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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la ședința

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

TOTUL PENTRU CALITATEA 
ÎNALTĂ A PRODUCȚIEI!

5
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a 
apreciat, cu un mobilizator realism, 
că in anul trecut activitatea a fost 
mai ferm orientată în direcția înde
plinirii hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a sarcini
lor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a măsurilor pri
vind ridicarea continuă a calității 
și nivelului tehnic al produselor, în
tărirea controlului pe toate fazele 
proceselor de fabricație. Pornind de 
la rezultatele obținute pînă acum, 
precum și de la exigențele' tot mai 
mari privind calitatea produselor ce 
se manifestă pe 
ternă, Comitetul

IN ZIARUL DE AZI : In 
investiții — putem con
strui mai repede, putem 
construi mai ieftin ! • 
Campania agricolă de 
primăvară — pregătită 
exemplar I ® Rezultate
le fruntașilor la contrac
tări - generalizate la 
scara întregului județ I 
• Cititorii noștri — co

respondenții noștri In secția mecano-sudură a întreprinderii de mașini-unelte grele pentru 
deformări plastice din Dorohoi Foto : E. Dichiseanu

Producție fizică 
peste prevederi

BACĂU

Urmare a înfăptuirii unui com
plex program de măsuri tehnice și 
organizatorice, a unei mai bune 
organizări și utilizări a timpului 
de lucru și a utilajelor din dotare, 
a înnoirii și modernizării produse
lor, colectivele de muncă din in
dustria județului Bacău au reali
zat in primele două luni ale anu
lui o producție marfă mai mare 
cu 1,1 miliarde lei față de aceeași 
perioadă a anului 1985. Obținută 
în cea mai mare parte pe seama 
creșterii productivității muncii, a- 
ceastă producție suplimentară se 
concretizează în mari cantități de 
energie electrică, cărbune, utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, armături industriale din fon
tă, mobilier din lemn, țesături, 
confecții textile, încălțăminte și 
altele, solicitate de beneficiarii in
terni și Ia export. Cele mai bune 
rezultate în producție au fost în
registrate la întreprinderea 
electrocentrale și 
de utilaj chimic 
forma Borzești, 
minieră Comănești;
mănești. Combinatul de celuloză și 
hîrtie ..Letea“ și întreprinderea de 
confecții din Bacău. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

___ ___ de 
întreprinderea 
de pe plat- 
Tntreprinderea 
Rafinăria Dăr-

MUREȘ

Recent, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a situat între pro
blemele principale aflate pe ordinea 
de zi una de importanță vitală azi 
pentru economia noastră : calitatea 
și nivelul tehnic al produselor. Este 
și acesta un semn major al grijii 
statornice a conducerii partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, față de so
luționarea problemelor fundamenta
le de care depinde, acum și in per
spectivă, dezvoltarea intensivă a în
tregii economii, ridicarea pe un plan 
superior a eficienței muncii harnicu
lui nostru popor.

Greu să-ți imaginezi, în lumea de 
azi, o economie care să emită pre
tenții de afirmare 
țională fără ca, 
înainte de toate, 
să emită preten
ții, : izvorîte din 
cea mai riguroasă 
exigență, față de 
calitatea produse
lor. Numai prin 
împlinirea marilor . ____ _____
calității și ale nivelului tehnic înalt 
o economie se poate alinia, de pe po
ziții de competitivitate, deci de ega
litate, în această competiție mondială 
pe care a declanșat-o și o întreține 
revoluția științifico-tehnică actuală. 
Pe nici o piață din lume, mai ales in 
condițiile menținerii crizei economice 
mondiale, nu se poate pătrunde și 
nu se poate supraviețui prin bună
voință sau prin îngăduința partene
rilor, ci numai și numai prin produ
se de inalt nivel tehnic și calitativ, 
realizate in condiții de inaltă eficien
ță. Pină și giganți ai industriei lu
mii, mari producători din unele țări 
dezvoltate sipt. nevoiți să-și restrin- 
gă simțitor producția, mulți dintre ei 
fiind izbiți de șocul falimentelor. 
Firește, într-o astfel' de lume, nici 
cel mai banal produs nu se va putea 
vinde în condiții competitive sau, pur 
și simplu, nu se va putea vinde dacă 
nu va fi de bună calitate, de cea mai 
bună calitate. Azi, fără calitate, fără 
valoare, fără performanță tehnică, 
sudoarea unui colectiv sau a unei 
întregi colectivități este zadarnică. 
Criteriul valorii, al calității, al efi
cienței a devenit azi atotstăpînitor 
în sfera producției materiale. El este 
o dovadă de sănătate a unui meca
nism economic, de maturitate a unei 
industrii, este o probă de respect 
față de cerințele beneficiarilor in
terni șî externi, un argument al 
stării de competitivitate.

Nimeni nu cere lucruri imposibile, 
nimeni nu situează cota exigențelor

pe piața interna-

calitative la limite inabordabile. Mai 
mult ca oricînd, putem afirma, cu 
deplină convingere, că dispunem de 
tot, de absolut tot ce este necesar 
pentru ca pe poarta fabricilor noas
tre și peste granițele țării să iasă 
numai produse de bună calitate. A- 
vem mașini și utilaje moderne, dis
punem de materia primă necesară, 
avem muncitori și specialiști inteli- 
genți, pricepuți, capabili să valori
fice din plin zestrea tehnică de care 
dispunem. Deloc lipsită de importan
tă este și strategia calității și a ni
velului tehnic elaborată pe o per
spectivă largă, deopotrivă la nivelul 
economiei naționale, cît și al ramuri
lor, subramurilor, centralelor și al în
treprinderilor. Practic, la ora actuală,

comandamente ale

Cale liberă, mai largă,
schimbului de experiența!

tice, perseverente privind realizarea 
schimbului de informații, 
experiențe.

Cum funcționează acest 
pe spațiile mai largi ale 
dintre unitățile economice ?

— Noi — spunea ing. Victor 
pescu, directorul întreprinderii 
lectromagnetica" din Capitală — 
tem, ca profil, o

așa cum pe ansamblul industriei se 
știe, cu precizie, că ne-am propus ca 
în anul 1990 majoritatea covîrșitoare 
a produselor realizate să se situeze 
la nivelul tehnic mondial și cîteva 
procente din aceste produse chiar 
peste , nivelul tehnic mondial, și la 
nivelul unităților economice aseme
nea prevederi sint și. trebuie să fie 
aduse la dimensiunea realului, cu 
toate detaliile necesare, astfel in
cit fiecare om al muncii, indiferent 
de sectorul in care lucrează, să știe 
cu exactitate ce are de făcut pe pla
nul creșterii calității și al nivelului 
tehnic al produselor.

Numai printr-o largă antrenare a 
tuturor celor implicați in realizarea 
produselor — de la cercetători și 
proiectanți la muncitorii din secțiile 
primare și de montaj și pină la am
balarea mărfii și expedierea ei — 
fiecare om trebuie să se considere 
un participant direct și important in 
asigurarea calității și a nivelului teh
nic și calitativ. Cind este vorba de 
calitate nu există lucruri mai im
portante sau mai puțin importante. 
Totul este important: și respectarea 
rețetei de pregătire a materiei prime, 
și execuția la precizii de miimi de 
microni a unor piese, și montajul 
ireproșabil, și finisarea, și ambala
rea produsului. Fiecare și toate la un 
Ioc dau ceea ce am putea numi 
„prestigiul produsului și ai produ
cătorului". Seriozitatea producătoru
lui. Și competența sa.

