in- 
treprinderii, modalitățile și mijloa
cele de lucru. In bună parte, aces
te grafice au fost elaborate pe 
calculator, în funcție de criteriile 
de optimizare stabilite.

Evident, de la început au fost 
antrenate toate forțele tehnice, de 
concepție ale întreprinderii și ale 
Institutului de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică „Faur". 
In acest sens, s-a renunțat la orice 
bariere birocratice, de procedură, 
de izolare gestionarăm și. răspunzin- 
du-se unei indicații exprese a se
cretarului general al partidului, 
cadrele de concepție constructivă, 
tehnologii și specialiștii din pro
ducție colaborează direct pentru 
elaborarea fiecărei soluții tehnice. 
Bunăoară, in hala de prototipuri, 
îh același spațiu la planșete lu
crează împreună cercetătorii și teh
nologii, iar alături muncitori și 
specialiști din producție transpun 
soluțiile elaborate in piese, în sub- 
ansamble, în produse, verifică teh
nologiile propuse.

Deosebit de aceasta, complexita
tea problemelor de natură tehnică 
la care trebuia să se dea răspuns, 
experiența insuficientă in anumite 
domenii au impus inițierea unei 
largi colaborări cu institute de cer
cetare de diferite specialități, cu 
instituții de invățămint superior, 
cu diferite întreprinderi din Capi
tală și din țară. De asemenea, o 
parte din lucrări, din dotări se 
realizează cu forțe proprii ; dar au 
trebuit atrase și alte unități econo
mice de profil pentru executarea în 
timp cit mai sc;urt a unor mașini și 
utilaje „la temă", de înaltă perfor
manță.

Un rol important în corelarea, în 
coordonarea acestor eforturi de so
luționare a unor probleme tehnice, 
de realizare a unor mașini, utilaje 
și instalații l-au avut și îl au în

continuare comitetele de partid 
municipal și al sectorului 3, care 
controlează și urmăresc îndeaproa
pe mersul fiecărei acțiuni in parte, 
finalizarea fiecărei măsuri stabilite.

Așadar, dincolo de aspectele teh
nice, nu puține și deloc ușoare, în- 
trucit rezolvările trebuie asigurate 
Ia nivel mondial, elementul hotări- 
tor al intregii acțiuni il reprezintă 
omul, muncitorii și specialiștii care 
au elaborat programul de măsuri 
și care și-au asumat răspunderi 
precise pentru ducerea sa la înde
plinire. De aceea, se cuvine remar
cat rolul de catalizator al energiilor 
umane antrenate exercitat de pu
ternica organizație de partid de la 
„23 August". Se poate spune că 
niciodată-mai mult decit acum nu 
a fost necesară o muncă organiza
torică și politico-educativă mai stă
ruitoare, mai complexă, mai efi
cientă decît cea pe care a presu
pus-o actuala acțiune de organi
zare și modernizare a producției.

Aplicarea fiecărei măsuri, res
pectarea fiecărui termen sint strict 
controlate de comitetul de partid. 
Cel puțin o dată pe săptămină, fie 
la comitetul de partid, fie la fața 
locului, dar sub conducerea unor 
membri ai comitetului de partid, se 
face analiza temeinică, cu partici
parea tuturor factorilor răspunză
tori. a mersului lucrărilor, se iau 
măsurile de corecție necesare. De 
cele mai multe ori la aceste ana
lize participă reprezentanți ai co
mitetelor de partid municipal și al 
sectorului 3, care acordă tot spri
jinul organizatorii: necesar, inter
venind, dacă este cazul, pînă la 
conducerile unor ministere.

De bună seamă, acțiunea la care 
ne referim nu a fost finalizată, în- 
trucît unele obiective se Vor rea
liza, pe etape, in întregul cincinal 
în care ne aflăm. Dar primele mă
suri aplicate, primele rezultate 
atestă că s-a pornit pe un drum 
bun, că se acționează cu răspun
dere pentru ducerea la bun sfirșit 
a măsurilor stabilite.

Aplicînd în practică o indicație expresă a secretarului general al partidului, cadrele de concepție constructivă și tehnologică colaborează strîns cu muncitorii și specialiștii
din producție, lucrînd împreună în secțiile de fabricație, acolo unde prind viață soluțiile tehnice și organizatorice propuse Foto: Sandu Cristian

Ml O Of PE DRUMUL cel mai scurt 
fV UUL de la planșetă în producție

ÎN SECTOARELE CALDE

Schimbarea radicală a profilului 
de fabricație a marii uzine bucu- 
reștene. fabricarea unor produse de 
înaltă complexitate tehnică, situa
te la cele mai ridicate exigente 
calitative, implică, evident, o mo
dernizare și reorganizare profundă 
a tuturor sediilor și sectoarelor 
sale productive.

De ce, în primul rînd, 
sectoarele calde ? FaPtul că 
acest proces a început cu sectoa
rele calde ale întreprinderii nu 
este deloc întîmplător, înțrucît a- 
cește sectoare condiționează într-o 
măsură hotărîtoare activitatea tu
turor celorlalte secții productive 
ale uzinei. Marea majoritate a pro
duselor executate astăzi sau care 
urmează să intre curînd în fabri
cație la întreprinderea „23 August" 
încorporează piese turnate si for
jate. ajungîndu-se, în unele cazuri, 
ca acestea să reprezinte- peste 60 
la sută din valoarea produsului. 
Mai mult, aceste piese se caracte
rizează printr-o complexitate geo
metrică, tehnologică și funcțională 
mare și foarte mare, predominînd 
oțeluri și fonte speciale — respec
tiv de Ia cele' slab aliate pînă la 
cele înalt aliate. Or, vechile dotări 
și tehnologii ale turnătoriilor în
treprinderii. care erau adecvate 
producerii unor categorii de piese 
specifice vechiului profil de fabri
cație. implicau un volum substan
tial de muncă manuală, cu 'efort 
fizic mare și un consum de ma-

teriale direțte' si tehnologice insu
ficient controlabil.

Ni se spune, de pildă, că numai 
pentru curățirea unui carter de- 
rnotor se consumau în medie peste 
33 de ore, ceea ce ducea la se
vere „gîtuiri" ale fluxului tehno
logic. Situații asemănătoare se în
registrau și Ia alte operații și 
locuiri de munci»: Evident. aserție- 

... nea,condiții de luqru se dovedeau 
comolet inadecvate noilor exigen- 

cerute de schimbarea structura- 
a profilului de fabricație.

Un reper pentru toate 
unitățile similare din țară. 
Se impunea trecerea de urgență la 
modernizarea tuturor activităților 
sectoarelor calde ale întreprinde
rii. realizarea unui 
superior al muncii 
meniu. Hotăritoare 
au fost indicațiile 
secretarului general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. făcu
te cu prilejul vizitelor în întreprin
dere. sectoarele calde situîndu-se 
în prim-planul atenției. Cu aceste 
ocazii au fost stabilite cu claritate 
direcțiile de acțiune și nivelurile 
calitative 
atinse de 
sector productiv. Le amintim. în- 
trucit ele trebuie să constituie, 
pehtru toate unitățile de producție 
din tară. în care există secții de 
turnătorie, de forje sau de trata
mente termice, ștacheta minimă la 
care trebuie să se ridice exigen
tele cerute de modernizarea aces
tor operații.

® Dublarea productivității muncii pe baza introducerii unor teh
nologii noi, de virf și a organizării unor linii tehnologice cu grad de 
mecanizare ți automatizare de minimum 90 ia sută.
' • Reducerea consumurilor de metal, energie și materiale tehno
logice cu minimum 20 la sută.

• îmbunătățirea radicală a condițiilor de muncă și reducerea 
efortului fizic ca urmare a noilor dotări ți tehnologii.

® Ridicarea turnătoriilor ți forjelor întreprinderii la nivel de 
toate unitățile de producție de acest fel din țară.
acțiunea a debutat la 

anului 1984. Proiectantul 
Institutul de cercetare 
inginerie tehnologică și 
pentru sectoare calde, a

te 
lă

salt calitativ 
din acest do- 
în acest sens 
și orientările 
al partidului.

și cantitative ce trebuie 
către acest important

respundă cu necesitățile de mon- 
taj-probare și cu termenul de pu
nere în funcțiune.

lată și primele rezultate 
concrete. urmâre a acestui 
mod de lucru în care responsabili
tatea concretă, disciplina riguroasă 
si competenta profesională sint 
atribute ridicate la rang de prin
cipii. a fost posibil ca din decem
brie 1984 și pină in decembrie 1985 
să se execute prin autoutilare si 
să se monteze utilaje pentru pu
nerea în funcțiune, total sau par
tial. a două linii' la turnătoria de 
otel și a opt linii și sublinii teh
nologice la turnătoria de fontă.

Iu, secțiile de producție,, ale. -tur
nători ilar de otel și fontă pot fi 
văzute’ sPjafii „cotropite" de benzi, 

- cărucidăre. tablouri de comandă, 
manete si butoane. La un pupitru 
observăm o 
— care are 
trei luni la

fată — Mihaela Stoian 
doar 18 ani. Lucrează de 
noua linie mecanizată

LA FABRICA

de formare pentru carterele de mo
tor. Meseria a invățat-o in doar două 
săptămîni și ne spune că îi .place. 
Este aceeași profesie de turnător- 
formator care se învăța inainte in 
2—3 ani și pretindea, obligatoriu, 
un bărbat cu bune calități fizice. 
Firește, era nevoie de vigoare pen
tru a minui lopata și găleata, pen
tru a se îndesa cu forță nisipul în 
forme. Acum, un pupitru cu ma
nete si butoane și-o fetișcană, abil 
ieșită din adolescentă. Mîini fira
ve ating ușor o manetă. Un braț 
metalic, ca o mină făcută căuș, se 
îndreaptă spre formă și „împușcă" 
deodată toată compoziția. Crono
metrat : mai puțin de un minut. 
De cel puțin 20 de ori mai repe
de decit înainte ! Undeva, intr-un 
colț, un mănunchi de lopeți și‘o 
piramidă de găleți abandonate. 
Aici, nouă tehnologie a cîstigat de
finitiv terenul, a făcut să dispară 
o profesie, dar a cîștigat alta nouă. 
Si nu sîntem decît la începutul 
afirmării npilor tehnologii.

LA FABRICA DE

UTILAJE COMPLEXE

Accent deosebit
pe înnoirea 
produselor

DE MOTOARE

Prioritate extinderii electronizării
Specific fabricii de 

faptul că acțiunea de 
a organizării producției se produce 
concomitent cu schimbarea tipuri
lor

motoare este 
perfecționare

amplă a capacității de producție. 
Situație care poate fi întîlnită și in 
alte întreprinderi aflate în fața 
unor sarcini de același fel.

Concret, aici se urmărește :

de 
un , 
în 
să

Sîntem pe deplin încredințați Bă 
afirmăm că, încă înainte de sfîrșf- ' 
tul acestui cihcinal, și actuala Fa- ; 
brică de utilaje tehnologice com
plexe va cunoaște aceleași profun
de mutații in planul producției, 
aceleași modificări structurale ale 
protilului de fabricație. Si aici, ca 
în toate celelalte sectoare, s-a ac
ționat și se acționează cu hotărire 
pentru transpunerea 
indicațiilor formulate < 
general al partidului 
vizitelor de lucru în 
timpul a fost scurt, 
sint evidente. Entuziasmul 
nilor. mindria și căldura aceea din 
sufletele lor, cu care urmează 
îndemnurile secretarului general al 

totul, 
alții 
sint, 

com-

în viață a 
de secretarul 
cu prilejul 
uzină. Deși 

, rezultatele 
oame-

pentru
Practic, 

începutul 
general. 
Științifică, 
proiectări 
elaborat primele proiecte, pe baza 
cărora s-au făcut primele comenzi 
la furnizorii de utilaje. în bună 
parte aceștia fiind chiar... secțiile 
productive ale întreprinderii.

De remarcat că obținerea im
portantelor mutații calitative se vor 
realiza in condițiile în care com
plexitatea geometrică, funcțională* 
și tehnologică a produselor — spe
cifice noului profil de fabricație a 
întreprinderii „23 August", stabilit 
si aprobat de conducerea partidu
lui — va crește de 1,8 ori față de 
programul de fabricație al anilor 
1980—1984.

Cum s-a acționat în 
practică. Referitor la modul 
concret în care s-a acționat și se 
acționează pentru atingerea obiec
tivelor propuse, la felul in care au 
fost repartizate sarcinile si urmă
rită îndeplinirea lor pe parcursul di
feritelor etape ale activității, aflăm 
amănunte de la tovarășul Adrian 
Stroescu. inginerul-șef al Fabrici, 
de piese turnate și forjate. 
Concret, iată cum este organizată 
activitatea de materializare a tu
turor proiectelor, adică de execu
ție a noilor dotări :
• în fiecare secție, de problema 

investițiilor răspunde concret un 
sef de secție, iar pentru fiecare 
linie tehnologică a fost numit un 
responsabil, cu predilecție dintre 
cadrele tinere si foarte tinere, lip
site de tarele rutinei, oameni cu o 
bună pregătire din facultate, entu
ziaști, interesați să cunoască in 
detaliu linia tehnologică respectivă, 
să urmărească ■ și să intervină la 
timp pentru rezolvarea problemelor 
și, în final, să devină conducători 
ai producției Ia aceste locuri de 
muncă.
• Execuția utilajelor prin auto- 

utilare sau în afara întreprinderii, 
derularea lucrărilor de construcții- 
montaj. livrarea proiectelor etc. se 
urmăresc intr-un comandameut

model

bisăptăminal. organizat de 
comitetul de partid, la care 
cipă pe lingă constructor si execu- 
tantii de utilaje si conducerea în
treprinderii. asigurîndu-se rezol
varea operativă a problemelor ma
jore ce apar pe parcursul execuției.

® Organizarea unei grupe de 
urmărire a execuției utilajelor la 
furnizori, care rezolvă operativ 
problemele de proiect sau de altă 
natură, precum si a unei grupe de 
asistentă tehnică din partba pro
iectantului. I.C.S.I.T.P.S.C., pentru 
lucrările de montaj si de punere 
în funcțiune a liniilor tehnologice.
• Permanent se organizează dia

loguri între proiectant, executant 
si beneficiar la nivel de conduceri 
de institut. întreprindere si fabri
că pentru rezolvarea unor rămi- 
neri în urmă sau a unor probleme 
dificile.
• Pentru execuția utilajelor în 

propria întreprindere, a fost întoc
mit un detaliat program de auto- 
utilare. fiind prevăzute capacități 
de producție în așa fel ca terme
nul de execuție a utilajului să co

către 
parti

de produse și cu dezvoltarea
• Intensificarea utilizării maținilor-agregat ți liniilor de transfer.
• Folosirea largă a mașinilor-unelte cu comandă numerică.
® Mecanizarea ți, apoi, automatizarea transportului interoperațio

nal, a montajului unor subansamble ți ansamble, a activității in 
magazia de piese.

• Utilizarea unor sisteme flexibile robotizate ți electronizate.
„într-una din vizitele pe care le-a 

făcut tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precizînd că noua familie de mo
toare pe care o dezvoltăm va trebui 
realizată cu , o productivitate 
peste două ori mai mare și la 
înalt nivel calitativ, ne-a pus 
față trei cerințe suplimentare :
recurgem cit mai puțin la construc
ții suplimentare ; nici o clipă să nu 
încetinim, dimpotrivă, să mărim 
ritmul de producție ; și, în fine, Să 
asigurăm posibilități rapide de 
adaptare la fabricarea unor noi 
variante sau chiar tipuri de motoa
re, în funcție de necesități — ne-a 
spus tovarășul Teodor Bălășel, in- 
giner-șef aJ fabricii. Cum am re
zolvat aceste probleme? In primul 
rînd, renunțînd la mașinile-unelte 
universale, de mai mică producti
vitate, pe care le-am transferat, 
le transferăm în continuare, 
alte sectoare ale întreprinderii, 
anumite limite, le-am înlocuit 
le înlocuim cu mașini-unelte 
comandă numerică, care se fabrică 
în tară și pot fi introduse în cadrul 
unor linii tehnologice flexibile 
complet electronizate si robotizate". 