Aceasta este viziunea pe care ne-o 
înfățișează indicațiile trasate de re-

piața internă și ex- 
Politic Executiv a 

cerut guvernului, 
ministerelor pro
ducătoare, centra
lelor industriale 
și întreprinderi
lor, Inspectoratu
lui General de 
Stat pentru Con

trolul Calității Produselor să ia toate 
măsurile ce se impun pentru a asigu
ra ridicarea, în continuare, a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor 
românești, pentru creșterea competi
tivității lor. în mod deosebit s-a ce
rut să se acționeze cu toată energia 
■în direcția întăririi disciplinei teh
nologice, a conducerii tehnice a pro
ceselor de producție, să se asigure 
buna funcționare a standurilor de 
probe, exercitîndu-se un control ri
guros științific pe fiecare fază de 
producție, astfel incit nici un pro
dus să nu mai poată ieși pe poarta 
fabricii dacă nu corespunde, din toa
te punctele de vedere, normelor de 
calitate stabilite. Totodată, trebuie să 
se asigure buna depozitare și păs
trare a produselor, precum și expe
dierea lor către beneficiarii interni 
și externi în cel mai scurt timp și 
în condiții corespunzătoare, evitîn- 
du-se cu desăvîrșire orice degradări.

Este limpede că asigurarea unei 
înalte calități și ridicarea nivelului 
tehnic»al produselor constituie, prin 
complexitatea și implicațiile lor, no
țiuni plurivalente în procesul pro
ductiv. Nivelurile propuse nu vor 
putea fi atinse dacă se va acționa 
fragmentar, numai in cercetare și 
proiectare, de pildă, fără să se ur-

Viorel SĂLĂGEAN
(Continuare in pag. a Il-a)

O țesătoare de la întreprinderea 
textilă „Dacia" din București, lucrînd 
la un război de țesut absolut iden
tic cu alte zeci Și zeci de războaie 
care produc același articol, din ace
leași fire și în1 absolut aceleași con
diții, obține, de .cinci ani, în 
constant, rezultate cu mult __
bune decit tovarășele ei de muncă. 
Nu este un fapt 
Și în alte între
prinderi similare 
există asemenea 
țesătoare. Și în 
întreprinderi de 
cu totul alt profil 
există muncitori 
care, lucrînd la 
același tip de ma
șini și în aceleași 
condiții, realizează un randament 
mai bun, calitate mai bună, consu
muri mai mici. în cazul Elenei Zam
fir de la „Dacia", explicația ne-o dă 
secretara comitetului de partid pe 
întreprindere, tovarășa Maria Dia
conu, care este, în același timp, 
maistru și șef de secție :

— Nu este vorba de nu știu ce 
„miracol". în munca unei țesătoare 
contează foarte mult organizarea 
operațiilor, a mișcărilor, raționaliza
rea deplasărilor, distribuția centre
lor de atenție, cunoașterea zonelor 
sensibile ale mașinii. Toate aceste 
lucruri Elena Zamfir le stăpînește 
mai bine decit celelalte țesătoare, 
altminteri foarte bune și ele. A ajuns 
la această abilitate prin exercițiu, 
prin inteligență, prin cunoaștere 
neîncetată.

Important este că există realitatea 
cazului Elena Zamfir și a atitor al
tor muncitori care, asemeni ei, au 
ajuns în munca lor la un profesio
nalism care Ie situează rezultatele 
deasupra celor ale altora dintre co
legii lor antrenați în aceeași activi
tate productivă. Este important pen
tru că ceea ce au dobîndit ei este 
un bun cîștigat pentru colectivita
tea in care muncesc, pentru alte co
lectivități muncitorești, pentru so
cietate în ansamblu. Cu o condiție 
însă. Anume aceea ca experiența

mod 
mai

ieșit din comun.

Ior să devină, cu adevărat, valoare 
colectivă, accesibilă tuturor celor 
interesați, transmisibilă. Și, mai 
mult, decit atit : să • nu se afle doar 
„la jndemînă", ci să și fie preluată 
efectliv. Discut pe această temă cu 
aceeăși tovarășă Diaconu :

— îmi închipui că tinăra țesătoare 
— ati spus că-i tinără — Elena Zam
fir nu mai prididește să dea expli-

metode,
transfer 

relațiilor

Hotărîți să obțină lună de lună 
ritmuri superioare de producție și 
să asigure pe această cale realiza
rea ritmică a planului producției 
la fiecare sortiment, oamenii mun
cii din industria județului Mureș 
au înregistrat, în perioada care a 
trecut din acest an, noi și impor
tante succese în muncă. Astfel, ei 
au realizat o importantă cantitate 
de producție marfă suplimentară 
concretizată în peste 6 500 tone 
carbid, produse ale industriei elec
trotehnice și de mecanică fină în 
valoare de peste 60 milioane lei. 
1.2 milioane cărămizi și blocuri 
ceramice, 5 530 tone amoniac de 
sinteză, confecții textile, prefabri
cate din beton armat și altele. De 
subliniat că întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii și 
măririi indicelui de utilizare a 
mașinilor și utilajelor. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
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cații tovarășelor ei din secție care o 
asaltează cu întrebări, interesate să 
se „înfrupte" din experiența ei...

— Nu, din păcate nu-i chiar așa. 
Așa ar fi trebuit să fie, așa am vrea 
și noi să se întîmple. Ar fi normal 
ca celelalte țesătoare să manifeste 
o mare curiozitate pentru sistemul 
de lucru al Elenei Zamfir care, de 
ani de zile, nu poate fi ajupsă din 
urmă. Sigur că ea vorbește despre 
munca ei și explică bucuroasă ce și 
cum face, Dar asta numai atunci 
cind organizăm noi asemenea discu
ții. Poate că nu atît de des și nu 
atit de temeinic pe cît ar trebui...

Poate. Poate că, într-adevăr, or
ganizația de partid, conducerea în
treprinderii ar fi putut face mai 
mult pentru ca în colectiv să exis
te un mai pronunțat climat al inte
resului față de ceea ce se naște va
loros în experiența de muncă a 
unuia sau altuia dintre membrii co
lectivului, a unor formații sau com
partimente. Autorul acestor rînduri 
a cunoscut și în alte întreprinderi 
situații in care experiențe valoroase, 
metode eficiente de lucru dobîndite 
de un om sau de o formație nu 
sînt cunoscute nici de către cei din 
imediata vecinătate. în toate aceste 
cazuri este desigur vorba despre 
absența unor preocupări sistema-

întreprindere sin
gulară : aparatu
ră pentru teleco
municații, în spe
cial din domeniul 
telefoniei. Nu mai 
există in țară o a 
doua de acest fel. 
Totuși, sint des
tule lucrurile fo- 

. . lositoare, de or
ganizare a muncii, chiar și tehnolo
gice pe care le-am căutat, le-am gă
sit și le-am putut prelua de la alții. 
Am găsit la I.O.R. și am aplicat și la 
noi un sistem evoluat, prin mijloace 
mecanizate, de urmărire a produc
ției și aprovizionării. Am căutat 
multă vreme soluții pentru a pro
duce sîrmă cu profil pătrat și a 
elimina 
cercată 
dovedit
căutînd, am găsit soluția optimă 
combinînd metode aplicate la „Flaro" 
Sibiu, la „Electromureș" și Ia 
F.C.M.E. Dintr-un loc laminarea, 
dintr-altele cositorireâ. Am căutat...

astfel importul. Metoda în
de noi — trefilarea — s-a 
nepractică. Și, întrebînd,

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a IlI-a)

ARGEȘ

Aplicînd 
orientările 
partidului, 
din unitățile 
țului Argeș desfășoară o largă în
trecere socialistă pentru îndepli
nirea exemplară a planului la 
toți indicatorii economici și a sar
cinilor ce le revin din programul 
anual suplimentar de producție 
industrială. Astfel, înfăptuind un 
program concret de măsuri orga
nizatorice și politice, între care 
amintim : utilizarea timpului de 
lucru și a utilajelor din dotare, 
înnoirea și modernizarea produse
lor, colectivele muncitorești de 
aici au realizat pină în prezent o 
producție marfă industrială supli
mentară In valoare de 222,7 mi
lioane lei. Au fost realizate astfel 
peste prevederi. între altele : 3 700 
tone cărbune, 755 autoturisme „Da
cia" și 50 autoturisme ARO, 170 000 
mp țesături din textile, 1 000 tone 
bioproteine, echipament electronic, 
motoare electrice. (Gheorghe Cîr- 
stea, corespondentul „Scînteii").