■ Concret, cum s-a procedat ? Pen
tru ca activitatea de dezvoltare și 
modernizare să nu perturbeze pro
ducția. lucrările ' se execută, rînd 
pe rînd, pe tronsoane ale halei de 
producție ; concomitent, o parte din 
personalul muncitor este pregătit 
pentru a lucra în noile condiții teh
nice și tehnologice și chiar parti
cipă Ia amplasarea utilajelor și in
stalațiilor.

Am văzut cum funcționează ase
menea linii tehnologice organizate 
după principii științifice moderne 
la stația de cartere și arbori. Aici

si 
în 
In 
Și 
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s-a introdus un sistem de transport 
interoperațional al pieselor. sus
pendat cu electropalăne indepen
dente. în zona dintre două mașini. 
Cu ajutorul acestor electropalane 
piesa este preluată direct de pe 
masa de lucru a unei mașini și 
așezată pe masa de lucru a mașinii 
următoare de pe fluxul tehno
logic, fără manipulări intermediare. 
Avantaje : 1) întrucît nu mai sint 
necesare depozitări intermediare, 

, piesele stînd atîrnate de electro
palane, s-a putut asigura utilizarea 
judicioasă a spațiilor de producție;
2) timpul de incheiere-pregătire al 
fiecărei operații tehnologice se re
duce la jumătate, iar efortul fizic 
este eliminat, ceea ce determină 
creșterea cu 5—10 la sută a timpu
lui efectiv productiv de lucru al 
mașinii și muncitorului.

Sînt în pregătire și alte soluții 
tehnice și organizatorice, dintre 
care cea mai spectaculoasă din 
punct de vedere al productivității 
și eficienței economice va fi un sis
tem flexibil complet electronizat și 
robotizat, care va fi in măsură să 
prelucreze 152 de piese diferite.

De altfel, în noua concepție or
ganizatorică, electronizarea. calcu
latorul electronic sint menite a avea 
un rol esențial, asigurînd : supra
vegherea, urmărirea și conducerea 
operativă a producției ; conducerea 
proceselor tehnologice în sistemele 
flexibile, funcționarea în regim 
automat a gestiunilor de piese și 
subansamble ; executarea unor lur 
crări de montaj ; efectuarea probe
lor la standuri ; proiectarea con
structivă și tehnologică asistată de 
calculator ; controlul funcționării 
sistemului energetic.

partidului, i-au ajutat să facă 
într-un timp care, poate, pe 
i-ar uimi. Utilajele realizate 
cu adevărat, din ce în ce mai 
plexe din punct de vedere tehnic, 
tehnologic și funcțional, aceasta 
urmind a fi nota lor predominantă 
de acum înainte.

Producția de compresoare, 
nu de mult realizată într-o 
a acestei fabrici, a început 
să-și aibă propria identitate 
tă, de fapt, ca o nouă fabrică. Nici 
nu se putea altfel, dacă avem în 
vedere că întreprinderea „23 Au
gust" va deveni unul din cei mai 
mari producători de asemenea uti
laje din țară. Au și fost asimilate 
aici unele tipuri de compresoare de 
cea mai înaltă complexitate, cu 
performante comparabile cu ale ce
lor mai bune realizări pe plan 
mondial. Ni se vorbește despre 
gazomotocompresorul de 1 000 de 
cai putere, aflat în stadiul final de 
realizare, acesta fiind cel mai com
plex utilaj de acest gen realizat în 
țară. Aceasta pentru început, întru- 
cit următorul compresor de acest 
tip urmează să aibă o putere dublă.

O fabrică nouă se naște într-una 
Veche. Același spațiu productiv, 
dar cu un volum de producție am
plificat cu doi. Și pentru că produ
sele noi cer tehnologii, mașini și 
utilaje noi. treptat acestea vor lua 
locul celor existente. Au fost gîn- 
dite 14 
zate pe 
Iof vor 
asigure __  _  „________
și calitate cerute. încă din acest an 
citeva dintre aceste linii vor intra 
în funcțiune. Rezultatul ? O pro
ductivitate a muncii pentru unele 
operații cu 300 sau 400 la sută mai 
mare, o economie de metal de 30 
Ia sută. Sint. credem, argumente 
care pledează convingător pentru 
înnoire și modernizare — teluri 
propuse și în parte deja finalizate 
de marea familie muncitorească a 
întreprinderii „23 August" din Ca
pitală.'

pînă 
secție 

deja 
gîndi-

linii tehnologice speciali- 
tipuri de piese. In cadrul 
fi cuprinse utilaje care să 
condițiile de productivitate
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Acționînd cu toată fermitatea pentru înfăptuirea riguroasă in practică a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în domeniul perfecționării organizării și modernizării producției, colectivul ide la „23 
August" București șî-a conturat o experiență utilă, cu o serie de concluzii de larg interes și pentru alte unități 
economice.

Pornind de la asemenea experiențe, de Ia alte soluții și metode eficiente aplicate în diferite între
prinderi, este necesar ca pretutindeni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să fie larg 
antrenate toate forțele creatoare ale colectivelor de întreprinderi, cadrele de specialitate din cercetarea ști
ințifică și ingineria tehnologică, factorii de resort din centrale și ministere pentru definitivarea în cel mai 
scurt timp, în fiecare unitate economică, a unor programe cuprinzătoare de perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de producție, pentru aplicarea neîntîrziată, pînă la capăt a măsurilor stabilite, 
astfel încît în fiecare întreprindere să se asigure creșterea susținută a producției, productivității muncii și efi
cienței economice — obiective de cea mai mare însemnătate pentru progresul economic și social al țării.
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ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR
o îndatorire permanentă a școlii, a familiei

„Ce profesiune să-mi aleg ?“ O 
întrebare fundamentală, mărturisiți 
la vîrsta opțiunilor, cind maturitate 
înseamnă un complex de factori so
ciali conjugați, ce vin în sprijinul 
tînărului cuprins în procesul instruc- 
tiv-educativ. Un profesor lansează la 
ora de dirigentie această întrebare. 
Vor fi desigur răspunsuri variate, 
chiar dacă, într-o școală cu un profil 
bine stabilit, cu o activitate nu nu
mai ilustrativă, ci strîns legată de 
producție și cercetare, mizezi pe 
omogenitate. Diversitatea, pină la un 
punct, este firească. Școala româ
nească de astăzi, realist racordată la 
necesitățile vieții, răspunde la aceas
tă întrebare cu o serie întreagă de 
acțiuni, așezate sub genericul orien
tării școlare și. profesionale. „Avem 
un sistem de învățămint modern, 
care asigură pregătirea cadrelor și 
forței dc muncă pentru toate dome
niile. Acum este necesar să facem 
totul pentru ridicarea nivelului în- 
văfămintului la cerințele noii re
voluții tehnico-științifice, Ia ce
rințele societății socialiste multila
teral dezvoltate" — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- 
tarea la Congresul științei și învăță- 
mîntului. Modernitatea unui sistem 
de invătămînt constă în primul rind 
în competenta cu care acoperă ne
voile societății — nevoile ei econo
mice. sociale, culturale. Aceasta pre
supune deopotrivă orientarea cît mai 
adecvată pentru atingerea scopului 
propus și o anumită elasticitate, re
zultat al înarmării tinerilor cu cu
noștințe largi, din mai multe dome
nii. cu o bază generală solidă. Nu
mai în felul acesta maturitatea op
țiunii va îmbina armonios latura in
dividuală cu cea socială, dorința cu 
utilitatea.

Opțiunea ideală reprezintă un pro
ces de armonizare a aspirațiilor cu 
posibilitățile proprii ale tînărului. 
aflat la o vîrstă fragedă în fata unei 
probleme vitale. Acțiunea de orien
tare școlară și profesională este re
zultatul unui sistem care integrează 
factorii determinanți : școală, fami
lie. organizații de tineret. întreprin
dere beneficiară, oficiile forțelor de 
muncă, specialiști în pedagogie și 
psihologie. Cadrul științific organi
zat se cuvine aplicat in practică in 
modul cel mai eficient. Aceasta în
seamnă. dincolo de cîteva activități 
standardizate (vizite la întreprinderi, 
lectorate cu părinții, chestionare, 
mijloace de popularizare), dar care 
pot fi, ele însele, făcute vii. eficace, 
spirit de inițiativă. Simpla repe
tare mecanică a unor activități nu 
poate avea un rezultat satisfăcător. 
De asemenea, ca observație generală, 
se impune o mai judicioasă elabo
rare a chestionarelor (teste psihope- 
dagogice) puse în fața elevilor. în 
sensul exactității și utilității lor ști
ințifice.

De la aceste considerente pornește 
ancheta noastră vizînd orientarea 
școlară și profesională, acum, la 
mijlocul anului de învătămînt. Nu e 
nici devreme, nici tîrziu ; este pe^ 
rioada optimă în care toti factorii 
implicați trebuie să aibă o influență 
decisivă.

— Ne preocupă în pritnul rind. 
spune prof. Floarea Mărăscu. inspec
tor școlar, responsabilă cu această 
activitate în cadrul Inspectoratului 
municipiului București, pregătirea 
teoretică a cadrelor didactice care se 
ocupă de orientarea școlară si pro
fesională. De fapt, e vorba, practic, 
de toti profesorii, pentru că nimeni 
nu are o diplomă specială în această, 
privință. Una dintre acțiunile inițiate 
de Inspectoratul școlar al munici
piului București recent desfășura
tă a fost o expunere-dezbatere la 
Casa personalului didactic, la care 
au participat lectori ai Cabinetului 
municipal pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă, reprezen
tanți ai Oficiului forței de muncă 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, responsabilii cu orien
tarea școlară și profesională din școli 
generale, directorii liceelor care în-> 
tîmpină unele greutăți în realizarea 
planului de școlarizare. Conducăto
rii liceelor Spiru Haret și industrial 
nr. 21 au împărtășit din experiența 
foarte interesantă a acestor școli 
(ultimul, un film despre meseriile 
din construcții). In planul de mun
că pe trimestrul al II-lea figurează 
dezbateri care să antreneze pe cît 
mai multi din factorii hotărîtori. 
Una va avea drept temă „Școala și 
familia1* ; alta se va desfășura sub 
genericul „Ce știm despre meseria 
aleasă ?“. iar o alta — „Cunoașterea 
individualității copilului, condiție op
timă pentru realizarea orientării lui 
școlare și profesionale" — se va a- 
dresa învățătorilor și directoarelor 
de grădinițe. Considerăm necesar ca 
această acțiune complexă să-și aibă 
punctele de pornire la clasele I—IV, 
pentru că. încă de aici, pot fi testate 
și cunoscute anumite aptitudini.

Discuția o purtăm in Laboratorul 
de orientare școlară și profesională 
al Inspectoratului școlar al munici
piului București, găzduit de Liceul

industrial „I. L. Caragiale". Aici au 
loc acțiuni de perfecționare a pro
fesorilor responsabili. întîlniri cu 
specialiști în pedagogie, vizite făcute 
de grupe de elevi din școlile gene
rale. Un panou prezintă necesarul de 
muncitori pe meserii. în cincinalul 
1986—1990, un altul, „Panoul profe
siunii". pune la dispoziție date des
pre meseria de prelucrător prin aș-' 
chiere (materiale, mașini, produse 
necesare). „Desigur, continuă inter
locutoarea noastră, urmează să popu
larizăm in acest fel și alte meserii, 
mai ales din sectoarele economice 
cu deficit de forță de muncă." O 
hartă orientează în privința ampla
sării liceelor Capitalei, urmînd ca ea 
să cuprindă și școlile profesional?. 
Dacă punctul documentar nu este 
deocamdată foarte bogat (nu s-au 
publicat multe lucrări în acest do
meniu. puține licee își expun cartea 
de vizită sub formă de pliante : li
ceele industriale nr. 21, nr. 25, „Gri- 
vița roșie", „Republica"), mai multe 
vitrine etalează produse ale elevilor.

ca in acest liceu, l-am îndrumat și 
pe fratele meu. acum elev în clasa a 
IX-a.“ Profesiunea părinților repre
zintă de multe ori un bun sfetnic. 
„Tatăl meu este tîmplar la C.F.R., 
ne spunea Ioana Uță, din clasa a 
IX-a. Am cunoscut de mică lumea 
fascinantă a căii ferate și vreau să 
lucrez în acest domeniu, ca electro- 
rtistă telecomunicații." Sint adoles
cenți pasionați, privind cu multă lu
ciditate și responsabilitate ceea ce 
fac, profesiunea pentru care se pre
gătesc. „Locomotiva mă fascinează, 
declară Iulian Tudor, clasa a Xl-a. 
E un sistem ingenios. M-aș bucura 
să pot contribui la perfecționarea ei. 
să o fac să consume mai putină 
energie."

Toate formele de realizare a ori
entării școlare și profesionale, în 
care un rol important îi revine fa
miliei. în strînsă legătură cu școala, 
au datoria de a converge, in această 
etapă, spre sectoarele deficitare in 
privința asigurării forței de muncă : 
metalurgie, prelucrări la cald, con-

A n ch e ța ^CÎntCÎi

făcînd astfel o bună propagandă me
seriilor în care tinerii respectivi se 
pregătesc. Matrițe, freze, roti din
țate. bucșe, o presă hidraulică, un 
reductor. un mecanism bielă-mani- 
velă atrag atenția asupra liceelor 
„23 August" și „Republica". Expun 
Liceul industrial nr. 7, cu profil con
strucții. Liceul agroindustrial Bănea- 
sa. cu îmbietoare ptoduse agricole ; 
pe lungimea unui perete întreg. Li
ceul industrial nr. 12 C.F.R. (unitate 
școlară cu rezultate deosebite) : ma
cheta unui vagon de marfă, a panto- 
grafului de la locomotiva electrică, 
alte piese și dispozitive pentru trac
țiune sau întreținere. „împreună cu 
școala profesională, liceul nostru asi
gură necesarul de muncitori cu înal
tă calificare pentru toate subunități
le de pe teritoriul Regionalei C.F.R. 
București, arată ing. Alexandru Flo- 
rea. directorul liceului. Pentru că ma
joritatea muncitorilor vor lucra în 
sectorul siguranței circulației, un 
sprijin puternic în testarea psihoteh- 
nică pentru treapta a Il-a primim din 
partea laboratorului de profil din 
Gara de Nord. Intre liceul nostru și 
subunități există o strinsă legătură, 
o conlucrare, as putea spune, ca de 
altfel și cu Facultatea de transpor
turi. Punem mare accent pe deplasă-1 
rile la întreprinderi și unități fero
viare în care elevii — cei din treapta 
I îndeosebi — se familiarizează cu 
procesul de producție. Au intrat în 
tradiția liceului activitățile organi
zate la «Electroputere» Craiova, unde 
viitorii electromecanici pot urmări 
cum se construiește o locomotivă." 
„In același timp, intervine prof. Ma
rin Pencea. director adjunct. într-un 
oraș cu un aspect urbanistic modern, 
cum e Craiova zilelor noastre, utilul 
sfe îmbină cu plăcutul, latura educa
tivă nefiind deloc secundară. în ul
timii ani. elevii noștri au rămas în- 
cîntati de noua arhitectură a acestui 
oraș." Cei cîtiva tineri cu care stăm 
de vorbă își susțin convingător op
țiunea : „Meseria de ceferist e de 
viitor, spune Georgiana Ionită. din 
clasa a Xl-a. Transporturile ferovia
re. economice, vor avea o pondere 
din ce în ce mai mare în anii ur
mători. Pentru că am îndrăgit mun-

Valorificarea
(Urmare din pag. I)

colectivele de inginerie tehnologică 
și proiectare din institutul nostru au 
efectuat și elaborat mai mult de 
3 600 de studii, proiecte și documen
tații pentru un volum de lucrări de 
construcții-montaj în valoare de 6 
miliarde lei. Au fost asigurate, în 
această perioadă, documentațiile de 
execuție pentru 29 noi obiective mi
niere și dezvoltarea unor noi capaci
tăți de producție.

Pentru acest an și întregul cinci
nal 1986—1990, institutul nostru a 
întocmit un vast și mobilizator pro
gram de lucru menit să ducă Ia 
ridicarea pe o nouă treaptă a cali
tății muncii, în scopul valorificării 
superioare a resurselor minerale de 
care dispunem, îmbunătățirea per
manentă a tehnologiilor de extrac
ție și preparare a, minereurilor, valo
rificarea cu randamente mereu creș- 
cînde a minereurilor cu conținuturi 
sărase de substanțe utile și creșterea 
continuă a eficienței economice în 
industria minieră. în acest sens, pri
mele noastre lucrări din acest an 
și început de nou cincinal au ca 
scop creșterea gradului de valorifi
care a minereurilor cuprifere din 
zăcămintele Roșia Poieni și Moldova 
Nouă, prin extragerea integrală a 
metalelor utile din minereuri.

în colaborare cu unități ale in
dustriei constructoare de mașini pro
filate pe producerea de utilaje mi
niere, avem în program realizarea 
în scurt timp a unei game largi de 
utilaje miniere noi și perfecționate, 
cum sînt mașinile de încărcat în 
abataje, instalații moderne pentru 
transport în subteran, instalații de 
semnalizare și interblocare a mașini
lor de extracție și altele. Cu acest

în școli din București, 
Cluj, Dolj

strucții. Este motivul pentru care 
ne-am propus să popularizăm, prin
tre altele, experiența Liceului indus
trial nr. 21 din București, cu profil 
de construcții. „Istoria lumii este 
scrisă pe jumătate de noi. CON
STRUCTORII. pentru că numai 
munca noastră dăinuie veacuri și 
dăinuie de veacuri ; pentru că ea 
poartă amprenta binelui și a răului, 
amprenta civilizațiilor trecute și ac
tuale." Fraza am deșprins-o din 
pliantul cel mai recent, tipărit cu 
mijloace proprii de acest liceu. Sim
pla informare rutinieră asupra me
seriilor. tehnologiilor sau avantaje
lor materiale oferite de munca în 
acest sector economic nu este sufi
cientă. Filmul Constructorii, realizat 
cu sprijinul Ministerului Educației si 
Invățămintului, regizat de Doru 
Năstase. îl are ca scenarist pe direc
torul liceului, ing. Vasile Măciucă, 
„în cele 20 de minute, spune inter
locutorul. pelicula color, comentată, 
înfățișează toate meseriile din con
strucții. prezentînd aspecte de pe 
șantiere, din laboratoare si școli, 
neuitînd șă evoce puternica bază so
cială de care dispune muncitorul din 
România de astăzi. Dar cel mai con
vingător lucru este să le explici ele
vilor direct pe șantier. Să le de
monstrezi ~pe viu». Noi ne-am con
struit singuri o cantină, elevii noștri 
au finisat. în exclusivitate. 40 d& 
apartamente la un bloc din cartie
rul Titan. Pentru a atrage, nu ajung 
vorbele."

Ar fi de adăugat la aceste gînduri 
că acțiunile de orientare școlară și 
profesională presupun un efort di
versificat. intins pe durata întregu
lui an școlar, chiar dacă, prin, natura 
faptelor, mai intens pe ultimul tri
mestru. „Cabinetul de Orientare 
școlară profesională, spune prof. 
Gheorghe Călbureanu, inspector ge
neral al Inspectoratului școlar al ju
dețului Dolj, comisia județeană au 
pornit încă din trimestrul I ac
țiunile de popularizare, de orien
tare a elevilor spre unitățile școlare 
cu profile din ramuri deficitare. Pe 
perioada vacanței de iarnă au fost 
organizate acțiuni de pregătire la 
disciplinele de concurs la toate li

ceele cu profil de construcții, petrol 
și agricol, iar liceele care pregătesc 
elevi în domeniul științelor funda
mentale au inițiat tabere de instrui
re și pregătire. Chiar in aceste zile 
se întrunește comisia județeană da 
orientare școlară și profesională pen
tru evaluarea opțiunilor ce au fost 
făcute de toti elevii din clasele ter
minale. Liceul de construcții nr. 8, 
care pregătește elevi în domeniul 
construcțiilor civile și industriale, 
prelucrării lemnului si mecanicii, a 
organizat încă de la începutul aces
tui an, de învățămint. in comunele 
Sadova. Dobrești și Daneți. expoziții 
itinerante cu produse realizate de 
elevii liceului, precum și cu foto
grafii și cu tipărituri cu aspecte din 
viata școlii. în majoritatea unități
lor școlare din sectorul de patronare 
și coordonare a liceului sint organi
zate in prezent expuneri susținute 
atit de profesori, cît și de cei mai 
buni elevi în fata colegilor din clasa 
a VIII-a. Totodată, a fost editat un 
pliant, în care sînt popularizate me
seriile de zidar, dulgher, mozaicar, 
instalator etc.“. aflăm de la cores
pondentul ziarului nostru. Nicolae 
Băbălău.

în județul Cluj, ne informează 
Marin Oprea, corespondentul „Scîh- 
teii", preocupări deosebite în 
acest domeniu sint la Liceul in
dustrial nr. 9 din Cluj-Napoca, 
care pregătește cadre pentru Com
binatul de utilaj greu, și la Li
ceul industrial din Cîmpia Turzii, 
unde sînt pregătiți • tineri pentru 
Combinatul metalurgic. S-au popu
larizat cu precădere meseriile de 
turnător, tratamentist. trefilor. for
jor. Este elaborată și urmează să fie 
tipărită o lucrare care vine în spri
jinul activității comisiilor de orien
tare școlară și profesională. (O ase
menea lucrare a existat și în cinci
nalul anterior). La Cîmpia Turzii, 
elevilor din școlile generale le-a fost 
prezentat un film despre activitatea 
Combinatului metalurgic.

Esențial este ca legătura dintre li
cee si școlile generale să fie perma
nentă. in baza unui program riguros. 
„Opinia greșită, conform căreia cei 
mai multi elevi doreau să urmeze 
licee de matematică-fizică. s-a 
schimbat fundamental în ultimii ani 
datorită unei susținute și variate 
munci educative, spune prof. Cor
nelia Sîrbu. directoarea Școlii gene
rale nr. 150, sector. 5, București, o 
școală cu multi elevi buni si foarte 
buni. Registrul cu situația înscrieri
lor în prima treaptă de liceu. în anul 
trecut, convinge de acest adevăr. 
Majoritatea absolvenților claselor a 
VIII-a învață în licee industriale, cu 
profiluri diferite, de la mecanică Ia 
agroindustrial. Am făcut experiența 
de a-i pune pe elevii de clasa a 
VIII-a ai căror părinți lucrează în 
întreprinderi de profil, să prezinte 
lunar la statia de amplificare a scolii 
cite o meserie. Ne preocupă, de ase
menea. legătura dintre generații. Am 
invitat, și vom continua această ac
țiune. muncitori, tehnicieni, specia
liști din mari uzine bucureștene, care 
prezintă elevilor veritabile monogra
fii profesionale."

...Sint cîteva din drumurile netede 
spre „Cheia succesului", care în 
Școala generală nr. 150 nu e doar o 
metaforă : pe un panou din elegan
tul hol omagial se âflă. desenată în 
metal, o astfel de „cheie", pe care 
elevii claselor a VIII-a o predau 
anual. în mod simbolic, colegilor mai 
mici.

Costin TU CHIL A

Noua Casă a cărții din Suceava
Foto : Eugen Dichiseanu

Realitățile 
contemporane 

in limbajul elocvent 
ăl artelor plastice 

însemnări pe marginea expozițiilor 
deschise în sălile Dalles de iilialele 

U.H.P. din Brașov și Sibiu

Liceul industrial nr. 10 din București : elevi la orele de practică în laboratoarele de specialitate
Foto : Agerpres

superioară a
prilej, doresc să precizez receptivi
tatea unor întreprinderi cum sint 
„Unio" Satu Mare, „Independența ‘ 
Sibiu. „Steaua roșie" București și 
I.M.U.M. Baia Mare, care participă 
activ la materializarea programului 
de mecanizare în sectorul minier, 
în urma acestei colaborări perma
nente dintre institutul nostru și uni
tățile de profil, la care trebuie să 
adăugăm și unitățile beneficiare de 
utilaje miniere, reușim să reducem 
tot mai mult ciclul cercetare—proiec
tare—producție, element vital in 
promovarea cu consecvență a pro
gresului tehnic.

Un capitol de maximă importanță 
înscris pe agenda de lucru a între
gului colectiv de cercetare și proiec
tare din institutul nostru vizează 
obiective precise, în vederea atinge
rii unei sarcini majore în actualul 
cincinal : dublarea productivității 
muncii in unitățile miniere. Avem 
deja stabilit un program concret 
de acțiune, in raport cu necesitățile 
stringente ale unităților miniere, 
defalcat pe fiecare întreprindere în 
parte. Pentru subteran ne-am pro
pus să completăm, de pildă, gama 
de utilaje pentru mecanizarea tu
turor operațiunilor tehnologice. în 
compartimentele noastre de concep
ție a și fost realizată partea meca
nică a primului robot de perforare 
și încărcare din industria minieră.

Avem de asemenea in vedere îm
bunătățirea performanțelor pentru 
utilajele și instalațiile din cariere, 
precum și dispecerizarea transportu
lui ce impun vehicularea unor can
tități foarte mari de masă minieră 
si care. în condițiile unei eficiente 
mai ridicate, reclamă folosirea unor 
autobasculante de mare capacitate, 
cu acționare mixtă diesel-electrică

resurselor de materii prime
și cu troleu, la care se adaugă benzi 
transportoare de mare capacitate și 
funiculare autotractate.

O deosebită atenție acordăm per
fecționării activității din uzinele de 
preparare. Introducerea conducerii 
automate a pro.ceselor tehnologice 
asistată de calculator, creșterea ran
damentelor de extracție, moderni
zarea acționării celulelor de flotație, 
automatizarea unor operații de lucru 
vor conduce la valorificarea supe
rioară a masei miniere extrase.

Pentru scurtarea, în continuare, a 
ciclului cercetare — proiectare — 
producție beneficiem de două stații- 
pilot moderne și ne-âm creat, cu 
forțe proprii, un atelier de proto
tipuri, unde realizăm modelele de 
utilaje și instalații a căror experi
mentare o facem într-o galerie ame
najată la Exploatarea minieră Deva, 
unde testăm și performanțele tehno
logiilor propuse. Aceste verificări in 
probe practice ne permit obținerea 
unei mobilități mai mari în testarea 
instalațiilor realizate de institutul 
nostru, posibilitatea intervenirii ope
rative în îmbunătățirile ce se impun 
în anumite situații, astfel ca intro
ducerea acestora în fabricația de se
rie să corespundă pe deplin cerințe
lor beneficiarilor. Bucurîndu-ne de 
sprijinul permanent al Centralei mi
nereurilor Deva, .din acest an vom 
dispune de o nouă și puternică bază 
de cercetare și producție proprie în 
fază semiindustriglă.

O dată cu sporirea eforturilor noas
tre pentru realizarea in întregime a 
sarcinilor care ne revin în domeniul 
preparării minereurilor, este nece
sar să se îmbunătățească activitatea 
de producere a unor utilaje și a ca
lității reactivilor destinați uzinelor 
de preparare a minereurilor. Actio-

nînd și pe această cale, s-ar pdtea 
Îmbunătăți mult randamentele de 
extracție a metalelor și minereurilor, 
în aceeași ordine de idei, aș dori 
ca prin intermediul „Scinteii" să 
readucem in atenția Ministerului 
Educației și Invățămintului o ce
rință stringentă a colectivelor de 
muncă de la un însemnat număr 
de uzine și instalații de preparare 
a diferitelor minereuri, respectiv 
necesitatea pregătirii unor cadre 
tchnico-inginerești in domeniul pre
parării minereurilor. înființarea 
unei secții de preparare a minereu
rilor, in cadrul Institutului de mine 
Petroșani, a devenit deosebit de 
oportună și necesară și ar rezolva 
în viitor problema acestor cadre în 
uzinele de preparare a minereurilor 
din tara noastră.

Toate rezultatele obținute pină în 
prezent, baza tehnico-materială de 
care dispune cercetarea noastră sub
liniază orientarea și clarviziunea 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de con
secvent susținător și promotor al 
cercetării științifice proprii în folosul 
și spre binele patriei noastre socia
liste. De altfel, în ultimii 20 de ani, 
cercetarea științifică minieră a bene
ficiat din plin de sprijinul și îndru
marea sa directă, fiindu-ne create 
toate condițiile materiale in vederea 
accelerării operațiunilor de extrac
ție, prelucrare și valorificare supe
rioară a materiilor prime minerale. 
Traducînd în viață indicațiile și sar
cinile formulate de secretarul gene
ral al partidului, colectivul de cer
cetători și proiectanți ai institutului 
nostru își va aduce, împreună cu 
minerii, întreaga contribuție la dez
voltarea bazei de materii prime a 
țării.

Organizarea 'în Capitală 
a unor schimburi de expo
ziții, de grup sau persona
le, între creatori care-și 
desfășoară activitatea pe 
tot cuprinsul țării, expozi
ții menite să prezinte prin
cipalele direcții de dez
voltare ale unor importan
te nuclee artistice, este o 
inițiativă capabilă să con
tribuie la intensificarea 
circulației valorice pe plan 
republican, capabilă să 
stabilească implicit un cli
mat de emulație, de reală 
confruntare. Au demon
strat-o de altfel elocvent, 
numai in cursul anului tre
cut, expozițiile care au 
prezentat publicului bucu- 
reștean, în sălile Dalles, 
creații dintre cele mai re
prezentative ale artiștilor 
timișoreni și ieșeni. Iniția-, 
tiva, cu îndelungi și rodni
ce tradiții în viata cultu
rală bucureșteană, a pro
pus, de fiecare dată, un
ghiuri noi de valorificare a 
mesajului militant și a 
deschis publicului multi
plele fațete ale unui nou 
relief artistic, capabil să 
înnobileze cultura contem
porană cu noi valori. Su
portul educativ pus in 
evidență de fiecare din a- 
ceste cuprinzătoare desci
frări de gind și sentiment 
constituie unul din ele
mentele importante ale so
ciologiei artistice — im
pactul țfel mai puternic a- 
supra publicului avîndu-1 
mai ales acele lucrări în 
care ideile sînt transmise 
cu ajutorul unor expresii 
artistice deosebite, în care 
transfigurarea în culoare 
sau formă a Mesajului se 
dovedește capabilă să le 
confere circulație, dar mai 

■ales stabilitate în planul 
valorilor artistice. Zilele 
acestea în sălile Dalles se 
află deschise două noi ex
poziții, de fapt o amplă 
manifestare de sinteză, re
prezentativă pentru activi
tatea creatoare desfășurată 
in ultimii ani în județele 
Brașov și Sibiu. Selecția 
unora dintre cele mai de 
seamă lucrări realizate de 
membrii filialelor U.A.P. 
din aceste județe se înscrie 
in continuarea preocupă
rilor1 consecvent afirmate 
în plastica românească ac
tuală de a reflecta eveni
mente și realități politico- 
sociale, de a aborda o. pro
blematică actuală, cu tră
sături distinct dinamice.

Deținătoare 'a locului I 
pe tară și a titlului de lau
reat in cadrul ultimei edi
ții a Festivalului national 
„Cîntarea României", filia
la Brașov a Uniunii artiș
tilor plastici prezintă și de 
data aceasta ' publicului 
bucureștean imaginea unui 
colectiv artistic puternic, 
cu personalitate distinctă 
în peisajul .artei noastre 
contemporanfe.