Sondorii

în viață indicațiile și 
secretarului general al 
colectivele de muncă 

economice ale jude-'

din Cîmpia de Vest

bâtrînul municipiu de 
Repede, redimensionat 
arhitecturii moderne, 

sînt
ȚARANI, TARANI ADEVARATIOradea, 

pe Crișul 
la scara
Noile dimensiuni edilitare 
date aici de cele peste 50 000 
apartamente construite în ulti
mele două decenii. In fotogra
fie : O „deschidere" spre strada 
6 Martie, una dintre arterele 

reînnoite din temelii
Foto : Sandu Cristian

patru nici 
să vezi ceva. Și 

poartă pină la graj-

VIDELE : Sonde noi 
în funcțiune

La Schela de producție petro
lieră Videle o atenție deosebită 
se acordă punerii în funcțiune 
a unor noi capacități care să 
exploateze la un potențial su
perior zăcămintele de hidrocar
buri din această parte a Cîmpiei 
Române. De la începutul anu
lui și pină în prezent la schela 
din Videle au fost date in ex
ploatare 12 sonde noi. La alte 
8 sonde, la care s-au terminat 
lucrările de foraj, se fac probe
le de producție. Acționîndu-se 
pe baza unui program special 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice, se urmărește scurtarea ter
menelor de efectuare a probelor 
de producție cu cel puțin 2—3 
zile la fiecare sondă nouă. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scîn
teii").

vorbă
de la . . .. ...
duri e cale lungă. Dacă nu 
știi drumul, te rătăcești sau 
intri in zăpadă de-ti rămin 
încălțările acolo, așa că e 
bine Să-l asculți pe paznic : 
„mai stati cinci minute, că 
acum vin si oamenii"... 
Iată-i, vin in rind. țintesc 
bine drumul, drum pe ca- 
re-l fac de multi ani si 
schimbul se predă din 
mers, adică „astă noapte 
n-a fost nimic deosebit", 
iar cel ce a fost „de noap
te" iși stringe desaga, în
deasă căciula pe ochi și 
pleacă. Trece intii pe la nea 
Pândele Băceanu. să vadă 
ce mai face, cum se simte, 
„e sufletul nostru de aici 
din sector, s-a îmbolnăvit 
acum două luni, a căzut, 
are picioarele in gips. 
Ne-am obișnuit să fie aici, 
primul in toate, sever cu el 
și cu «echipajul-, n-am mai 
văzut așa om : să nu se 
cruțe nici o fărimă. La el 
nu există să intîrzie cineva 
sau să lipsească fără motiv. 
N-ar admite. N-ar înțele
ge". Aceste cuvinte le spu
ne Nedelcu Anghel cu prie
tenie si respect, gindind din

toată inima ca tovarășul lui 
„să se facă mai repede bine 
că e rău fără el".

„Am realizat in primul 
rind ceea ce se știe si ceea 
ce inseamnă o breaslă. O 
familie închegată, un colec
tiv de oameni harnici, cin
stiți, minări de meseria si

intii ianuarie, s-a întors. 
A venit la sediu și-a zis că 
nu dorește nimic decit să-l 
primim la vechiul loc de 
muncă. A venit, a fost pri
mit cu bucurie si s-a apu
cat omul de treabă și nu 
numai atit ; vrea să recu
pereze timpul pierdut și nu

acum, nici nu ne gin- 
să nu facem S5 la sută 
1986. Dați-mi 
vă mai dau 

anul trecut
voie 

două 
am 

lapte

rile 
dim 
in 
să 
cifre:
depășit producția de 
cu 120 la sută, iar pe total 
producție avem 112 la sută 
depășire. Treaba aceasta

LA ORA PATRU DIMINEAȚA, PRINTRE ÎNGRIJITORII 
DE ANIMALE DE LA C.A P. MODELU-CĂLĂRAȘI

renumele lor. Toți sînt de 
aici, din comuna Modelu. 
toți au părinți, frați si co
pii de toată 
hotărit. gata, 
în zootehnie 
perativei nu 
pentru că nu se cade și 
apoi unde-i mai bine ca 
acasă... lată, astă vară, Tu
dor Lepădatu a plecat o pe
rioadă la Motru. la mină, 
a vrut * să încerce alt
ceva. Nu i-a zis ni
meni nimic, lucrurile au 
mers înainte, au fost și 
bucurii și necazuri, dar 
am fost uniți și le-am 
trecut pe toate. Acum, la

isprava. S-a 
cine vine aici 
la ferma coo- 

mai pleacă

mai știe ce să facă si cum 
să se poarte cu oamenii să 
nu-i fie rușine". Bun, doc
torul Andrei Bornea pune 
punct acestui episod si do
rește să vorbească despre 
producții, despre munca 
lor propriu-zisă: „noi am 
pornit in anii din urmă 
foarte greu. 80 erau toate 
animalele din fermă. A 
trebuit să le luăm pe fie
care in parte să le tratăm, 
să le facem fișe, să le ur
mărim cu atenție. Saltul 
pe care-l așteptam s-a pro
dus imediat; anul trecut 
am avut 82 la sută natali
tate. Așa cum merg trebu-

cu cifrele, cu socotelile am 
invătat-o de la conductorul 
Radu Aurel. Tot timpul 
face calcule : meticulos, a- 
tent. așa cum numai țăra
nii adevărați, gospodarii 
știu să o facă, cu grija ce
lui ce muncește cinstit, din 
zori șî pină noaptea, și-l 
doare inima să risipească, 
să-și bată joc de muncă, de 
avere. El calculează din 
toamnă cite furaje ii tre.- 
buie pentru animale, de 
care anume, ajunge uneori 
să intre pe rlndul de po
rumb să numere știuleții, 
să nu care cumva să nu-i 
„dea bine" rețeta. se ocupă

de fiecare om in parte, ii 
spune ce anume să facă și 
cum să rostuiască furajul... 
„pentru vaca asta atit ii 
trebuie, vițelului ăstuia atit 
îi dai"... și așa mai departe. 
Nu-i chip să greșească, nu-i 
chip să aibă el vreo proble
mă cu furajarea. Ceea ce 
apreciez în primul rind la 
omul acesta al nostru 
este corectitudinea, cinstea 
exemplară. Obișnuiește să 
ne spună deschis ce gindeș- 
te. ce simte si de aceea oa
menii il caută, se alătură 
lui. A reușit să permanen
tizeze echipa, să-i facă 
buni crescători de animale. 
Să știți că el are animale 
și acasă, dar intre acelea si' 
ale cooperativei nu-i nici o 
diferență. Asta da om de 
ispravă !“

„Om de ispravă" este și 
Ion Stanciu, care a ajuns 
să-și cunoască atît de bine 
meseria incit munca alături 
de el este, pentru șefa de 
fermă, inginera 
Bornea, și medicul ____
nar un permanent schimb 
de idei și de experiență :

floarea 
veteri-

Rodica S1MIONESCU
(Continuare in pag. a IU -a)

De puțină vreme, in 
cimpia de vest a țării, 
renumită prin recolte 
bogate și prin coope
rative agricole de pro
ducție fruntașe, s-a 
împământenit cu te
meinicie o îndeletnici
re nouă, de mare în
semnătate in econo
mia țării — exploata
rea țițeiului. De sub 
roditoarele ogoare de 
la suprafață este ex
tras acum „aurul ne
gru" de care patria 
are atita nevoie. In 
viața socială au apă
rut bărbați de diferite 
virste care se reco
mandă, nu fără un 
dram de mândrie, a fi 
lucrători „in petrol". 
Ei au început anul 
acesta cu o producție 
care depășește aceeași 
perioadă a anului tre
cut, succes datorat in 
egală măsură sondelor 
nou puse in exploata
re, cit și prin revita- 
lizarea — prin metode 
clasice și deopotrivă 
nou introduse, 
originale — a 
sonde socotite 
tuite.