Pictura, mai ales, aduce 
imagini de o poezie sobră 
alături de imagini pline de 
sensibilitate, nuanțate, in
spirate din noul peisaj al 
județului, lucrări care au 
forța unei sinteze organic 
legate de actualitate, de 
gindirea și sensibilitatea 
contemporană. Alături de 
președintele filialei brașo
vene, Eftimie Modilcă, ar
tiști de reală înzestrare ea 
Rusu Teodor, Alexandrina 
Gheție, Zina Blănuță- 
Etschberger. Mattis Ion, 
Waldemar Mattis Teutsch, 
Stoe Mărgineanu Aurelia, 
Neculai Codreanu, Crăciun 
Anca, Alexandru Iacubo- 
vici, Bela Element, Artur 
Leiter — pentru a da cî
teva exemple doar — au 
folosit un limbaj suplu, 
nuanțat, capabil să trans
forme imaginile prezentate 
in prototipuri de largă au
diență. apte să stabilească 
un contact rapid cu privi
torul, să comunice. Apa
renta simplitate a multora 
dintre lucrări ascunde de 
fapt o muncă atentă de 
izolare a elementelor sim
bolice, de elaborare a unor

imagini adine semnificati
ve. Ca și în grafică, in 
care ,caligrame limpezi 
vorbesc elocvent despre 
măreția construcțiilor con
temporane, accentuind de 
multe ori caracterul sim
bolic al temelor alese. 
Acuarelele lui Dinu Vasiu, 
lucrări semnate de artiști 
cu bogată experiență pre
cum Marcela Rădulescu, 
Csutak Levente, Weiss 
Ortwin, Asciu Horea Mir
cea, Bartha Arpad, Mîhai 
Corneliu, Neguș loan, Ti
mar Adrian, Abraham Ia- 
cob, Albert Zoltan au știut 
să pună în valoare, de fie
care dată, motivul ales 
.prin soluții grafice ingeni
oase. Sculptura lui Daicu 
Nicolae, ceramica realizată 
de Jakabos Olsefszky 
Imola și Matei Petru, tapi
seriile semnate de Eniko 
Simo aduc de asemenea, in 
atenția generală lucrări re
marcabile prin calitatea lor 
artistică.

Ca și în cadrul filialei 
brașovene, la Sibiu își des
fășoară activitatea cunos- 
cuți creatori contemporani, 
varietatea preocupărilor 
15r desprinzîndu-se din 
imaginea de ansamblu a 
selecției prezentate acum. 
Prezența, atit din punct de 
vedere numeric cit și cali
tativ, a picturii ne indică 
și aici faptul că cei mai în
zestrați pictori ai filialei 
sibiene au știut să-și .în
noiască cu atit mai acut, 
mai inteligent arta cu cît 
au știut să înnoade legă
turi neprevăzute, adeseori 
subtile cu arta unor mari 
predecesori, să pună în re
lație cu strălucire acest 
privilegiu de preț al pictu
rii românești pe care-1 re
prezintă 'culoarea. Căpă- 
tind adesea rezonanța unui 
cintec energic și profund, 
căutările legate de sporirea 
expresivității culorii au 
însoțit permanent sublinie
rea unor înțelesuri ale 
realului, ale celor mai du
rabile realizări contempo
rane, multe dintre ele spe
cifice noii configurații eco
nomice și spirituale a Si
biului de astăzi. Sint sen
suri descifrabile de altfel 
în lucrări semnate de loan 
Chișu, Cristina Abrihan, 
Eugen Tăutu, Florin Fota, 
Angel Delmondo. Sieglinde 
Bottesch, Silvia Rhea 
Radu, Mircea Popa, Vera 
Marcu, Aurelian Dinulescu, 
Nicu Stancu și alții. In 
grafică, funcția epică a 
evocării este preponderen
tă în multe lucrări, astfel 
îneît în cadrul multor, com- 
p.oziții realizate în tehnici
le și stilurile cele mai di
ferite detaliul concret ca
pătă înțelesuri fundamen
tale și durabile. Așa cum 
elocvent ne-o demonstrea
ză și de această dată lu
crările realizate de Mircea 
Popa, Traian Gligor, Rodi- 
ca Chișu, Ștefan Orth, Si- 
mion Costea și alții. O 
deosebită concizie a expre
siei, limpezimea și purita
tea formelor unor lucrări 
de sculptură ca acelea rea
lizate de Călin Baciu, Ion 
Cărămidar, Gavril Abri
han, Imre Gyenge, că și ți
nuta de un remarcabil pro
fesionalism a lucrărilor de 
artă decorativă semnate de 
Maria Bodor. Ion Tamian, 
Cireșica Lidia Crainic, 
Veronica Costea, Mircea 
Stănescu aduc în atenția 
publicului nu doar capaci
tatea de a mînui cu dezin
voltură unul sau altul din
tre mijloacele de expresie, 
ci în primul rind existenta 
unei gîndiri artistice di
versificate, capacitatea de 
a stimula conștiințe, de a 
se adresa publicului. Aces
ta este, de altfel, unul din 
scopurile descifrărilor de 
gind și sentiment pe care 
îl prilejuiesc prezentarea 
în Capitală a creației atit 
de impetuos desfășurate 
azi pretutindeni în țară.

Marina PREUTU
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• CETATEA DE LA GRĂDIS- 
TEA-VÎLCEA. în cadrul cercetărilor în
treprinse de Muzeul militar central pentru 
cunoașterea sistemelor de fortificație folo
site de către strămoșii noștri, ne relatează 
tovarășul Floricel Marinescu, muzeograf 
principal, au fost efectuate săpături arheo
logice si la cetatea de Ia Grădiștea, jude
țul Vilcea. Menționată încă de la sfîrșitul 
secolului trecut, cind se considera că data, 
conform tradiției, din vremea invaziilor 
tătărăsti. ea și-a dezvăluit identitatea abia 
cu prilejul recentelor cercetări, dovedin- 
du-se a fi o cetate de refugiu, datată în 
jurul anului 1000 î.e.n.

Deși mică — incinta 
diametru de circa 85 
deosebit de importantă 
slructiv folosit. Zidul, gros de 5 metri, era 
alcătuit la bază dintr-un miez de lut. avind 
spre exterior si interior cite un parapet 
din lespezi de piatră dublate de o construc
ție din bîrne puternică, verticale, longitu
dinale și transversale. Sistemul constructiv 
astfel realizat este întru totul 
celui cunoscut sub numele de 
(„murus gallicus"). documentat 
centrul Europei cîteva secole 
investigarea de la Grădiștea dovedind ast
fel întiietatea lumii tracice carpa'to-dună- 
rene în utilizarea acestui sistem constructiv.
• ÎNSEMNE ALE PERMANEN

TEI NOASTRE La Voivozi ~ comuna 
Popești. în zona de munte din nordul Bi
horului — prin colaborarea dintre Institu
tul de arheologie și Muzeul militar cen
tral. s-a încheiat în 1985. cu sprijinul foru
rilor locale, prima etapă a cercetărilor 
treprinse, într-un important complex 
viată medievală românească datînd din 
colele XII-XIV. de un colectiv format 
arheologii Radu Popa. Dan Căpătînă și 
prof. Antal Lukăcs. Acesta se află către 
izvoarele riului Bistra și ocupă cîteva mii 
de metri pătrati pe un promontoriu ce a 
fost fortificat în tehnica palisadei de lemn 
încă de prin anii 1170—1180. Au fost dezve
lite, o necropolă, vestigiile mai multor clă
diri de dimensiuni mari, amenajări gospo
dărești etc.

în urma cercetărilor s-a stabilit că la 
Voivozi a funcționat un centru de viată 
culturală , și spirituală românească, ajuns 
către sfîrșitul secolului al XIV-lea sub pro
tecția voivozilor Maramureșului din familia 
Drăgoșeștilor. împrejurare ce explică și 
numele pe care l-a luat localitatea, 
întregul grup de clădiri și construc
ții de la Voivozi pare să fi fost incendiat 
si apoi abandonat pe la 1437—1438, în 
timpul marii răscoale țărănești de la 
Bobilna.

• DIN PATRIMONIUL DE VA
LORI Șl FRUMUSEȚI ALE STRĂ
BUNILOR. Prezentăm astăzi un vas 
antropomorf descoperit în localitatea Sul
tana (Călărași). Vasul, aflat în colecțiile 
Muzeului de istorie al Republicii Socialiste 
România, aparține culturii Gumelnita, dez
voltată o- lungă perioadă de timp. începind 
cu prima jumătate a mileniului al IV-lea 
si pină la începuturile mileniului al III-lea 
înaintea erei noastre. Descoperiri mai im
portante : în așezarea eponimă de la Gu
melnita (de lingă Oltenița), Tangîru, Sul
tana. Căscioarele. Hîrșova, Petru Rareș

circulară avind un 
m — cetatea este 
prin sistemul con-

asemănător 
„zid celtic" 
în vestul și 
mai tirziu,

în
de 

se- 
din

(in sud-estul României). Așezările cul
turii Gumelnita. situate pe terase înal
te. pe ostroave si grinduri, erau întărite 
cu șanțuri de apărare sau valuri de pă- 
mi'nt. Prezenta masivă a uneltelor si rîșni- 
telor atestă caracterul agrar al făuritorilor 
acestei culturi. Este, de asemenea, bogat 
reprezentată plastica zoo și antropomorfă.

® BOGATELE TRADIȚII ALE 
ORGANIZĂRII SI LUPTEI' MUN
CITORIMII NOASTRE. Revista „Ma
gazin istoric" din februarie a.c. își înștiin
țează cititorii, printr-un articol semnat de 
Ștefan Suciu de la Arhivele Statului. Bra
șov. despre descoperirea în fondurile arhi- 
vistice brașovene a unor documente care • 
atestă crearea în 1842 a unei asociații rle 
întrajutorare muncitorească în orașul de la 
poalele Tâmpei. Este vorba despre o aso
ciație a calfelor de pînzari din Brașov — 
40 la număr — constituită cu scopul întra
jutorării lor în caz de boală ; documentele 
atestă astfel prima asociație muncitorească 
de întrajutorare din tara noastră, nouă 
mărturie a bogatelor tradiții de organizare 
si luptă ale clasei -noastre muncitoare.

® TEZAURUL DE LA ȘIEU 
ODORHEI. Există în comuna Șieu O- 
dorhei. din județul Bistrița-Năsăud. un 
punct muzeal sătesc ce a luat fiin
ță prin osîrdia unei vieți de om. 
aceea a arheologului amator Martian Luș- 
can. care, prin cercetări meticuloase, a 
adunat un bogat material științific, identi- 
ficind nu mai puțin de 30 puncte de in
teres arheologic din jurul orașului Beclean. 
Muzeul de la Șieu Odorhei cuprinde circa 
15 000 piese care provin din neolitic și pină 
in epoca feudală, cind este atestat documen
tar satul. Monedele, obiectele de podoabă, 
ceramica, uneltele din tier, vasele adunat'e 
cu pasiune, stăruință și. mare dragoste Ia 
Șieu Odorhei constituie un impresionant 
tezaur material și spiritual, expresie a veș
nicei dăinuiri a neamului nostru in peri
metrul vetrei străbune.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților „Scinteii
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MUREȘ : Energie electrică 
peste prevederi

Angajați cu toate forțele pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
din planul pe acest an și din pro
gramul suplimentar adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., energeticienii de la termo
centralele din Iernut, Fintînele și' 
Tîrnăveni, județul Mureș, au pro
dus și au pulsat în magistralele 
energetice ale țării, în perioada 
care a trecut din acest an. în plus 
fată de sarcinile de plan, 40 mi
lioane kWh energie electrică. De 
remarcat că acest spor de produc
ție, realizat în principal pe seama 
menținerii în funcțiune neîntrerup
tă a fiecărui agregat, a fost obți
nut prin încadrarea strictă în nor
mele de consumuri planificate și 
diminuarea consumului propriu de 
energie electrică.-

Noul hotel din Năsăud Foto : Sandu Cristian

CONSTANȚA : Săptămîni 
de producție-record

Numeroase colective de oameni 
ai muncii din unitățile economice 
ale județului Constanța au orga
nizat în luna februarie decade șî 
săptămîni ale producției-record. 
soldate cu importante depășiri de 
plan. Ca urmare a acestor iniția
tive, la Combinatul de lianți și 
azbociment Medgidia s-au realizat 
peste plan 2100 tone ciment, iar 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Năvodari planul a fost 
depășit cu 335 tone îngrășăminte 
și 252 tone acid sulfuric. De ase
menea, organizînd mai bine mun
ca și folosind cu maximă eficiență 
utilajele din dotare și timpul de lu
cru. colectivele unităților de pe 
platforma portuară și-au 
plantil la productivitatea 
cu 4,8 la sută.

depășit 
muncii

CLUJ : Livrări suplimentare 
la export

în toate unitățile din județul 
Cluj se acționează cu hotărire și 
devotament pentru realizarea pla
nului pe acest an și a sarcinilor 
privind obținerea unor producții 
suplimentare solicitate de econo
mia națională și la export. De la 
începutul anului planul la produc- 
tia-marfă a fost depășit cu peste 
100 milioane lei, realizîndu-se 
peste prevederi importante canti
tăți de oțel aliat, oțel beton, ma
șini și utilaje tehnologice pentru 
noi obiective de investiții, produse 
chimice, produse miniere nemetali
fere, materiale de construcții, bu
nuri de consum. O parte însem
nată din producția fabricată în a- 
ceastă perioadă a fost livrată la 
export. Sarcinile de plan la acest 
important indicator au fost depășite 
la Combinatul de lianți și mate
riale refractare si întreprinderea 
Chimica din Turda. întreprinderi
le „Sinterom". „Farmec". între
prinderea mecanică de material 
rulant 16 Februarie din Cluj-Na- 
poca și altele.

SLOBOZIA : Realizări 
ale chimiștilor

Muncitorii și specialiștii 
platforma Combinatului de 
șăminte chimice Slobozia 
tează că, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, prin folosirea 

superiori a 
reușit să 
plan 20 000

de pe 
îngră- 
rapor-

cu indici 
lațiilor, au 
zeze peste 
azotat de amoniu, 3 000 tone îngră
șăminte lichide, 1 000 tone uree și 
altele. Tot în această perioadă s-au 
livrat partenerilor externi în avans 
14 000 tone uree, 5 000 tone azotat 
de amoniu și 4 000 tone îngrășă
minte lichide.

insta- 
reali- 

tone

HUȘI : înnoiri social 
edilitare

Localitatea care pînă de curînd 
era cunoscută doar ca „orașul din
tre vii" a înregistrat în ultimii 
ani, asemenea tuturor așezărilor 
patriei, o puternică dezvoltare e- 
conomică si social-edilitară. O dată 
cu apariția unei zone industriale 
cu întreprinderi de importanță re
publicană au fost edificate aici 
mai multe cartiere de locuințe în- 
sumînd peste 3 200 apartamente, un 
modern hotel, uri complex cine
matografic cu două săli de spec
tacole, două localuri pentru liceele 
agroindustrial și industrial, 3 școli 
generale, un local al poștei. De 
asemenea, spațiile comerciale puse 

la dispoziția oamenilor mun
cii sînt în totalitate noi. A fost 
realizată alimentarea cu apă pota
bilă și industrială a orașului, au 
fost amenajate două parcuri de 
agrement, două stadioane, o piață 
agroalimentară și altele. Se con
struiesc în prezent alte noi an
sambluri de locuințe, urmind ca 
zestrea edilitară a orașului Huși să 
fie îmbogățită cu încă 1 500 aparta
mente, o centrală termică pe căr
bune, un nou spital, o școală cu 16 
săli de clasă și altele.

SUCEAVA : Ritm intens 
de lucru pe șantierul 

centralei termoelectrice
Pe șantierul 

trice de la 
să funcționeze pe bază de lig
nit, constructorii și montorii au 
accelerat mult ritmul de lucru. 
In prezent, o formație din cadrul 
brigăzii electromontaj execută lu
crările de montaj la turbina nr. 1, 
în vederea punerii în funcțiune a 
primului turbogenerator cu o pu
tere instalată de 50 MW.

centralei termoelec- 
Suceava, prevăzută

RUȘCHIȚA: Soluție 
eficientă 

pentru economisirea 
energiei electrice

Asigurarea unor producții spo
rite de minereu cu consumuri tot 
mai mici de materii prime, mate
riale și energie electrică reprezintă 
una din direcțiile prioritare de ac
țiune pentru harnicul colectiv de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea minieră Rușchița. Pe baza unei 
soluții originale, la uzina de pre
parare s-a trecut la folosirea. în 
procesul de producție a minereuri
lor. a apei din mină, a izvoarelor si 
pîraielor din zonă, renunțindu-se la 
utilizarea unei stații de pompare 
care consuma zilnic o mare cantita
te de energie electrică.

ALEXANDRIA : Se extinde 
rețeaua comercială

In noul și modernul centru civic 
al municipiului Alexandria au fost 
deschise magazine moderne pentru 
desfacerea unor articole sanitare, 
chimice și de papetărie. Cu aces
tea. rețeaua unităților întreprinderii 
comerciale de stat pentru mărfuri 
industriale a ajuns la o suprafață 
de 28 000 mp. în perioada imediat 
următoarș se va deschide un mare 
magazin de mobilă și decorațiuni 
interioare.

JIU LUMEA C0HSTBUCT0R1.0R SOCIALISMULUI 
„OGLINZILE ALBASTRE" ALE BOHEMIEI
Un eveniment care, de peste 

patru veacuri, atrage an de an, în 
Bohemia de sud, privitori din în
treaga tară, este „recoltarea" de 
toamnă a peștelui din heleștee și 
din lacurile artificiale. Aceste 
„oglinzi albastre" există încă din se
colul XVI ; ele au fost realizate după 
îndrăznețele proiecte ale meșteru
lui Jakub Krcin. Este vorba de pes
te cinci mii de asemenea heleștee, 
care comunică intre ele printr-o 
fetea de canale. Cel mai mare, 
după lacul Rozmberk (489 ha), este 
Bezdrev, cu o suprafață de 420 ha.

Pe fondul de chihlimbar al unei 
Însorite zile de octombrie, lacul 
parcă fierbe. Peștele îngrămădit în- 
tr-un ultim refugiu acvatic își 
manifestă vădit prezența. Cîțiva 
flăcăi înarmați cu palete lungi de 
lemn izbesc din bărci, oglinda apei, 
gonind spre un uriaș năvod peștii 
care, cu miile și zecile de mii, au 
scăpat precedentelor „recoltări".

Li un semnal, pescarii, cîte 20 
pe fiecare mal, încep să tragă de 
capetele năvodului. Acum zbaterea 
peștelui intrat in prinsoarea cu 
ochiuri dese este și mai zgomotoa
să. Ce urmează ? O operațiune 
complet mecanizată, despre care 
contemporanii iscusitului meșter 
Krcin riu-și puteau închipui că ar 
fi posibilă. Cu . o macara se 
„pescuiesc" din marele năvod 
coșuri după coșuri, pline ochi cu 
peștele care, sortat automat după 
mărime, o ia pe niște jgheaburi, 
în cuve mari cu apă. Acolo va face 
insă numai un scurt popas, înainte 
de a ajunge în „depozitele" de 
pește viu.

La cîțiva kilometri depărtare, 
chiar la sediul întreprinderii pisci
cole Hluboka, se oferă privirilor a- 
linierea de asemenea bazine în 
care peștele recoltat va trăi, din 
nou. în voie, pînă afum, iarna, cînd 
ia drumul piețelor din toate col
turile Cehoslovaciei și din străi
nătate. Aceste „depozite" de pește 
viu, cu o capacitate de 1 200 tone, 
au fost primele din republică. 
Astăzi, toate întreprinderile pis
cicole dețin asemenea bazine, după 
modelul celor de la Hluboka.

Despre schimbările petrecute In 
piscicultura acestei zone cu bogate 
tradiții ne vorbește pe larg di
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rectorul întreprinderii Hluboka, 
inginerul Ladislav Bașt^, Faptul 
că acesta este fiu, nepot și tată de 
piscicultori nu constituie ceva sur
prinzător. Mai curînd, lipsa unei 
asemenea continuități a tradiției 
este o raritate.

Ce s-a schimbat deci ? Tot ceea 
ce face ca producția de pește să 
fie acum de cinci ori mai mare 
fată de 1950. Iar totul înseamnă 
aici, ca de altfel și în celelalte 14 
întreprinderi de profil din țară, 
dezvoltarea pisciculturii pe baze 
științifice, moderne. Și aceasta, în 
primul rînd, cu ajutorul unor cadre 
cu pregătire corespunzătoare, adică

însemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovacă

ingineri cu specialitatea piscicultu
ra, mulți, foarte multi absolvenți 
ai liceului piscicol din Vodnany, 
care, încă de pe băncile școlii, au 
făcut multă practică în producție.

Tot de la Vodnany primește a- 
ceastă întreprindere, ca și celelalte 
cinci din Bohemia de sud și din 
întreaga tară, sprijinul necesar în 
promovarea unei pisciculturi pe 
baze științifice. De ce de aici.? 
Pentru că în orășelul situat nu de
parte de Hluboka și de Ceske Bu- 
dejovice se află Institutul de cerce
tări științifice în piscicultură. Da
torită cercetărilor de aici, crapul 
de Tfebon, sau pur și simplu 
crapul cehesc, cum i se mai spune 
acestui pește gustos care predomi
nă în năvodul pescarilor, nu 
mai este la fel cu cel care se 
prindea, din aceleași ape, acufn pa
tru secole. El a fost ameliorat ge
netic, este mai rezistent Ia boli, are 
o productivitate mai ridicată.

Cea mai bună dovadă a renta
bilității acestei îndeletniciri o con
stituie veniturile realizate de între
prindere de pe urma peștelui 
vîndut — respectiv 75 milioane de 
coroane doar în anul precedent.

Ceea ce țin, de asemenea, să pre
cizeze piscicultorii din Bohemia de 
sud este că puzderia de heleștee 
(pe care azi. prin mijloacele ofe

rite de tehnica modernă, ei le 
împiedică să se colmateze, le men
țin limpezi și curate) are un rol 
foarte însemnat și în protecția, me
diului înconjurător. La fel și în
treaga salbă de lacuri de acumu
lare realizate, în anii de după e- 
liberare, pe Vltava și pe alte rîuri 
din regiune, ca și din întreaga 
Cehoslovacie. Lacuri ca Lipno 
(6 450 ha) sau Orlik (2 600 ha) pre
zintă însemnătate nu numai prin 
energia electrică pe care o produc, 
prin păstrăvul care crește aici, sau 
prin centrele de recreere pe care 
Te oferă oamenilor muncii, pe ma
lurile lor. Totodată, ele împiedică 
inundațiile și influențează în mod 
pozitiv condițiile climatice. Cel mai 
important, poate, este insă că 
lacurile rețin sub control apa. 
Grăitor în acest sens este faptul 
că, nu departe de Hluboka, se află 
două lacuri alăturate, unul de 50 
ha. celălalt de 40 ha. Primul se 
scurge, prin Vltava, în Marea Bal
tică. iar celălalt, prin Dunăre. în 
Marea Neagră.

La fel cum meșterul Krăin, în 
secolul al XVI-lea, a știut să trans
forme această regiune, cu nostalgia 
apei, într-o împărăție a piscicultu
rii, urmașii săi de azi știu să re
tină apele, să pună stăpînire pe 
ele. silindu-le să servească dezvol
tării economice. „Acolo unde este 
apă, are condiții bune și pădurea, 
iar unde este pădure, 'afli apă cu
rată, aer proaspăt și multă frumu
sețe" — spunea un bătrîn pescar 
din tată-n fiu. El trăiește și mun
cește în acest ținut de lacuri arti
ficiale. care stau mărturie despre 
ce poate face omul atunci cînd 
vrea să pună natura în slujba sa.

Bohemia de sud : 5 mii lacuri 
artificiale (fără cele de acumulare), 
52 de întreprinderi industriale noi. 
ridicate doar în ultimii 20 de ani 
și adăugate celor 91 existente, dar 
mult extinse și modernizate în anii 
socialismului.

Iată cîteva realități care dau 
ccntur peisajului de azi al Bohe- 
miei de sud, una din regiunile 
Cehoslovaciei prietene. în care tre
cutul se împletește cu prezentul, 
spre a servi, împreună, viito
rului.

Ioana DABU

■

CREȘTEREA PUTERNICĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
(Urmare din pag. I)
Adică să fie la nivelul cerințelor 
actualei etape de dezvoltare a tă
rii și al celor mai bune realizări 
obținute pe plan mondial. Să fie 
în spiritul vremii noastre, al aces
tui timp care se grăbește. Ce în
semna o secundă pe vremea poș
talionului. cînd veștile 
după cîteva săptămîni 
dintr-o tară în alta, ci 
riorul aceleiași 
unitate de timp 
odată în calcul, 
noii revoluții 
în era cuceririi 
calculatoarelor electronice, 
neîncetat valoarea fiecărei secun
de. fiecărui minut, fiecărei zile.

Programul elabrirat de partidul 
nostru pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii por
nește de la două adevăruri fun
damentale : ce putem face și ce 
trebuie să facem. România a acu
mulat importante valori tehnice și 
materiale. în toți acești ani de 
după Congresul al IX-lea. Azi, țara 
noastră dispune de o industrie pu
ternică. de o economie modernă, 
de o înzestrare tehnică superioară. 
A sosit, deci, momentul să fie va
lorificată la un nivel 
eficientă această 
tehnico-materială, 
nomie mereu mai 
plan mondial, 
celor mai înalte exigențe. Și. desi
gur, că una dintre aceste exigențe 
o constituie creșterea in ritm sus
ținut- a productivității muncii.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigurarea unei 
înalte productivități a muncii 
presupune, mai întîi, perfecționarea 
organizării și modernizarea proce
selor de producție, acțiune care se 
desfășoară in momentul de față la 
scara întregii țări. Desigur. în ac-

ajungeau 
nu numai 
și în inte- 
însemna o 
intra nici-

țări 1 
ce nu
Dar azi, în epoca 
tehnico-știintifice, 
Cosmosului și 

crește
a

superior de 
puternică bază 

să făurim o eco- 
competitivă pe 
corespunzătoare

tualul cincinal vor fl dotate între
prinderile cu mașini și utilaje noi, 
vor fi perfecționate mașinile si 
utilajele existente, se vor aplica 
noi tehnologii, se vor introduce — 
acolo unde este necesar — roboți și 
calculatoare electronice. Toate 
acestea vor contribui la o creștere 
substanțială a productivității mun
cii. Dar, așa cum a precizat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nu trebuie 
să se înțeleagă, cumva, că în aș
teptarea introducerii unei alte teh
nici sau a roboților, se poate re
nunța la mașinile. la utilajele 
existente. Dimpotrivă, se impune 
folosirea lor cu înalt randament, 
perfectionarea lor continuă, Cu 
toată claritatea a arătat secretarul 
general al partidului că. în mo
mentul de fată, cu ce avem — și 
avem o bază tehnică modernă — 
se impune să realizăm. în unități
le industriale, în întreaga econo
mie națională, o organizare superi
oară a producției și a muncii, o 
continuă ridicare a nivelului tehnic 
și, pe această bază, o creștere im
portantă a productivității muncii.

Mașinile, utilajele au o mare în
semnătate în creșterea productivi
tății muncii, dar rolul hotăritor 
revine, incontestabil, omului, oa
menilor. Fiecare unitate economi
că are acum nevoie, mai mult 
decît în etapele precedent?, nu, de 
simpli specialiști, posesori ai 
unor atestate profesionale, ai unor 
diplome de muncitori calificați, de 
ingineri sau tehnicieni, de econo
miști, ci de specialiști cu o solidă 
pregătire tehnico-profesională. De 
specialiști car.e să gîndească, să 
aplice în munca lor idei și soluții 

-tehnice și organizatorice ava'nsate, 
să fie în permanentă la curent cu 
tot ceea ce este nou în știință, în 
tehnică. Este o condiție absolut ne
cesară. acum, în acest moment al 
trecerii noastre prin timp. cînd,

așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „omenirea se 
află intr-o asemenea etapă a dez
voltării în care știința reprezintă 
cea mai puternică forță a progre
sului economic și social".

Modificările de anvergură speci
fice epocii actuale, care fac să 
sporească eficiența și productivi
tatea muncii, să dispară barierele 
tradiționale dintre disciplinele 
științifice, în condițiile in care 
știința a devenit o puternică forță 
de producție, conferă caracter mul
tilateral pregătirii pentru muncă. 
In fața unui tablou profesional ex
trem de dinamic, care 
continuu transformări 
omul înțelege — trebuie 
teleagă — că munca lui specializa
tă nu mai poate fi „înghețată" în- 
tr-e imagine statică, limitată la 
ceea ce există și la ceea ce se cu
noaște la un moment dat. Prin
cipala lui îndatorire este să-și per
fecționeze neîncetat pregătirea teh- 
nico-profesională, să-și lărgească 
orizontul de cunoștințe, o dată cu 
introducerea tehnologiilor noi. a 
utilajelor noi, a mecanizării, auto
matizării și robotizării producției.

în prezent. într-o etapă în care 
se produc mari prefaceri revolu
ționare în societatea noastră socia
listă. cînd au loc mutații profun
de în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale, iar conceptul 
noii calități cucerește masele, asi
gurarea unei înalte productivități 
a muncii a devenit o cerință pen
tru a cărei înfăptuire întregul po
por trebuie să desfășoare o activi
tate stăruitoare, exemplară. Creș
terea puternică a productivității 
muncii este condiția vitală, fun
damentală a dezvoltării intensive 
a economiei românești în 
cincinal, a mersului ferm 
al tării pe calea edificării 
mului și comunismului.

cunoaște 
profunde, 

să in-

actualul 
înainte 

socialis-

Informații sportive
HOCHEI. începînd de astqzi si 

Dină duminică, la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală se vor desfășu
ra întrecerile celei de-a 27-a ediții 
a tradiționalei competiții internațio
nale de hochei pe gheată „Cupa 
Federației".

Vineri. în prima zi a turneului, cu 
Începere de la ora 15. echipa sovie
tică Avtomobilist Sverdlovsk va în- 
tilni formația Bulgariei, iar în con
tinuare reprezentativa României va 
primi replica selecționatei de tineret 
a Cehoslovaciei.

HANDBAL. Reprezentantele tării 
noastre în Cupele europene de 
handbal feminin vor susține dumi
nică. 23 februarie, pe teren propriu, 
meciurile retur din cadrul sferturi
lor de finală. In „Cupa campionilor 
europeni", echipa Știinta Bacău va 
întîlni formația cehoslovacă ISKRA 
Partizanske. iar în „Cupa cupelor", 
TEROM Iași va primi replica echi
pei iugoslave Radnicki Belgrad.

LUPTE. în cadrul concursului in
ternational de lupte greco-romane 
pentru speranțe olimpice, desfășurat 
la Eger (Ungaria), sportivii români 
au obținut patru victorii, prin Radu 
Strubert (48 kg). Nicolae Onică (52 
kg). Cătălin Trofin (68 kg) si Adrian 
Alionte (130 kg), clasați pe primul 
Ioc la categoriile respective.

FOTBAL. Meciuri amicale : la 
Elche (Spania). Spania — Belgia 3—0 
(2—0) ; la Ciudad de Mexico. Me
xic — U.R.S.S. 1—0 (1—0) ; la Rabat, 
Maroc — Bulgaria 0—0 ; la Braga 
(Portugalia). R.D. Germană — Por
tugalia 3—1 (3—0).

ȘAH. în turneul candidatelor lâ ti
tlul mondial feminin de șah, ce se 
desfășoară la Malmoe. după 12 run
de conduce maestra sovietică Marta 
Litinskaia cu 8 puncte, urmată de 
Elena Ahmîlovskaia — 7,5 (1) punc
te. Nana Aleksandria — 7 puncte, Se
menova — 6 puncte (1) etc.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 21 februarie, 
ora 20 — 24 februarie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi în general închisă la 
începutul intervalului. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ninsoare 
în regiunile nordice și izolat sub for
mă de lappviță, ploaie $1 ninsoare în 
restul teritoriului. Tn partea a doua a 
intervalului precipitațiile vor avea un 
caracter generali și vor fi mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări izo
late în nord-estul țării, la începutul in
tervalului din sectorul nord-estic. Apoi 
vîntul va prezenta intensificări locale 
în regiunile estice, predominînd din 
sectorul estic cu viteze de 40—70 km pe 
oră, viscolind zăpada. Temperatura 
aerului în scădere ușoară. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, izolat mai 
coborîte în primele nopți pînă la minus 
15 grade, iar maximele între minus 5 
și plus 5 grade.

tv ii
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Copiii — Înalta datorie față de 

viitorul națiunii. (Reportaj)
20,45 Cadran mondial (color)
21,05 Serial științific (color). „Civiliza

ția metalulu,!". (Episodul 7)
21,30 Ecran cetățenesc. Controlul oame

nilor muncii in acțiune
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)

tură la îndemnul și che
marea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se 
face totul pentru îndepli
nirea neabătută a obiecti
velor noii 1 revoluții agra
re. Pentru că. sublinia 
secretarul general al parti
dului, „Trebuie să înțelegem 
că recoltele mari nu se mai 
pot obține în vechile con
diții de lucru. Agricultura 
intensivă 
mod 
de 
spiritul 
muncă ; 
luționar 
seamnă 
chile tehnologii, la vechea 
mentalitate. la teoriile 
vechi... Trebuie să ne a- 
șezăm serios, să ne însușim 
spiritul revoluționar și să-l 
realizăm în practică, în 
munca noastră ! Să facem 
o agricultură nouă, cu teh
nologii noi !“.