Este cu totul 
în peisajul cimpiei de 
vest, dominată de o- 
goare întinse de la o 
zare la alta, să intii- 
nești ba un parc de 
separatoare, ba 
„cap de cal" 
talie moțăind 
nesfirșit intr-un 
de griu in 
Sint acestea, 
altele, finind 
specificul exploatări
lor de țiței, însemne
le de 
tinerei schele din co
muna Șandra, 
prindere nouă, insă pu
ternic încadrată stră
daniilor petroliștilor 
de pe toate plaiurile 
țării intru înfăptuirea 
independenței energe
tice a patriei și îm
plinirea vastului pro
gram de dezvoltare 
fundamentat de Con
gresul al XIII-lea.

Intr-o existentă care 
nu adună încă două 
decenii, s-a format și 
in această parte de 
țară un colectiv de 
petroliști ca tjirnați în 
tiparul de bronz al a~ 
cestei profesii de fru
moasă tradiție munci
torească și revoluțio
nară. începutul s-a 
făcut cu petroliști ex- 

^perimentați veniți de

chiar 
unor 

secă-
inedit

un 
me- 

la 
lan 

pirgă. 
ca și

de

activitate ale
intre-

la alte schele, unele 
de mare vechime in 
domeniu, reprezenta
tiv pentru această ca
tegorie fiind maistrul 
de specialitate Gheor
ghe Cazan, al cărui 
nume este auzit de 
la primii pași pe ca- 
re-i face cineva pe 
teritoriul schelei de la 
Șandra.

„Păcat că nu e aici, 
să-l cunoașteți1', ni se 
spune cu regret, pen
tru ca apoi să ne fie 
înfățișat aproape în 
termeni de baladă: un 
bărbat aparte, petro
list „adevărat", cu o 
perfectă stăpinire a 
meseriei, mereu des
chis noului și cute
zanței, înzestrat pu-

ÎNSEMNĂRI

ternic cu „simțul pe
trolului", cu inspirația 
de a-l intui și a-l găsi 
in adlncul pămintu- 
lui. Și de cite ori i 
se pomenește 
le, alături este 
tă și o faptă, 
plări relevante 
o personalitate 
bită din lumea „. 
lului și in care rolul 
lui e hotăritor și de
terminant. Dintre toa
te cite incap in car
netul de note, aleg o 
singură intimplare, 
semnificativă atunci 
cind e vorba de o în
treprindere în plină 
tinerețe a ei, in care 
maturii deschid căile 
spre viitor, pe care 
pășesc strins tinerii.

Cițiva tineri ingineri 
in perioada stagie- 
ratului, Adrian Ro
taru, -Tiberiu Bu- 
nișiu. Ion Constan- 
tinescu, Pavel Ba
beu și-au propus să 
aducă la o viață nouă 
o sondă neproductivă, 
aplicind un procedeu 
inedit de blocare a 
gazelor sub acțiunea 
unei soluții special 
preparate și introduse 
cu grijă in straturile 
afunde sub o anumită 
presiune. Gindul le-a 
fost cutezător. Fapta 
pe măsură. Trebuiau 
avțte in vedere toate 
problemele legate de 
acțiunea lor îndrăz
neață, in primul rind 
tracul in fața noului,

nume- 
relata- 
Intim- 
pentru 
deose- 
petro-

dar și celelalte aspec
te, începînd de la pre
gătirea amănunțită a 
operațiunii pină la 
măsurile cerute de 
protecția muncii.

înconjurați de grija 
tuturor celor ce poar
tă răspunderea in 
schelă și îndeaproape 
asigurați de prezența 
maistrului Gheorghe 
Cazan, tinerii ingineri 
și-au atins țelul, pu- 
nind in funcțiune son
da. E firesc ca sondo
rii de veche experien
ță să-i ajute pe tineri 
și cu atit mai mult 
intr-o întreprindere 
in care este perma
nent nevoie de cadre 
noi. Admirabilă inter
ferență vie intre cei 
virstnici și cei tineri 
și foarte tineri, multi 
dintre ei abia ieșiți de 
pe băncile școlii ! In 
primul rind absolven
ții liceului de profil 
funcționind in orașul 
de cimpie din zonă, 
Sinnicolau 
patronat de schela pe
trolieră din Sandra.

Pe această temă ne 
vorbește reținut și 
grav inginerul Nico
lae Secrețeanu, se
cretar al comitetului 
U.T.C. pe schelă, ori
ginar din chiar Ploieș
tii de totdeauna ai 
petrolului românesc. 
Pentru acest tinăr in
giner, profesia de pe
trolist se constituie ca 
o stare de spirit, ca o 
veghe lucidă și per
manentă și nu arare
ori întrepătrunsă de 
actul de eroism. Ti
nerii preiau în chipul 
cel mai firesc ca să 
ducă mai departe no
bila ștafetă a genera
țiilor de petroliști 
intr-un proces conti
nuu desfășurat pe 
spații întinse, sub ce
rul liber, adeseori su
puși intemperiilor de 
toate gradele și in toa
te anotimpurile.

Dinspre mănoasa 
cimpie de vest bate 
ușor vintul. Și aduce 
vești despre noua re
voluție agrară, vești 
despre o veche înde
letnicire umană, între
țesută cu altele nu 
mai puțin fascinante, 
veștile, atit de recente 
despre sondori.

Mare, și

Mircea 
ȘERBANESCU
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de construcții.

Se întîmplă. uneori, ca ne Vreun 
șantier, altădată confruntat cu greu
tăți și probleme nerezolvate și care 
între timp a înregistrat un reviri
ment în activitatea desfășurată, să 
se facă auzită următoarea remarcă : 
„Dacă lucram de la început in rit
mul actual, cu totul alta ar fi fost 
situația acum". Ce-i împiedică, așa
dar. pe constructori ca de la începui 
să-si pună in valoare potențialul teh
nic si uman de care dispun, expe
riența acumulată ? Ancheta noastră 
a relevat că. indiferent de forma 
sub care se manifestă, cauzele care-i 
„țin in loc" ne constructori au un 
numitor comun : organizarea lucră
rilor.

— Fiind „cheia" unei activități 
normale, ea poate lesne deveni, 
atunci cînd este tratată superficial, 
sursa unor serioase neajunsuri, ne-a 
precizat ing. Constantin Balcan, di
rectorul Trustului antrepriză gene
rală de construcții industriale Con
stanta. Iar cind spun organizare am 
în vedere. înainte de începerea pro- 
priu-zisă a lucrărilor, un temeinic 
efort uentru pregătirea tehnologică 
Si programarea lor rațională, pentru 
pregătirea locurilor de muncă și asi
gurarea acestora cu utilaje de exe
cuție și materiale 
pentru întronarea 
unui climat de 
ordine și discipli
nă în muncă. Nu 
putem vorbi, de 
altfel, despre 
scurtarea durate
lor de execuție, 
neglijînd necesi
tatea unei con
cepții ciafe și ri
guroase asupra 
modului în care 
urmează să se desfășoare lucrările 
pe șantiere.

O observație importantă : aceste 
exigente firești ale activității de 
constructii-mohtaj trebuie privite în 
unitatea si totalitatea lor. Orice aba
tere de la una sau alta dintre ele 
poate compromite eforturile depuse 
pe alte planuri de către constructori. 
Bunăoară, indisciplina în muncă pe 
unele șantiere este un neajuns care 
determină, după opinia specialiștilor, 
o pierdere de timp evaluată intre 
8 si 10 la sută din durata totală a 
programului de lucru. Sint antrepri
ze care, datorită nefolosirii integrale 
a timpului de lucru și absențelor 
nemotivate de la program, mai ales 
„la capetele săptăminii". isi dimi
nuează lunar efectivele cu 25—30 de 
lucrători. Dar producția nerealizată 
din acest motiv se ridică la peste 
un milion de lei. E puțin lucru ?