în agricultura noastră 
socialistă, cu deosebire în 
ultimii 20 de ani, o dată cu 
profundele schimbări pe
trecute în înzestrarea teh
nică, dezvoltarea puternică 
a bazei materiale. îmbună
tățirea tehnologiilor de 
lucru, extinderea soiurilor 
și hibrizilor de plante va
loroase. folosirea semințe- . 
lor de' calitate superioară 
și creșterea gradului de 
perfecționare a organizării 
muncii și a 
loc de prim 
activitatea 
Crearea de 
plante, producerea de se
mințe din ' categorii biolo
gice superioare, stabilirea 
de tehnologii noi, per
fecționate. s-au reflectat în 
creșterea producției la ce
reale, plante tehnice, ca și 
în celelalte sectoare. în a- 
gricultură însă, poate mai 
mult ca în oricare alt do
meniu al activității pro
ductive. activitatea de cer
cetare 
tinsă, 
marea 
tuatii

presupune 
nou de gîndire 

acțiune. Vorbim 
revoluționar 

a fi

||Ba3
*

In fotografie : lacul de acumulare Lipno (6 450 ha), supranumit și „Marea Cehiei de sud

j.

un 
și 

de 
în 

or, a fi revo- 
în agricultură in
să renunți la ve-

productiei. un 
ordin îl ocupă 
de cercetare, 
noi soiuri de

se cere să fie ex- 
să fie adaptată la 

diversitate de si- 
pe care le creează

natura. Pămîntul — prin
cipalul mijloc de producție 
din agricultură 
semenea 
structură 
chiar în cadrul aceleiași 
sole, iar condițiile climati
ce sint atît de diferite de 
la o zonă la alta, chiar a- 
propiate fiind, incit metoda 
sau soiul de plante indicate 
într-un loc sînt contraindi
cate în altul, chiar din a- 
ceeași unitate.

Tocmai din aceste motive 
rezultatele cercetării știin
țifice trebuie să fie con
tinuu și continuu adaptate 
la condițiile specifice fie-

are o a- 
diversitate de 
și fertilitate.

de mare răspundere pentru 
a găsi fiecare la locul lui 
soluțiile cele mai bune 
pentru a obține randamen
te cit mai înalte ?

Cu toate lucrurile fru
moase, utile, de mare in
teres ce se realizează în 
multe locuri, preocuparea 
în acest domeniu este încă 
sub posibilitățile existente, 
sub nivelul cerințelor. De
sigur, mai întîi de toate 
este vorba de interesul 
nefiresc de scăzut al unor 
cadre de specialiști. Pen
tru că nu este normal ca 
în multe unități din unele 
zone producțiile să se si-

cerceteze, să experimente
ze ceea ce stă în puterea 
lor pentru creșterea pro
ducției agricole.

In aceeași ordine de idei, 
nu p.utine sînt situațiile In 
care se dovedește că unii 
specialiști nu manifestă 
preocupare pentru cu
noașterea corespunzătoare 
a pămîntului. a compoziției 
solului si a potențialului 
de fertilitate, pentru a ști cu 
exactitate cît poate produ
ce un anumit teren si cu ce 
trebuie intervenit pentru a 
produce mai mult. Cu atît 
mai de neînțeles sînt ase
menea situații, cu cît toate

for- 
pro- 
plus 
știe.

rumul reco el or mari
cărei zone. Se poate afir
ma că aceasta constituie 
prima și poate cea mai 
importantă îndatorire a 
specialiștilor din toate uni
tățile agricole. Pentru că 
munca specialistului agricol 
nu poate fi apreciată nu
mai după corectitudinea 
executării lucrărilor. Co
rectitudine. exactitate, dis
ciplină i se cere oricărui 
lucrător. Specialistului i se 
cere mult mai mult : el 
este cel chemat să creeze 
climatul de rieastîmpăr 
creator, de căutare con
tinuă a celor mai bune so
luții. Lui i se cere 
ocupare 
pentru 
pentru 
tru a _ 
cele mai indicate, soiurile 
și semințele potrivite, do
zele optime de îngrășămin
te în condițiile specifice în 
care-și desfășoară 
ta tea.

Se 
pynct 
ta tea 
cialiștii din agricultură la 
nivelul cerințelor, al posi
bilităților multiple pe care 
le au ? Are ea extinderea 
și temeinicia pe care o re
clamă o asemenea muncă

_ ____ ------- , pre-
asiduăl tenace 

a experimenta, 
a adapta, pen- 
găsi tehnologiile

activi-

află — din 
de vedere — 
desfășurată de spe-

acest 
activi-

tueze ani de-a rîndul la 
un nivel foarte scăzut, cu 
mult sub condițiile create. 
Or, tocmai în aceste unități 
unde munca proprie de 
cercetare a specialiștilor 
6e impune a fi mai a- 
siduă decît în alte părți, 
se dovedește că preocupa
rea pentru a proba, pentru 
a cerceta cu încăpățînare, 
cu tenacitate cauzele reale 
.ale producțiilor scăzute 
și a se ajunge la soluții
le optime ce se impun a 
fi luate, se află la un ni
vel foarte scăzut, dacă nu 
cumva lipsește cu desă- 
vîrșire.

Se impune o precizare 
pentru a înlătura orice 
confuzie. Nu este vorba de 
a se înființa laboratoare 
sofisticate, prevăzute cu 
personal numeros, calificat. 
Pentru că nu se poate pre
tinde specialistului agricol 
să creeze ca în activitatea 
de cercetare. Deși, nici 
acest lucru nu este im
posibil pentru cine doreș
te s-o facă. Se pune doar 
problema ca specialiștii a- 
gricoli. fiecare la locul lui 
de muncă — la culturile de 
cîmp, în zootehnie. în le
gumicultura sau în alte 
domenii de activitate— să

aceste elemente trebuie să 
constituie abecedarul ori
cărui specialist in tentativa 
de a obține recolte tot mai 
mari.

Pe de altă parte, lucru 
lăudabil, sint cunoscute în 
unele județe preocupările 
unor cadre de conducere 
din agricultura lor de a se 
ocupa personal de introdu
cerea si extinderea în cul
tură a unor soluri de plan
te valoroase, de a organiza 
pe baze științifice produ
cerea de semințe din verigi 
biologice superioare. Dar 
și mai lăudabil ar fi ca 
acest interes viu să devină 
o practică, o obligație 
fiecare unitate agricolă, 
fie puși specialiștii în 
tuatia de a introduce 
programul lor de muncă 
asemenea preocupări. Ce 
forță creatoare uriașă ar fi 
pusă astfel in mișcare ! O 
foită capabilă să rezolve 
marile si micile probleme 
ale creșterii producției agri
cole în condițiile specifice 
dintr-o unitate sau alta.

Mai presus de orice, 
esențiale rămîn în cele din 
urmă pasiunea, interesul 
oiriului. Orice sarcină s-ar 
da. dacă nu există im
pulsul interior, dorința 
creatoare de a rezolva oro-

in 
Să 
si- 
în

blemele ce apar, nici un 
plan, nici o indicație, ori- 
cit de bune ar fi. nu pot da 
rezultatele scontate. Toc
mai în această direcție tre
buie să se desfășoare mai 
intens activitatea politică 
și educativă a organelor si 
organizațiilor de partid, 
pentru a stimula si a trezi 
la toti specialiștii ambiții 
profesionale sănătoase, do
rința vie de a face cu 
te proprii, cu mintea 
prie. acel „ceva" în 
fată de ceea ce se
fată de ceea ce a intrat în 
rutină. Pentru aceasta tre
buie sădită în conștiința 
fiecărui specialist dorința 
de a nu fi un simplu prac
tician. un simplu executant 
al unor norme sau norma
tive tehnice, ci un om care 
gîndește creator, care cau
tă. caută pentru a aiunge 
pe baza experimentării 
proprii, a muncii de cerce
tare făcută Ia nivelul con
dițiilor pe care i le oferă 
unitatea unde lucrează, la 
rezultate care să-i permită 
să obțină producții cit mai 
mari. Pentru că. asa cum 
sublinia secretarul general 
al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Orice 
mecanizare am avea, orice 
irigații am face, orice să
mânță am da. omul este 
acela care hotărăște recol
ta ! Și trebuie să facem ca 
specialiștii noștri, toți oa
menii muncii din agricul
tură să-și indeplineaseă in 
cele mai bune condiții răs
punderea mare fată de po
por, fată de cauza socia
lismului, a dezvoltării pa
triei noastre".

Materializarea acestei 
răspunderi presupune im
plicarea mai nuterniaă a 
specialistului în soluțio
narea. cu mijloace si forte 
proprii, a numeroaselor 
probleme tehnice si științi
fice specifice fiecărei zone, 
fiecărei unități.

Aici se află o uriașă re
zervă. un potential imens 
pentru creșterea producției 
agricole. Este o energie 
creatoare care se cere a fi 
pusă pe deplin în va
loare !

cinema
© Vară sentimentală : FEROVIAR 
(505140) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19. PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Racolarea : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.

• Nu te voi uita niciodată : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri in Ontario : FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Sarea e mai prețioasă decît aurul : 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
O Alice : STUDIO (59 53 15) — 9: 11; 
13; 15; 17; 19, UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA (85 77 12) 
- 11; 13; 15.
• Rămîi, fericire : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Fata fără zestre.: POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.

• Hallo, taxi!: GIULEȘTT (17 55 46) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) - 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

Vinătorul de căprioare : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, VIITO
RUL (10 67 40) - 15; 17; 19.
@ Ultimul mohican : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
® Adio, domnule Chips : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18.
© Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 15; 17. Prietenul nostru Tii — 
19: DOINA (16 35 38).
• Ciinele : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19. 

i® Cobra se întoarce : LUMINA 
(1)74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VITA (17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Pilot de formula 1 : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
•CULTURAL (83 50 13) — 10; 12,15;
14,30; 16,45; 19.
• Cei șapte fantastici : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26)- — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Avertismentul: FLACARA (20 33 40)
— 13,30; 16; 18,15.

teatre
• Teatru] Național (14 71 71, sala 
mică) : Jocul ielelor — 17; (sala 
Atelier) : Arheologia dragostei — 
17,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
solistă : Cristina Anghelescu — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 17,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
- 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Romanță tîrzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună
- 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala- Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 17,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34): Milionarul sărac — 18; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Cum s-a făcut 

de-a rămas Catinca fată bătrînă — 18.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatru] „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15; De la Stan și 
Bran la Muppets — 18.
• Teatru] „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 15; sala Cosmo- 
nautilor, 11 12 04) : Dana și Lfeul — 10.
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guiiden- 
stern — 18,30.
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l Asiatice (O.S.P.A.A.) a dat publi- 
/ citătii. la Cairo, un nou anei prin 
ț care statele si popoarele lumii sint 
i chemate să depună eforturi spori- 
’ te în direcția asigurării păcii, li

chidării arsenalelor nucleare și 
realizării, ca obiectiv final. a 
dezarmării generale si totale. Ome
nirea trebuie să declare război 
foametei, sărăciei, subdezvoltării — 
probleme ce ăr putea fi depășite 
prin alocarea, in scopuri construc
tive. a unei părți din uriașele fon-

Prin dezarmare — la soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea

CAIRO 20 (Agerpres). — Secre
tariatul permanent al Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor Afro-

Pentru crearea unei 
în nordul

REYKJAVIK 20 (Agerpres). - 
Intr-o declarație făcută la Reykja
vik. Gudmandor Gergensen. liderul 
Asociației de luptă pentru o Islan- 
dă fără baze militare străine, a 
menționat că majoritatea .covîrși- 
toare a islandezilor se pronunță in 
favoarea creării unei zone denu- 
clearizate în nordul continentului

duri irosite in prezent pentru înar
mare. se arată în document, re- 
liefindu-se din nou relația de strîn- 
șă interdependență existentă între 
realizarea dezarmării și stimularea i 
eforturilor de progres ale tuturor ’ 
statelor, în primul rînd ale celor l 
în curs de dezvoltare.

1986. proclamat de O.N.U. An In- ) 
ternatibnal al Păcii, trebuie să mar
cheze începutul unei perioade noi . 
în viata umanității, prin trecerea i 
la acțiuni eficiente de eliberare a / 
omenirii de povara coșmarului nu- ț 
clear, de dezarmare si salvare a 
păcii pe întreaga planetă.

I

zone denuclearizate 
Europei

european. Reamintind că guvernul 
si parlamentul islandez au adop
tat o hotărire privind interzicerea 
aducerii de arme nucleare în Is
landa. Gudmandor Gergensen a 
subliniat că organizațiile de luptă 
pentru pace din tară vor milita 
pentru ca această decizie să fie 
ferm respectată.

fie deturnată„Știința să nu 
de la scopurile ei firești 1"

nat textul unui document prin care 
se atrage atenția asupra faptului 
că programul respectiv determină, 
în fapt, o escaladare periculoasă a 
cursei înarmărilor, reprezentînd, în 
același timp, o uriașă risipă de 
resurse umane și materiale. Docu
mentul exprimă, de asemenea, 
preocuparea unei mari majorități a 
savanților din această țară față de 
consecințele nocive ale deturnării 
activității de cercetare științifică de 
la scopurile ei firești.

BONN 20 (Agerpres). — In Repu
blica* Federală Germania este in 
curs de desfășurare o amplă cam
panie împotriva participării oame
nilor de știință vest-germani la 
realizarea programului american de 
cercetări militare în domeniul spa
țial Inițiativa de Apărare Strate
gică — cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor". După cum a de
clarat unul din inițiatorii acestei 
acțiuni, fizicianul Werner Buckel, • 
pînă în prezent peste 13 000 de oa
meni de știință din R.F.G. au sem-

In favoarea încetării tuturor experiențelor nucleare
VIENA 20 (Agerpres). — Consi

liul austriac al păcii a dat publici
tății, la Viena, un nou apel în 
direcția intensificării acțiunilor 
pentru oprirea spifalei periculoase 
a cursei înârmărilor, îndeosebi în 
domeniul nuclear. Documentul evi
dențiază că eliminarea primejdiei

unui război atomic — ale cărui 
consecințe ar fi devastatoare pen
tru întreaga planetă — trebuie să 
reprezinte un obiectiv vital al tutu
ror statelor și popoarelor lumii. 
Intre altele, apelul reliefează nece
sitatea încetării oricăror experien
țe cu arma nucleară.

Lupta pentru pace - o obligație, o datorie a tuturor
ROMA 20 (Agerpres). — „Nu tre

buie să amintim scenariile de dis
trugere și dezolare pe care le dez
văluie marile organizații de studii 
strategice pentru a ne da' seama că 
un conflict nuclear — fie el de pro- 

| porții „limițate" — ar avea conse- 
< cințe atit de grave incit ar pune 
J pur și simplu în pericol supravie- 
ț țuirea speciei umane" — se arată,
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GENEVA 20 (Agerpres). — In in
tervenția sa la Conferința pentru de
zarmare de la Geneva, reprezentan
tul U.R.S.S. a dat citire mesajului 
adresat conferinței de Mihail Gor- 
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. „Omenirea a ajuns la un 
moment de cotitură în istoria sa, 
cînd trebuie să opteze asupra căii de 
viitor : să lichideze inerția trecutu
lui, cînd securitatea era privită în 
primul rînd prin prisma poziției de 
forță șf a soluțiilor tehnico-militare, 
sau să rămină ostaticul cursei înar
mărilor — nucleare, chimice și. în 
perspectivă, al altora nu mai puțin 
groaznice. Această opțiune trebuie 
să fie curajoasă și plină de respon
sabilitate" — se spune in mesajul 
transmis de agenția T.A.S.S. In con
tinuare, se arată că „eliberarea ome
nirii de pericolul nuclear se poate 
realiza numai pe o singură cale 
directă — lichidarea armei nucleare. 
Acționînd pentru o lume liberă de 
arma nucleară și chimică, noi sîntem 
gata ca în domeniul reducerii arma

mentelor convenționale și a forțelor 
armate să mergem tot atit de de
parte cit vor fi dispuse să meargă 
și alte state. Am vrea să ne expri
măm speranța că statele participante 
la conferință își vor ridica glasul in 
favoarea unor astfel de acțiuni, iar 
conferința insăși va putea trece la 
tratative constructive, care să ducă 
la Încetarea completă a experiențelor 
cu arma nucleară de către toate sta
tele. pretutindeni și pentru totdeau
na. Aș dori să subliniez că toate mă
surile practice privind limitarea, înar
mărilor și dezarmarea propuneri) să 
fie întărite prin măsuri de verificare 
și control efectiv". Uniunea Sovieti
că este la fel de interesată ca și alte 
state în îndeplinirea strictă a preve
derilor înțelegerilor — se arată in 
mesaj, iar în ceea ce o privește, ea 
a făcut și face tot posibilul pentru 
aceasta, fiind de acord cu cel mai 
strict control privind interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, inclu
siv cu inspecția la fața locului, cu 
utilizarea tuturor realizărilor în do
meniul seismologiei.

ȘEDINȚĂ PLENARĂ IN CADRUL TRATATIVELOR DE LA VIENA
Propunere a R.S. Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. Polone 
și U.R.S.S. privind reducerea trupelor terestre și armamentelor 

din Europa centrală
VIENA 20 (Agerpres). — La Vie

na a avut loc. joi. o ședință plena
ră in cadrul tratativelor-cu privire 
la reducerea trupelor și armamente
lor și măsuri adiacente .în Europa 
centrală. In numele statelor socialis
te participante la tratative — R.S. 
Cehoslovacă. R.D. Germană, R.P. 
Polonă și U.R.S.S. — a fost' prezen
tat un proiect de „Acord cu privire 
la reducerea inițială de către Uniu

nea Sovietică și S.U.A. a trupelor te
restre și armamentelor, fără majo
rarea ulterioară a nivelurilor forțe
lor armate și armamentelor părților 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală". S-a propus statelor membre 
ale N.A.T.O. ca pe baza acestui pro
iect să se treacă la'dezbateri pentru 
elaborarea unui acord reciproc ac
ceptabil, informează agenția T.A.S.S.

Dialogul politic — singura bază de soluționare 
a situației din America Centrală

Declarația președintelui mexican

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația se menține în
cordată în sudul Libanului
• Convorbiri italo-Iibaneze

BEIRUT 20 (Agerpres). — Situația 
in sudul Libanului continuă să se 
mențină deosebit de încordată, pre
zența forțelor israeliene de ocupație 
făcindu-se tot mai intens simțită in 
teritoriul național libanez. Pentru a 
patra zi consecutiv, joi, militarii is- 
raelieni și-au continuat acțiunile de 
căutări în sectorul de la nord de așa- 
zisa „zonă de securitate", peste 1 200 
de soldați sprijiniți de elicoptere, 
tancuri și 'blindate aflindu-se în sa
tele libaneze din regiune, unde des
fășoară operațiunK militare în rîndul 
populației locale, informează agen
țiile internaționale de presă, „Situa
ția este foarte gravă in sudul Liba
nului și punem în gardă părțile im
plicate asupra riscului foarte serios 
al unei confruntări sîngeroase in 
regiune", a arătat un purtător de 
cuvint al Forței Interimare O.N.U. — 
U.N.I.F.I.L.

Luptătorii libanezi, din rezistență 
se opun cu putere operațiunilor is
raeliene în zonă. Agențiile de presă 
informează că partizanii au doborît 
un elicopter militar israelian, toți 
membrii echipajului fiind omorîți.

Pe de altă parte, Reuter, citind 
postul de radio Beirut, transmite că, 
în aceeași zi, in regiunea Bikfaya 
(16 km de capitala libaneză) au avut 
loc lupte între soldați ai armatei na
ționale și milițiile șiite.

ROMA 20 (Agerpres) — Aflat în 
vizită la Roma, președintele Liba
nului, Amin Gemayel, a avut con
vorbiri cu primul ministru al Ita
liei, Bettino Craxi. Intr-un comu
nicat dat publicității în capitala ita
liană, citat de agenția ANSA, se 
relevă că președintele Gemayel a 
prezentat situația din Liban, „care 
continuă să fie îngrijorătoare", si 
îndeosebi dificultățile apărute după 
acordul de la 28 decembrie anul 
trecut, dintre milițiile rivale liba
neze. Primul ministru Bettino Craxi 
a reafirmat sprijinul Italiei pentru 
o soluție de pace în Liban, care să 
garanteze unitatea, independența de
plină, suveranitatea și integritatea 
teritorială a țării. El â estimat că 
soluționarea problemelor Libanului 
constituie un element esențial al in
staurării unei păci juste și durabile 
în întregul Orient Mijlociu, subli
niază agenția ANSA.

moscova: In întîmpinarea Congresului 
al XXVII-lea al P.C.U.S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Mi
hai Coruț și I. Chebeleu transmit : 
Capitala Uniunii Sovietice găzdu
iește. în aceste zile din preajma ce
lui ’de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S., o suită de expoziții de artă 
plastică si alte manifestări artistice 
de amploare. Dintre ele se deta
șează Expoziția unională de artă 
plastică, deschisă in Sala centrală 
de expoziții din imediata apropiere 
a Palatului Congreselor de la 
Kremlin, unde peste o mie de ar
tiști, au supus atenției publicului 
mai bine de 2 000 de lucrări, repre
zentînd cele mai diferite genuri si 
stiluri de creație. Lucrările au fost 
selectate din întreaga creație a ar
tiștilor plastici, din intervalul care 
a trecut de Ia congresul precedent 
al P.C.U.S. Organizată sub generi
cul „Noi construim comunismul", 
actuala expoziție reușește să înfă
țișeze cuprinzător aspecte semnifi
cative din viața și activitatea oa
menilor sovietici, operele prezenta
te fiind, in majoritatea lor. rod al 
activității creatorilor pe șantierele 
de construcții, in întreprinderi in
dustriale si unități agricole. în scoli 
și laboratoare științifice.

O altă manifestare din domeniul 
artelor plastice a fost deschisă la 
Casa prieteniei din Moscova. Aici 
sint expuse opere ale unor artiști 
plastici din întreaga țară' ce oglin
desc sugestiv etapele principale ale 
apariției și dezvoltării statului so
vietic.

„P.C.U.S. în lupta pentru pace și

progres social" este intitulată expo
ziția găzduită de sediul Bibliotecii 
de stat pentru literatură străină 
din Moscova. In standurile ei sint 
prezentate lucrări care infâ-.ișează 
momente . din istoria partidului si 
statului sovietic.

In suita manifestărilor premer
gătoare Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S. se înscrie și expoziția 
„Teatrul sovietic în slujba păcii și 
progresului" de la Muzeul de artă 
teatrală. Aceasta înfățișează dez
voltarea mișcării teatrale in repu
blicile unionale și autonome so- 
vietice.

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — In 
preajma Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S., pe porțile uzinelor de 
mașini agricole din Rostov pe Don 
a ieșit prima serie de noi combi
ne cerealiere de tip „Don", rela
tează agenția T.A.S.S. Ele sint con
cepute pentru recoltarea de grîu, 
porumb, sorg, orez și au capacita
tea de 8—10 kilograme de masă 
cerealieră pe secundă, putînd, în
locui două combine de tip „Niva" 
pe care uzinele le produceau pînă 
în prezent.

Pe lanurile de grîu, combina re
coltează cerealele, lăsînd în urmă 
paiele legate în snopi, pe cele de 
porumb asigură recoltarea sepa
rată a știuleților și tocareg coce
nilor care se folosesc apoi pentru 
furajarea animalelor.

Peste 5 ani, uzinele vor ajunge 
la o producție de 75 000 de com
bine „Don" pe an.

Lansarea stației științifice modulare „Mir"

între altele, într-un articol publicat 
de ziarul italian „Rinascita". ,;De 
aceea, continuă ziarul, trebuie să i 
luptăm pentru pace, amintindu-ne J 
că pacea este o necesitate logică, i 
chiar o obligație, o datorie a tutu- ț 
ror". în articol se lansează un nou ( 
apel la intensificarea eforturilor ’ 
menite să asigure un viitor pașnic 1 
întregii umanități.

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, s-a 
pronunțat pentru încetarea imediată 
a ostilităților în America Centrală, 
insistind asupra necesității urgente 
a dialogului politic în vederea solu
ționării situației din regiune — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Cu prilejul primirii trimisului spe
cial al S.U.A. în America Centrală, 
Harry Schlaudeman, șeful statului 
mexican a subliniat imperativul in
staurării păcii in această zonă ex
clusiv pe baza dialogului politic, 
care să corespundă intereselor păr
ților aflate în conflict. El a relevat, 
in context, importanța pe care o 
are crearea unui climat propice des
fășurării negocierilor ce au ca 
obiectiv edificarea păcii în America 
Centrală, evidențiind în acest, sens 
rolul Declarației ,,de, la Caraballeda, 
adoptată de „Grupul de la Conta- 
dora" și „Grupul de sprijin", și ur
gența găsirii mecanismelor menite

să permită traducerea în viată a 
acesteia. ★

■WASHINGTON 20 (Agerpres) — 
In pofida cererilor exprimate pe 
plan internațional, a apelurilor la 
reținere și neamestec in treburile 
interne ale altor țări și Ia soluțio
narea pe cale negociată a situației 
din America Centrală, purtătorul 
de cuvint al Departamentului Apă
rării al S.U.A. a anunțat realizarea 
de noi manevre militare in zona 
coastelor centroamericane la Ocea
nul Pacific. La aceste manevre vor 
lua parte cui.rasatul „Iowa", dotat 
cu rachete „Cruise", și fregata „John 
Hal!" aparținind flotei militare ame
ricane.

Manevrele coincid cu alte exerciții 
militare, denumite codificat „Teren- 
cio Sierra ’86", pe care armata ame
ricană le efectuează în Honduras, 
începînd din ianuarie și programate 
să se încheie in luna iunie — re
levă agenția Prensa Latina.

O nouă dovadă a gravelor pericole 
pe care le comportă cursa înarmărilor

Rachetă „Hercules" autodeclanșată accidental în timpul unei 
testări de rutină

WASHINGTON 20 (Agerpres) — 
Agenția Associated Press relatează 
că, recent, mecanismul unei rachete 
aer-aer de tip „Hercules" s-a auto- 
declanșat accidental în timpul unei 
testări de rutină, pe poligonul din 
apropierea localității McGregor 
(Texas). Deși incidentul nu s-a sol
dat cu pierderi de vieți omenești

sau daune materiale importante", el 
reprezintă totuși un avertisment se
rios asupra repercusiunilor poten
țiale pe care le-ar putea avea ase
menea evenimente incontrolabile. 
asupra necesității renunțării la acu
mularea unor arsenale militare dis
trugătoare.

Represiuni în
SEUL 20 .(Agerpres) — Poliția 

sud-coreeană a pus sub stare de 
supraveghere la domiciliu majorita
tea celor 350 membri ai Comitetului 
Central al Noului Partid Democra
tic Coreean (N.P.D.C.) — principala 
formațiune politică de opoziție din 
tară — in încercarea de a stăvili 
campania strîngerii a 10 milioane de 
semnături pe un apel privind amen
darea „constituției" și organizarea 
de alegeri prezidențiale prin sufra
giu universal, transmite agenția 
France Presse, C.C. al N.P.D.C. urma 
să se întrunească pentru a lua mă
surile necesare impulsionării acestei

Coreea de Sud
acțiuni de largă audiență în rîndul 
cetățenilor sud-coreeni — echivălînd 
cu o dezavuare totală a regimului 
dictatorial, prezidat de Chun Du 
Hwan.

Intr-o declarație, Noul Partid 
Democratic relevă că nu se va lăsa 
intimidat de represalii și de aresta
rea participanților Ia această campa
nie, continuindu-și lupta pentru 
apărarea intereselor populației. în 
diferite orașe de provincie au fost 
reținuți ori persecutați de poliție 
circa 60 de militanți ai acestei for
mațiuni^ politice.

CONVORBIRI IA BONN
între cancelarul R.F.G. 

și președintele 
Camerei Populare a R.D.G.
BONN 20 (Agerpres). — Cancelarul 

vest-german Helmut Kohl a avut 
convorbiri, miercuri, la Bonn, cu 
Horst Sindefmann, președintele Ca
merei Populare a R.D. Germane, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., care conduce delegația 
parlamentară a R.D.G. aflată intr-a 
vizită oficială de patru zile în R.F. 
Germania, la invitația grupului 
parlamentar al P.S.D. din R.F.G. Po
trivit relatării agenției A.D.N., cu. 
acest prilej au fost evidențiate evo
luțiile pozitive din relațiile dintre 
cele două state germane după între
vederile la nivel înalt de anul trecut.

H. Sindermann a arătat că actuala 
vizită Ia Bonn reprezintă o expresie 
a dorinței R.D.G. de a continua dia
logul politic de substanță cu oamenii 
politici vest-germani și că relațiile 
dintre R.D.G. și R.F.G. nu pot fi se
parate de întregul complex al rela
țiilor și problemelor internaționale.

La rîndul său, cancelarul H. Kohl 
a subliniat dezvoltarea pozitivă din 
ultimul timp a relațiilor dintre cele 
două state, exprimîndu-și dorința de 
a se reîntîlni cu președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., pentru ex
tinderea in continuare a raporturilor 
bilaterale în diverse domenii de in
teres reciproc, menționează agenția 
citată.

MOSCOVA 20 (Agerpres). - Po
trivit programului de explorare 
a spațiului cosmic, in Uniunea So
vietică a fost lansată, in cinstea 
Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S., stafia științifică modulară 
„Mir", relatează agenția T.A.S.S. 
„Mir" dispune de un sistem nou 
de cuplare in spațiu cu alte vehicu
le cosmice, avind sase dispozitive 
de cuplare distincte. Ea constituie 
componentul de bază pentru reali
zarea in spațiu a unui complex 
multifunctional permanent, pilotat, 
cu ’moduluri cu destinație științifi
că sau pentru rezolvarea unor ne
cesități ale economiei naționale.

Procesele de pilotare și de asigu
rare a bunei funcționări a stației 
sint automatizate in mare măsură. 
A fost sporită puterea instalată a 
agregatelor care asigură alimenta
rea cu energie electrică și au fost 
create condiții mai confortabile

pentru activitatea și odihna cos- 
monauților.

In perioada inițială a evoluției 
stației „Mir" se prevede testarea 
tuturor, componentelor ei in regim 
de zbor automat si pilotat. Simul
tan, se va pune la punct sistemul 
de dirijare a stafiei cu ajutorul 
unor sateliți de retransmisie. Ulte
rior, precizează T.A.S.S., cu com
ponentul de bază se vor cupla mo
duluri specializate.

tn prezent, in spațiul extraat- 
mosferic evoluează stafiile sovie
tice orbitale „Saliut-7" și „Mir". 
Potrivit datelor telemetrice, siste
mele de bord ale ambelor stafii 
funcționează normal. Dirijarea 
zborului stafiilor se efectuează de 
la Centrul de dirijare a zborurilor 
cosmice de Ungă Moscova, cu aju
torul unor stații situate pe terito
riul U.R.S.S. și pe nave de cerce
tări științifice ale Academiei de 
științe a U.R.S.S.

PRAGA

Consfătuire pe probleme actuale ale activității de partid
PRAGA 20 (Agerpres). — Sub pre

ședinția lui Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R.S. Cehoslovace, 
a avut loc o consfătuire a primi
lor secretari ai comitetelor regio
nale ale P.C. din Cehoslovacia și

P.C. din Slovacia, ai comitetelor o- 
rășenești de partid Praga și Bra
tislava, relatează agenția C.T.K. Au 
fost examinate probleme actuale ale 
activității partidului in etapa finală 
a pregătirilor in vederea Congresului 
al XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia.