— Evident, nu — ne-a spus ing. 
Constantin Băicuș, director tehnic al 
Trustului antrepriză generală pentru 
lucrări speciale si izolații tehnologice 
din București. Mai ales că. de re
gulă. în asemenea împreiurări efec
tele negative nu se localizează la o 
singură unitate, ci se transmit In 
lanț, luînd forma lipsei de coordo
nare între executanți. De pildă, 
atunci cind constructorii nu execută 
anumite lucrări, deci nu se înca
drează în graficele de execuție, nu 
numai ei sînt cei afectați. La rindul 
lor. antreprizele de specialitate — de 
montai, de instalații si de izolații — 
nu vor primi la timp, din această 
cauză, fronturile de lucru de care au 
nevoie. Așadar, nerealizările se am- 
nlifică, ducînd la rămineri in urmă 
pe scară mai largă si din ce în ce 
mai dificil de recuperat.

Faptul că, la ora actuală, ne șan
tierele Combinatului chimic din 
Giurgiu, întreprinderii chimice din 
Turda, U.F.E.T. Odorhei și altele 
problema asigurării fronturilor de 
lucru rămîne deschisă, scoate in evi
dentă, dincolo de dimensiunile aces
tui neajuns, spiritul scăzut de cola
borare existent pe unele șantiere de 
investiții. Sau. mai precis spus, men
talitatea îngustă prin prisma căreia 
unii constructori își delimitează sar
cinile proprii de plan, de Obligația 
la fel de importantă de a asigura 
condiții corespunzătoare de lucru 
pentru unitățile care îi urmează in 
succesiunea logică a lucrărilor. Igno- 
rind insă faptul că finalizarea ori
cărui obiectiv de investiții presupune 
o strinsă si permanentă conlucrare 
între constructori, montori. instala
tori si izolatori.

De fapt, ce anume favorizează 
indisciplina ne unele santieră ? îna
inte de toate, lipsa de fermitate sau. 
mai exact, lipsa unor măsuri „pro
filactice" împotriva abaterilor de 
această natură. Neglijarea pontaje- 
lor — tinute fără regularitate și. în 
cazuri mai grave, chiar fictiv, ne- 
precizarea de sarcini clare pe oa
meni. zile și categorii de lucrări. In
consecventa în urmărirea modulul în 
care se acționează efectiv la fiecare 
punct de lucru — iată numai citeva 
din practicile care au drept rezultat 
o deloc neglijabilă risipă din timpul 
de lucru. Argumentul că „noi nu

(Urmare dîn pag. I)
mărească riguros ca tot ceea ce se 
creează bun pe planșetă și in labora
toare să pătrundă cu cea mai mare 
viteză in producție. O întirziere de 
o lună sau două în asimilarea unui 
produs nou poate duce la compro
miterea unui profund și incon
testabil efort de cercetare și proiec
tare. Viteza de reacție a producției 
față de finalizarea rezultatelor cer
cetării se dovedește a fi azi, mai 
mult ca oricind, decisivă in situarea 
pe un loc competitiv în economia lu
mii. După cum, la fel de adevărat și 
de limpede este și faptul că o grabă 
nestăpinită, generatoare de lucru de 
mintuială, poate compromite pină și

■■ ■■

Băiiol

Ol-

11

Putem construi MAI REPEDE
Putem construi MAI IEFTIN

■■■<

s
. • i

beneficiem de aceleași condiții de 
muncă ca în industrie" este „cecul 
în alb" acordat indisciplinei si „su
portul teoretic" al unei inexplicabile 
îngăduințe fată de abaterile din 
această categorie. în realitate, lucru
rile nu stau deloc așa. O atestă 
zestrea tehnică — utilaje, scule si 
dispozitive în creștere evidentă de 
la un an la altul pe șantiere, teh
nologiile avansate de execuție puse 
la punct, nivelul de calificare a lu
crătorilor. Capitolul la care au ră
mas intr-adevăr în urmă unii con
structori constă, de fapt, în concep
ția organizatorică, in optica că pro
blemele complexe ale coordonării 
activității de constructii-montaj pot 
fi soluționate „văzînd și făcînd". 
Nivelul de organizare a lucrărilor 
este acela care nu se situează întot
deauna la nivelul dotării tehnice de 
care dispunem, consideră, ne bună 
dreptate, numeroși muncitori Si ca
dre tehnice din acest domeniu.

O dovadă cit se poate de pal
pabilă. în acest sens, o constituie 
indisciplina tehnologică. Ne-am re
ferit, intr-un articol anterior, la 
preocuparea insistentă, dar intilnitu 
pe numeroase șantiere, pentru pro
movarea unor tehnologii de lucru 
moderne, rapide si eficiente. Acesta 

Azi, despre

direcția teh- 
Construcțiilor 
sint folosite.Și totuși

pregătire 
dar. mai

tehnologică a 
cu seamă, un 

diminuează

din dome- 
Se mulțu- 
cunostințe 
acumulate 
experiență 
o numesc.

este un fact cît se poate de pozitiv 
si de real. Dar la fel de reală este, 
în cazul unor constructori, preocu
parea scăzută pentru însușirea si 
generalizarea acestor tehnologii. Pe 
multe șantiere sint folosite metode 
de lucru învechite si rudimentare, 
consumatoare de timp si forță de 
muncă. Unele dintre ele sînt inter
zise cu desăvîrșire de 
nică din Ministerul 
Industriale.
De ce?

-— Slaba 
lucrărilor 
anumit spirit rutinier 
foarte mult din eficienta preocupă
rilor consacrate scurtării duratelor 
de execuție, ne-a spus ing. Tonia 
Iliescu, director tehnic al Centralei 
de construcții industriale din Bucu
rești. Există, din păcate, cadre teh
nice care nu prea deschid o carte 
sau o revistă de specialitate si nici 
nu manifestă vreun interes deosebit 
fată de realizările „la zi" 
niul nostru de activitate, 
mese doar cu nivelul de 
căpătate în „școală" sau 
de-a lungul anilor din 
directă. îmi este greu să 
dar e clar că avem de-a face cu un 
fenomen flagrant de superficialitate 
profesională.

Concluzia ? Una singură, izvorîtă 
din necesitatea găsirii unor noi mo
dalități de stimulare a personalului 
muncitor de pe șantiere Dentru a 
dobîndi o informare permanentă si 
documentare temeinică asunra nou
tăților din domeniul lor de activi
tate : fără excepție, specialiștii abor
dați consideră această chestiune de 
imDCrtantă cardinală pentru promii- 
varea largă a progresului tehnic in 
activitatea de constructii-montaj. Pot 
lua decizii corespunzătoare un mais
tru, sau un inginer care aplică me
tode de lucru vechi de 5. 10 si chiar 
15 ani ? Preocupări la fel de susți
nute impune și soluționarea proble-

CÎTEVA CONCLUZII
tn repetate rînduri, secretarul general al partidului a arătat că ■ 

duratele de execuție sint nrea lungi, mult mal mari decit la obiective 
similare realizate in unele țări dezvoltate. Iar aceste diferențe de timp 
se repercutează negativ nu numai asupra unui obiectiv sau altul, asupra 
unei ramuri economice sau alta. ci. prin imobilizările de fonduri finan
ciare și materiale pe care le determină, asupra întregii economii.

Analizind cauzele principale care duc la prelungirea duratelor de 
execuție si la depășirea termenelor planificate pentru punerea in func
țiune a unor obiective productive se desprinde o concluzie importantă. 
La originea acestor neajunsuri se află stilul și metodele de muncă adop
tate de unii factori angajați in procesul de realizare a investițiilor, 
răspunderea scăzută cu care își privesc obligațiile și își exercită atri
buțiile conferite de lege. Aceasta este problema problemelor I Experiența 
a demonstrat din plin că titularii si beneficiarii de investiții, proiec
tantii. furnizorii de utilaje tehnologice și producătorii de materiale de 
construcții, constructorii și montorii. toți împreună si fiecare în parte 
pot si trebuie să aibă o influentă esențială asupra eforturilor vizînd 
scurtarea duratelor de execuție. Potențialul tehnic existent, capacitatea 
Si experiența acumulată de factorii din acest domeniu se cer puse in 
valoare integral si fără întirziere. Aceasta este condiția fundamentală 
pentru grăbirea termenelor de punere în funcțiune, sporirea mai accen
tuată a eficientei investițiilor, creșterea venitului național și. pe această 
bază, ridicarea nivelului de trai al

tn numerele viitoare vom aborda 
$t alte probleme ale reducerii costu
rilor de investiții : creșterea produc
tivității muncit, diminuarea consu- 

cea mal strălucită Idee sau un pro- pot auzi, in fața unor sarcini calita- 
iect de atingere a unor performanțe tive noi, replici de genul: „Este greu, 
tehnice deosebite. nu ne putem angaja ferm" sau „Nu

Desigur, uneori este greu să si- se poate 1“ sau „Este prea greu pen-

Totul pentru calitatea inaltă a producției!
tuezi toate eșaloanele care concură 
la realizarea unei înalte competiti
vități tehnice pe același aliniament, 
pentru că există, în continuare, di
ferențe — chiar apreciabile — de do
tare tehnică, de organizare, de ca
lificare, de stiluri de conducere etc. 
Dar mal ales de mentalități. Se mai

»
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defi-
ceea ce priveș- 

ntilajelor dc con-

mei diminuării la minimum a pro
centului de muncitori necalificati de 
pe șantiere. Cadrul organizatoric asi
gurat, reglementările privind califi
carea Si ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a lucrătorilor pe 
Șantiere pot si trebuie fructificate la 
maximum. Cu atît mai mult cu cit 
destule brigăzi si antreprize își jus
tifică o serie de nerealizări pe sea
ma deficitului de forță de muncă' 
intr-o serie de meserii. Pe ce crite
rii sint fundamentate de către com
partimentele de specialitate din trus
turi si ministere programele de pre
gătire profesională, dacă această si
tuație nefirească continuă să existe?

Constructorii înregistrează 
ciențe și în 
te folosirea 
strucții. Ni s-a explicat, în mul
te locuri, că aprovizionarea cu 
carburanți este făcută cu mult 
sub necesități. Nu o dată, uni
tățile de construcții-montai sînt ne
voite să apeleze la bunăvoința altor 
unităti economice. în special unități 
beneficiare de investiții, pentru a-și 
asigura întregul necesar în aceaslă 
privință. Faptul este indiscutabil. 
Dar cum se împacă el cu risipa, atit 
de des semnalată, atunci cînd utila
jele de construcție merg „in gol" ! 

sînt folo- 
mod ra- 
iar mij- 

de trans-

sau nu 
site in 
țional,
Toacele
port parcurg, de
seori, distante de 
sute de kilometri, 
avind o încărcă
tură sub 30 la 
sută din capaci
tate ?

— Exploatarea 
mijloacelor de 

mult de dorit, ne-a 
aspect ins. Marcel

mecanizare Iasă 
relevat un alt ____  __
Andreescu. directorul întreprinderii 
de reparații Brăila. Unitatea noas
tră, specializată mai ales in repa
rarea excavatoarelor, le, primește de
seori într-o stare greu de imaginat ; 
descompletate si chiar distruse. în 
asemenea condiții, o reparație costă 
extrem de mult : și bani, si mate
riale greu de procurat, și timp.

O stare de fapt care pune acut, 
din nou. problema pregătirii profe
sionale și, mai ales, ă introducerii 
unei discipline intransigente în ac
tivitatea personalului de mecanizare.

Nu poate fi trecut cu vederea și 
un alt aspect care influențează in
tr-o măsură însemnată lungimea du
ratelor de execuție : mica mecanizare 
a lucrărilor. Domeniu în care rezul
tatele nu se ridică incă la nivelul 
solicitărilor reale ale constructorilor 
si montorilor. O serie de lucrări si 
operații tehnologice sint executate 
în condiții rudimentare, cu unelte 
improvizate sau neadecvate si de 
aceea durează mult. Iar calitatea lor 
este discutabilă, devenind chiar 
obiect de discuție ne unele șantiere.

Problema micii mecanizări a lu
crărilor de construcții-mohtal nu este 
nouă. A fost adusă, adeseori. în dis
cuție. dar progresele obținute pină 
acum sint departe de a fi mulțumi
toare. Pentru motivul că nimeni nu 
si-a asumat răspunderea conducerii 
unitare a acestei acțiuni. Precizăm 
că nu este vorba de fabricarea unor 
scule sau dispozitive oarecare, ci de 
conceperea si producerea unei întregi 
game de unelte complementare 
adapțate specificului lucrărilor. La 
ce lucrări sînt necesare, cum trebuie 
realizate, cine le proiectează, cine le 
execută, cine le verifică performan
tele în funcționare — iată întrebă
rile la care trebuie să răspundă în 
prealabil proiectantii si producătorii 
de dispozitive de mică mecanizare.

întregului popor.
Cristian ANTONESCU

murilor energetice, livrarea utilaje
lor tehnologice, calitatea materialelor 
de construcții.

tru noi" — sint reflexele comodității, 
reacțiile omului blazat și tolerant, 
ale omului incapabil să vibreze la o 
cerință nouă. Evident, asemenea ati
tudini trebuie eradicate, pentru că 
ele nu aduc nimic bun, nu slujesc 
cu nimic imperativului noii calități. 
Nu este ușor să fii pus zilnic îh fața

DOLJ

Amplă mobilizare de forte pentru eliminarea
băltirilor de

Topirea bruscă a zăpezii, ploile 
căzute in prima parte a lunii mat
tie au condus la formarea unot 
băltiri, punind în pericol mari su
prafețe cu ogoare și ocupate cu 
păioase, îndeosebi. Din datele fur
nizate de comandamentul județean 
constituit in acest sens, aflam că 
duminică se aflau sub apă aproape 
2 500 ha semănături și ogoare, din 
care 1 450 ha cultivate cu griu.

— Iată o situație ce ne-a determi
nat să mobilizăm mari forțe, pen
tru eliminarea excesului de umi
ditate — ne spune tovarășul Con
stantin Dumitru, secretar ăl comi
tetului județean de partid, povezi ? 
încă de duminică dimineața toți 
activiștii comitetului județean de 
partid, ai consiliului popular jude
țean, specialiști de la unitățile agri
cole județene, de la Oficiul de gos
podărire a apelor și de la Direcția 
apelor „Jiu", cei de 
munelor, participă, 
25 000 de oameni ai 
ogoare, personal 
unitățile locale, ia săparea șanțuri
lor și rigolelor de scurgere. în zo
nele cele mai afectate au fost, de 
asemenea, mobilizate insemnate 
forțe mecanice pentru dezafectarea 
canalelor de desecări, care să permi
tă scurgerea apei provenite de pe se
mănături, se înalță digurile pe riurile 
și piraiele interioare pentru a evita 
revărsarea apei etc.

Intr-adevăr, pretutindeni in con
siliile unice agroindustriale Poiana 
Mare, Dăbuleni, Băilești, Amărăști, 
Plenița, Robănești, Catane, Măceșu, 
Moțăței, Bîrca și Bechet, acolo unde 
excesul de umiditate este mai pro-

la nivelul co- 
impreună cu 
muncii de pe 

muncitor de la

ARGEȘ

Pomicultorii pregătesc
în plantațiile de pomi fructiferi 

din județul Argeș sint prezenți mii 
de pomicultori. Se execută tăieri de 
rodire, stropiri pentru combaterea 
dăunătorilor. De la Trustul horticol 
Argeș aflăm că tăierile de rodire 
sint pe terminate. Este avansat și 
cel de-al doilea tratament Împotriva 
dăunătorilor.

In zona prunului, pe platforma Ve- 
dea-Cotmeana, la ferma pomicolă 
Vedea a întreprinderii agricole de 
stat Pitești, la ora 7,30 sint prezenți 
toți tăietorii care lucrează pină la lă
sarea întunericului. Inginerul Ion 
Matei, șeful fermei, prezent in cimp, 
ne spune că tăierile de rodire s-au 
efectuat la timp și de bună calitate. 
S-a încheiat și primul stropit de 
iarnă și se execută cel de-al doilea. 
Rodul se anunță bun și-1 consolidăm 
prin lucrări de calitate.