SOFIA: Plenara C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar. 
După cum transmite agenția B.T.A., 
plenara a dezbătut și aprobat proiec
tul tezelor pentru cel de-al XIII-lea 
Congres al P.C.B. cu privire la acti

vitatea partidului, la dezvoltarea 
socială, economică și culturală a ță
rii in cel de-al IX-lea cincinal 
(1986—1990) și în perspectivă pînă în 
anul 2000. S-a hotărît ca proiectul să 
fie supus dezbaterii publice.

BELGRAD: Pregătiri pentru Congresul U.C.I.

===== (din actualitatea politică') =——

Danemarca se opune lărgirii atributelor 
supranaționale ale Pieței comune

Pentru prima dată de la crearea sa, 
în 1957, Comunitatea Economică 
Europeană (cum este numită oficial 
Piața comună) a ținut o importantă 
reuniune in absenta citorva din 
membrii săi, ca urmare a existenței 
unor serioase deosebiri de vederi : la 
întrunirea de la 17 februarie de la 
Luxemburg pentru semnarea unui 
document prevăzînd un șir de modi
ficări în modul de funcționare a in
stituțiilor C.E.E., trei țări — Dane
marca. Grecia și Italia — n-au fost 
prezente. După cum s-a precizat, 
guvernele respective au hotărît să 
amine semnarea acestui act pină la 
anunțarea rezultatelor referendumu
lui de la 27 februarie, prin care 
electoratul danez urmează să se pro
nunțe în favoarea sau împotriva mo
dificărilor propuse, care prevăd. în 
esență, lărgirea atributelor suprana
ționale ale Pieței comune.

Potrivit agenției U.P.I., hotărînd să 
supună problema modificării statute
lor existente ale C.E.E. unui refe
rendum. Danemarca s-a făcut ..pur
tătorul de cuvint al țărilor mai mici" 
ale Pieței comune, refuzului lor de a 
fi puse în situația de a se adopta de
cizii peste capul lor. de natură a le 
leza suveranitatea și independenta 
națională, „tn această problemă — 
arăta U.P.I. — Danemarca reprezintă 
nu numai interesele sale majore, dar 
si pe ale celorlalte țări mici din 
C.E.E".

După cum se știe, în cei 29 de ani 
de existență. în cadrul Pieței comune 
au existat nenumărate dispute, de
terminate de deosebiri de vederi în
tre țările membre, țări diferite ca 
mărime și potențial, și avind. ca 
atare, și interese deosebite. Pină 
acum, țările ale căror interese erau 
periclitate s-au prevalat de dreptul 
lor suveran de a se opune hotă- 
rîrilor care nu veneau in concor
danță cu interesele lor naționa
le, in conformitate cu principiul 
unanimității prevăzut în statutele 
C.E.E. Acest principiu a fost adoptat 
de cele șase țări fondatoare (Franța, 
R.F.G., Italia. Belgia, Olanda și Lu
xemburg) și la el au aderat celelalte 
șase state membre (Anglia. Dane

marca. Republică Irlanda. Grecia. 
Spania, Portugalia) cind s-au alătu
rat la C.E.E.

în ultima vreme însă, unele țări, 
in special cele mari, care au princi
pala pondere economică și dețin ma
joritatea voturilor și in parlamentul 
de la Strasbourg, au considerat acest 
principiu ca fiind „depășit", deoarece 
ar fi devenit, chipurile, un mijloc fo
losit de țările mici pentru a bloca 
hotăririle „majorității". Așa cum 
arată insă realitățile, partenerii 
a căror putere economică este mai 
mică și-au manifestat opoziția nu
mai față de acele hotăriri pe care 
le considerau ca fiindu-le nefavora
bile, că le știrbesc suveranitatea și le 
încalcă interesele .majore. Tocmai 
pentru a contracara „principiul una
nimității", care dădea tuturor țărilor 
membre posibilitatea de a-și apăra 
interesele, a fost concepută de către 
„cei mari" o „reformă" instituțională 
a C.E.E.. care are în vedere. înainte 
de toate, extinderea cazurilor de 
adoptare a hotărîrilor pe baza majo
rității de voturi, inclusiv lărgirea 
competențelor supranaționale ale 
C.E.E. și ale parlamentului vest-euro- 
pean.

Dar Danemarca a spus „nu", 
parlamentul acestei țări hotărind să 
nu accepte propunerile privind re
forma C.E.E. ; argumentul hotăritor 
adus a fost că prin această reformă 
i se răpește Danemarcei, și în gene
ral celorlalte țări mici, orice posibi
litate de a-și apăra și susține inte
resele. Se subliniază că ceea ce este 
posibil intre indivizi, în acele ca
zuri unde minoritatea se supune 
majorității, nu poate fi aplicat și în 
cazul relațiilor dintre entități sta
tale, relații care se bazează — și tre
buie să se bazeze — pe principiile 
independenței și suveranității, egali
tății in drepturi, avantajului reci
proc ; or, este limpede că aseme
nea principii exclud raporturi de 
subordonare. Și, pornind de la decizia 
parlamentului, guvernul danez, pen
tru a da poporului posibilitatea să-și 
spună direct cuvîntul în legătură cu 
această problemă, a hotărît ț’inerea 
unui referendum Ia 27 februarie.

Explicînd această poziție, revista 
„TIME" scrie că „multi danezi 
se simt amenințați, se tem că in
tr-o comunitate cu prerogative su
pranaționale ist vor pierde suverani
tatea si identitatea". Iar purtătorul 
de cuvint al Partidului social-demo
crat. Lasse Budtz.a declarat : „Noi 
nu vrem să devenim prizonierii țări
lor mai mari, intr-o comunitate in 
care țările măi mici, ca Danemarca, 
ar fi înghițite". Dar atitudinea Da
nemarcei este determinată și de con
siderente de natură economică și so
cială. „In ochii danezilor, scrie 
„Time", o serie de deficiențe exis
tente sint puse in legătură cu a- 
partenenfa Danemarcei la Piața co
mună. Astfel, dacă înainte de a de
veni membră, șomajul in Danemarca 
era de 1,1 la sută din totalul forței 
de muncă, in prezent proporția 
a depășit 11 la sută. De aceea au 
crescut sentimentele împotriva ■ Pie
ței comune in tară. Sprijinul față de 
C.E.E. a scăzut de la 57 la sută, cit 
era în 1973, la 39 la sută in prezent".

Această poziție a parlamentului 
danez a' provocat „indispoziție" in 
rindul „partenerilor majori" ai 
C.E.E. Asupra Danemarcei — 
scrie în acest sens ziarul bri
tanic „IJAILY TELEGRAPH" - „se 
exercită presiuni pentru a accepta 
proiectul de reforme", deoarece „un 
vot negativ la referendumul din Da
nemarca ar putea să aibă consecințe 
profunde și să.ducă la divergențe po
litice in cadrul comunității".

In același timp, o serie de ziare, 
cum ar fi „Guardian", „Le Monde", 
„Die Welt", „La Stampa", atrag aten
ția că „reforma instituțională" a 
C.E.E. nu va putea intra in funcțiune 
pină ce nu va fi ratificată de parla
mentele tuturor celor 12 țări membre. 
Și ziarele adaugă că fiecare ratifi
care. va fi un prilej pentru opinia 
publică din țările respective să-și 
spună cuvintul asupra tendințelor de 
lărgire a atributelor supranaționale 
ale Pieței comune. Tendințe cate, 
așa cum se vede, sint privite cu cea 
mai mare circumspecție și rezervă.

Nicolae PLOPEANU

Evoluția conflictului
TEHERAN 20 (Agerpres) — Avioa

ne-irakiene au bombardat, miercuri, 
zone rezidențiale din' sectorul de 
vest al frontierei iraniene, a anunțat 
agenția iraniană IRNA. în același 
timp, agenția menționează că forțele 
iraniene au respins o contraofensivă 
irakiană în zona portului Faw.

BAGDAD 20 (Agerpres) — Un co
municat al comandamentului mili
tar irakian anunță că în ultimele 24★

BAGDAD 20 (Agerpres). — Escala
darea acțiunilor militare pe frontul 
iraniano-irakian prezintă un real pe
ricol pentru pacea și • securitatea 
Orientului Mijlociu, arată o declara
ție oficială a reprezentantului Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Irakian. 
Comuniștii irakieni, relevă documen
tul, cheamă la Încetarea imediată a 
acțiunilor militare și retragerea tru
pelor celor două părți la limita gra
nițelor lor internaționale. O pace 
echitabilă .constituie unica soluție la 
acest război distrugător, subliniază

dintre Iran și Irak
de ore armata Irakiană a continuat 
acțiunile ofensive pe malul estic al 
căii navigabile Shatt-el-Arab. De 
asemenea, aviația irakiană a bom
bardat un post militar iranian de pe 
insula Dara, situată în zona de 
nord-est a Golfului. Un purtător de 
cuvint militar irakian, citat de agen
ția I.N.A., a dezmințit faptul că 
avioane de luptă irakiene au bom
bardat zone rezidențiale iraniene.

★
declarația, transmisă de agenția 
T.A.S.S.

DELHI 20 (Agerpres) — Ambasa
dorii Tunisiei, Arabiei Saudite, 
R.A. Yemen, Irakului și reprezen
tantul Ligii Arabe la Delhi au adre
sat Indiei, in calitate de țară care 
deține președinția mișcării de neali
niere, apelul de a interveni pe lingă 
Iran și Irak in vederea încetării ope
rațiunilor militare, informează agen
ția P.T.I. Cei patru diplomați și-au 
exprimat îngrijorarea față de re
centa escaladare a războiului ira
niano-irakian.

BELGRAD 20 (Agerpres) — Con
gresul al XIII-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia va avea loc 
în ultima săptămină a lunii iunie, 
la Belgrad, a declarat, la o întîlnire 
cu reprezentanții presei, Dimce 
Belovski, secretarul Prezidiului C.C. 
al U.C.I. După cum transmite agen
ția Taniug, el a arătat că la lucră

rile congresului vor participa 1750 
de delegați, reprezentînd pe cei 
peste două milioane de comuniști 
iugoslavi. Vor lua parte, de aseme
nea, reprezentanți ai unor partide 
comuniste, socialiste și social-demo- 
crate și mișcări de eliberare de 
peste hotare.

Datoria externă și dobînzile înalte —o grea 
povară pentru statele din America Latină

BOGOTA 20 (Agerpres). — O reu
niune a experților Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America* Lati
nă (C.E.P.A.L.) consacrată problemei 
datoriei externe a continentului și 
posibilităților de soluționare a aces
teia urmează să aibă loc la Bogota, 
in perioada 3—6 martie — informează 
agenția Prensa Latina. Participanții 
vor examina un document în care se 
lansează un apel pentru inițierea 
unei noi politici de natură să solu
ționeze situația de criză, inclusiv 
prin ușurarea poverii serviciului da
toriilor, prin continuarea acordării 
de credite în condiții echitabile, rate 
ale dobinzilor mai reduse și modi
ficarea termenilor de schimb in rela
țiile comerciale.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Guvernul argentinian va cere bănci
lor creditoare o reducere a ratei do

binzilor la datoria externă a țării, 
de 50 miliarde de dolari. Potrivjt 
agenției I.P.S., acesta va fi obiectivul 
vizitei pe care ministrul finanțelor, 
Mario Brodersohn, o va întreprinde 
luna viitoare in S.U.A.

TOKIO 20 (Agerpres). — Țările 
latino-americane au nevoie 1 de mij- 
loace financiare pentru a-și desfășu
ra politica de dezvoltare economică 
— a subliniat, într-o declarație făcu
tă la Tokio, David Knox, vicepre
ședinte al Băncii Internaționale de 
Reconstrucție și Dezvoltare. Referin- 
du-se Ia dificultățile pe care le în- 
timpină statele latino-americane ca 
urmare a creșterii datoriei lor ex
terne și, în consecință, a stagnării în 
ce privește dezvoltarea economică, 
vorbitorul a apreciat că este necesar 
un nou sprijin din partea organiza
ției financiare mondiale.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

■-
LA GENEVA, in cadrul convor

birilor sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și cosmice, 
joi a avut loc ședința grupului de 
lucru consacrată examinării pro
blemelor legate de rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
informează agenția T.A.S.S.

EMISIUNE DE TELEVIZIUNE 
LENINGRAD - SEATTLE. Modul 
de apărare a păcii a constituit tema 
principală a unei emisiuni bilate
rale de televiziune, care a âvut loc 
intre orașele Leningrad și Seattle 
(S.U.A.). Au participat cite 200 de 
persoane de fiecare parte — mun
citori. profesori, medici, gospodine, 
studenti. Dună cum transmite a- 
genția T.A.S.S.. în. cadrul emisiu
nii au fost abordate numeroase 
probleme cu caracter social, eco
nomic.. politic, ideologic care au 
interesat pe participanti. S-a sub
liniat că. in pofida unor prejude

căți si modalități diferite de abor
dare a unor probleme, oamenii so
vietici si americani sint unanimi in 
dorința de a trăi in pace si priete
nie.

RATIFICARE. Senatul Statelor 
Unite a aprobat, miercuri, cu 83 
voturi favorabile, contra 11. pro
iectul de lege privind ratificarea 
Convenției pentru prevenirea si re
primarea crimei de genocid. In baza 
acestei convenții, elaborată și a- 
probată de Adunarea Generală a 
O.N.U. încă din 1948, crimele co
lective sau individuale împotriva 
membrilor grupurilor rasiale, etni
ce sau religioase sint considerate 
delicte internaționale. Pină in pre
zent, la convenție au aderai 96 
state, — precizează agenția France 
Presse.

HOTĂRIRE. Intr-o scurtă de
clarație făcută după prima sa în-

trevedere de lucru cu președinte
le Jose Sarney, noul ministru de 
externe al Braziliei. Roberto Costa 
de Abreu Sodre. a anunțat că tara 
sa va restabili relațiile cu Cuba 
înainte de sfîrsitul acestui an — 
transmite agenția Prensa Latina.

CEL DE-AL DOILEA SATELIT 
DE TELECOMUNICAȚII, lansat de 
R.P. Chineză la 1 februarie, s-a în
scris pe orbita stabilită, deasupra 
Ecuatorului, transmite agenția Chi
na Nouă. Instrumentele si echipa
mentul aflate la bord funcționează 
normal.

DECLARAȚIE. Comitetul pentru 
Reunificarea' Pașnică a Patriei — 
C.R.P.P. din R.P.D. Coreeană a dat 
publicității, după cum transmite 
agenția A.C.T.C,, o declarație în 
care cere Statelor Unite și autori
tăților sud-coreene să pună capăt 
imediat desfășurării manevrelor 
militare comune „Team Spirit-86“ 
pe teritoriul Coreei de Sud. Do- 
cumentuf subliniază că aceste ma
nevre. de o amploare deosebită, 
sint în contradicție cu tendința ac
tuală și cu noua evoluție din Pe
ninsula Coreeană unde dialogul 
dintre Nord și Sud era in curs de 
desfășurare. Relevînd că asemenea

acțiuni duc la o amplificare a 
încordării situației in peninsulă, 
declarația arată că S.U.A. șl au
toritățile sud-coreene sint intru to
tul răspunzătoare pentru întreru
perea dialogului multiplu Nord- 
Sud și crearea de grave obstacole 
în calea păcii și a reunificării paș
nice a patriei.

ASASINAT. După cum anunță 
agenția France Presse. Khalil 
Naaouss. membru al C.C. al P.C. 
Libanez, a fost asasinat joi de 
persoane neidentificate, pe una 
din străzile sectorului de vest al 
Beirutului.

LUPTA ÎMPOTRIVA MAFIEI. 
La încheierea lucrărilor Consiliului 
executiv national al Partidului So
cialist . Italian (de guvernămînt), 
desfășurate la Palermo, a fost a- 
doptat. intre altele, un document 
care analizează situația luptei îm
potriva Mafiei. în document-ii 
P.S.I. se subliniază. între altele, că 
marele proces care are loc. in pre
zent. la Palermo. împotriva a 474 
mafioti. „este un prilej istoric de 

■a se preciza responsabilitățile" si 
din partea puterii publice, care a 
permis. într-un mod sau altul, ex
tinderea rețelelor Mafiei în Italia.
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