Cooperativa agricolă din Vedea de
ține și ea o plantație de 360 hectare 
cu prun, vecină cu cea a fermei de, 
stat. Sub supravegherea tehnicianu
lui Nicolae Stere, lucrează la tăieri 
zeci de cooperatoare. Altele se ini
țiază in efectuarea acestor lucrări 
complexe, tehnicianul expiicindu-Ie 
pe îndelete rostul fiecărui ram iniă- 
turat. Mai reținem că întreaga su
prafață a fost repartizată cooperato
rilor și mecanizatorilor in acord glo
bal, fapt ce creează O adevărată emu
lație în obținerea de . producții mari, 
prin realizarea unor lucrări de se
zon de calitate. Imagini asemănătoa
re, ce pun in lumină modul respon
sabil in care se acționează pentru 
executarea lucrărilor, am surprins și 
în fermele pomicole de stat Meri- 
șani și Bălilești, la cooperativele 
agricole Dobrești și Boțești.

In acțiunea de modernizare a plan
tațiilor sint cuprinse acum 850 ha, cu 
cele mai mari suprafețe inscriindu-se 
cooperativele agricole din consiliile 
agroindustriale Teiu, Stilpeni și 
Cîmpulung. într-un stadiu avansat 
se află cu această lucrare coopera
tiva din Teiu. Vor fi modernizate 
și plantațiile clasice ale cooperative
lor agricole Schitu Golești și Poe- 
nari de Muscel. Pentru ca lucrările 
să se încadreze in grafic, se lucrea
ză de zor la nivelatul și scarificarea 
terenului, la săparea gropilor.

Ritm de lucru intens și la în
ființarea noilor plantații. In primă
vară vor fi plantate 400 hectare din 
cele 650 pe întregul an. Cu supra
fețe dintre cele mai mari se înscriu 
cooperativele agricole Poenari de 
Argeș, Priboeni și Bălilești. Și aici, 
lucrările pregătitoare avansează.

Există unele cooperative agricole, 
printre care cele din Merișani, Cocu, 
Vața, unde ritmul de lucru la tă
ieri și fertilizări este sub media pe 
județ. în aceste unități, organiza-

CUGIR : Tehnologii 
moderne

Prin promovarea progresului 
tehnic și realizarea de tehnologii 
noi, la 'întreprinderea mecanică 
din Cugir se reduc consumurile de 
metal și energetice. Realizarea in 
cadrul întreprinderii a unui nou 
procedeu tehnologic de execuție a 
frinelor electromagnetice fără inel 
de presiune înregistrează anual o 
reducere a consumului de metal 
de 18 tone șl un important spor de 
productivitate. De asemenea, exe
cuția unei mașini de electrofulat 
piese mici și utilizarea ei in pro
ducție asigură anual o economie 
de metal de 15 tone. Importante 
economii de metal au fost obținu
te și prin extinderea unor metode 
noi de lucru, ca și execuția unor 
piese prin forjare și matrîțare. 
(Ștefan Dinică, corespondentul 
„Scînteii").

unui examen sever, cum este cel al 
calității propriei munci. Pentru a fi 
atinse, calitatea inaltă, performanța 
tehnică superioară, el, muncitorul, și 
specialistul trebuie să știe, trebuie să 
aibă limpede conștiința înaltei răs
punderi ce apasă pe umerii săi. în 
acest spirit, participarea la asigura
rea calității apare ca o atitudine fi
rească față de propria muncă, drept 
respect suprem față de sine și față 
de colectivul în care lucrezi. în con
tul asigurării unei înalte calități, fie
care om al muncii trebuie să fie un 
contribuabil activ, pentru că fieca
re este deopotrivă proprietar, produ
cător și beneficiar a tot ce înfăp
tuiește. Calități supreme care trebuie 
onorate zi de zi, cu înaltul simț al 
datoriei.

pe semănaturi
nunțat, se acționează fără odihnă, 
din zori în noapte, pentru elimina
rea apei ce sufocă cultura de griu, 
care mai peste tot este bine răsă
rită și înfrățită, promițind produc
ții bogate. Duminică ne-am aflat 
în mai multe unități agricole afec
tate de băltiri. în consiliul agroin
dustrial Dăbuleni. bunăoară, ale 
cărui unități agricole au sub apă 
238 ha culturi de păioase, am intîl- 
nit la lucru aproape 500 de coope
ratori, mecanizatori, alți lucrători 
din comune, specialiști și perso
nalul primăriilor. „Cum a fost or
ganizată munca" ? — îl Întrebăm pe 
Virgil Șovăilă, organizatorul de 
partid al consiliului. „Specialiștii 
din permanența C.U.A.S.C.-ului 
răspund de cîte o unitate agricolă 
și de utilajele mecanice pe care le 
coordonează în funcție de necesități. 
Primarii și președinții de unități 
agricole au in primire cite o fermă, 
iar în cadrul acestora toți care par
ticipă Ia eliminarea apei de pe cul
turi și de pe ogoare sint organi
zați in echipe". Cu forțe sporite și 
cu rezultate bune s-a acționat și în 
unitățile din consiliile Măceșu. Po
iana Mare. Băilești, Moțăței, .Cata
ne și Bîrca. Duminică seara s-a ra
portat — la analiza operativă de 
comandament, care se ține in fie
care seară — că att fost scoase de 
sub ape circa 1 000 ha culturi 
păioase. Acțiunea continuă, îndeo
sebi pentru prevenirea băltirilor și 
a excesului de umiditate pe semă
nături și ogoare.

Nicolae BABA1AU 
corespondentul „Scînteii"

rodul bogat al livezilor
țiile de partid, consiliile populare 
trebuie să întreprindă măsuri ener
gice pentru asigurarea forței de 
muncă, astfel incit acțiunile amin
tite să se încheie la termen.

Gheorqhe C1RSTEA 
corespondentul „Scinteii* *

cipare cetățenească, in vederea asi
gurării condițiilor necesare creșterii 
producției și onorării exemplare a 
contractelor, potrivit sarcinilor ce 
decurg din programul pe 1986. Iată 
citeva dintre ele :
• cooptarea in colectivele de con

tractare a unor gospodari de frunte 
ai comunei ;

• ameliorarea întregii suprafețe de 
Izlaz — prin lucrări de curățire, fer
tilizare. insămințare și supraînsâ- 
mînțare cu semințe de ierburi valo
roase ;

• insămințarea lucernei pe o parte 
din izlaz și repartizarea acesteia — 
cite 7 ari la 600 1 lapte contractat — 
pentru gospodarii din comună ;
• insămințarea — contracost — 

cu mijloace mecanice a culturilor 
duble repartizate sătenilor — cite 
25—30 ari de teren pentru fiecare 
tăuraș contractat cu statul.

Pe baza experienței gospodarilor 
fruntași s-au însămînțat. cu spriji
nul cooperativelor agricole din co
mună, cite 5 ari de lucernă pen
tru fiecare vacă pe loturile perso
nale. De asemenea, se asigură coceni 
și alte furaje de pe suprafețele lu
crate în acord global.

Am insistat asupra experienței co
munei Balaciu nu pentru că ar avea 
valoare de unicat în județ. Dimpo
trivă, experiențe asemănătoare exis
tă și în comunele Vlădeni. Grindu. 
Bucu, Smirna, Grivița, Cocora ș.a. 
Sint experiențe care ar trebui să se 
constituie in tot atitea puncte de 
plecare pentru rezultate superioare 
in contractarea produselor agroaîi- 
mentare pe ansamblul județului.

Și totuși se înregistrează mari di
ferențieri de la o comună la alta.

Tovarășul Mircea Tănase. vicepre
ședinte al Consiliului popular comu
nal Sfintu Gheorghe. ne spunea că, 
finind seama de rezultatele anului 
trecut, mai exact de nerealizările cu 
care s-a încheiat activitatea privind 
contractările de animale și alte pro
duse, în acest an se va face totul 
pentru o schimbare în bine. Numai 
că, pină în prezent, acțiunea de con-

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
: de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

■ • . • ’' -<■______________ ■_______

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA LA TIMP A ACȚIUNII DE CONTRACTARE

Rezultatele fruntașilor la contractări
generalizate la scara întregului județ!

tractare este rămasă în urmă. 
Situație care se întilnește și în alte 
comune, precum Adîncata. Ciocîrlia, 
Dridu, Fierbinți, Movilita. Valea 
MăcrișUlui, Axintele. Se nune, de 
aceea, întrebarea : ce se face la ni
velul județului pentru ca experien
țele bune în acțiunea de contractare 
și de onorare a obligațiilor la fondul 
de stat să fie generalizate în toate 
comunele ?

în Bărăganul ialomițean contrac
tarea produselor agroalimentare se 
desfășoară concomitent cu acțiunile 
pentru creșterea producției in gospo
dăriile populației. Experiența mul
tor comune și gospodării fruntașe in 
creșterea animalelor și cultivarea 
legumelor demonstrează că volumul 
contractărilor și livrărilor de produ
se agroalimentare la fondul de stat 
poate fi mult sporit în acest an, 
comparativ cu anii precedenți.

— Străduindu-se să asigure înde
plinirea prevederilor „Programului 
de acțiuni pentru contractarea si 
achiziționarea produselor agricole 
vegetale și animale pe anul 1986“, 
program dezbătut și adoptat la re
centa Plenară lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, consiliile 
populare ialomițene sint preocupate 
de realizarea unei cotituri în do
meniul activității de contractare, 
avind în vedere că rezultatele de 
pină acum nu sint la nivelul posi
bilităților Iaiomiței, al sarcinilor de 
plan stabilite — subliniază tovarășul 
Gheorghe Glodeanu, prim-vicepre- 
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean. Tocmai 
de aceea primăriile, in cadrul mă
surilor pe care le întreprind in aces
te zile, urmăresc, pe lingă alte ac
țiuni cu eficiență imediată, genera
lizarea experienței gospodăriilor șl 
comunelor fruntașe in acțiunea 
contractare.

Concret, cum se procedează ? 
urmărit pentru început acțiunile 
țiate de Consiliul popular al comunei 
Balaciu.

de

Am 
ini-

Cei ce motivau că „nu avem 
condiții" demonstrează acum 

că „se poate mai mult"
Cu cinci ani în urmă, în comună 

erau adeseori invocate drept „cauze 
obiective" pentru justificarea nerea- 
lizărilor la contractarea produselor 
agricole lipsa tradiției, a experien
ței în creșterea animalelor. „Atit 
putem, atît facem ; cine pretinde 
mai mult să vină în locul nostru". 
Cam acestea erau „argumentele" 
unor lucrători ai consiliului popular.

— Pe atunci, își amintește tovară
șul Ion Moise, actualul președinte al 
consiliului unic agroindustrial Bala
ciu, fusesem numit primar al comu
nei, iar ceea ce auzeam zi de zi ex
prima o mentalitate adînc înrădăci
nată, cu care nu mă puteam împăca. 
Mi-am zis, și am spus-o și altora : 
„Dacă n-avem tradiție, o putem 
crea ; dacă n-avem experiență, pu
tem invăta de la alții". Iar gospodari 
cu experiență in producție și con
tractări se găseau chiar in Balaciu, 
numai că nimeni nu se ocupa să 
pornească de la exemplele bune de 
urmat Am organizat atunci întâlniri 
intre deputați și cetățeni, pe fiecare 
circumscripție electorală, dezbateri 
in sesiunile consiliului popular, în 
adunări cetățenești, la „Tribuna de
mocrației", unde „purtători de cu- 
vint" au fost cei mai vrednici si sti
mați gospodari ai comunei, fruntași 
în acțiunile de contractări.

Rezultatul acțiunilor întreprinse ? 
în cinci ani, 360 de gospodari din 
comună au devenit sau redevenit 
crescători de animale și, totodată, 
contractanți Ia fondul de stat. Ca

BOTOȘANI

Mașini și utilaje ce așteaptă incă piese de schimb
încă în toamnă, după încheierea 

arăturilor adinei, colective de spe
cialiști ai direcției agricole și trus
tului S.M.A. au verificat starea de 
funcționare a tuturor tractoarelor și 
mașinilor agricole din județ. Cunos- 
cînd in profunzime situația, colecti
vele respective au stabilit cu exac
titate volumul de lucrări necesare 
fiecărui utilaj, termenul de execuție 
a acestora, piesele de schimb ce se 
puteau recondiționa și Cele ce urmau 
a fi procurate de la unitățile produ
cătoare. precum și Iodul de efectua
re a reparațiilor. La cele patru cen
tre specializate din județ — Boto
șani, Dorohoi, Frumușica și Săveni 
— activitatea a fost organizată în 
două schimburi, de urmărirea ritmu
lui și calității reparațiilor ocupîn- 
du-se și inginetii-șefi ai cooperati
velor agricole. Ca atare, reparațiile 
s-au încheiat. în acest an, cu peste 
20 de zile mai devreme comparativ 
cu anul anterior ; valoarea pieselor 
de schimb recondiționate se apropie 
de 11 milioane lei. Acum se desfă
șoară suprarecepția utilajelor și se 
verifică nivelul pregătirii profesio
nale a mecanizatorilor.

„Fiecare dintre inginerii-șefi ai 
cooperativelor agricole face parte 
din comisiile de recepție, asumîn- 
du-și răspunderea pentru calitatea 
reparațiilor. De asemenea, inginerii- 
șefi ai consiliilor agroindustriale au 
aceeași misiune în cadrul comisiilor 
de suprarecepție" — li s-a spus spe
cialiștilor la începutul anului. 
Am însoțit una dintre comi
siile de suprarecepție în con
siliul agroindustrial Dragalina. „Să 
începem cu C.A.P. Lișna", a pro
pus ing. Petre Rotaru, directorul 
trustului județean al S.M.A., pre
ședintele comisiei de suprarecepție. 
Ce a urmat ? Inginerul-șef al coo
perativei, Irimia Cojocaru, a pre
zentat cîte o fișă pentru fiecare 
tractor. „în prima parte a fișei — a 
arătat specialistul — am notat toate 
defecțiunile constatate de colectivul 
de la județ, după încheierea arătu
rilor adinei de toamnă. Pe de altă 
parte, am reținut modul în care au 
fost înlăturate defecțiunile, numele 
celor care au executat reparațiile. 
La recepționarea lucrărilor n-am 
avut ce să reproșez. De aceea mi-am 
șl asumat răspunderea sub semnătu- 

urmare, au crescut și cantitățile de 
produse contractate cu statul.

Așadar, aceiași oameni care, cu 
putini ani în urmă, afirmau că „nu 
avem condiții", astăzi demonstrează 
prin fapte că „se poate mal mult", 
atît în domeniul producției, cit și al 
contractărilor. Este ceea ce arată, 
intîi de toate, exemplul primarului, 
al deputaților Ion Dincă. Dumitru 
Geană, Constantin Grigore. Pena 
Capră ș.a. „Fapta e mai de preț decît 
vorbele" — ne spune actualul pri
mar, Alecu Mocanu, care a început 
acțiunea de contractare cu... propria 
gospodărie. S-a angajat să livreze 
statului 600 1 lapte de vacă, 50 1 lapte 
de oaie, 10 kg lină, 500 ouă, plus le
gume. fructe, fasole, cartofi.

Valoarea exemplului personal este 
amplificată la Balaciu de organizarea 
unor ample acțiuni, cu largă parti-

însemnări din județul 
Ialomița

Enescu și altele, 
consiliu agroindustrial 
un test de verificare a 
profesionale ale meca-

ră“. în mod asemănător s-a proce
dat șl la cooperativele agricole Ibă- 
nești, George

în același 
s-a recurs la 
cunoștințelor . 
nizatorilor. Concluzia ? Procedeele și 
tehnologiile utilizate în anii ante
riori erau în general cunoscute. în 
ce privește noutățile — reglarea 
agregatelor pe terenurile în pantă, 
modificarea noilor tipuri de Semănă
tori etc. — răspunsurile n-au mai 
fost corespunzătoare.

Directorul general al Direcției 
agricole a județului, ing. Eugen Ni- 
țură, ne spune că lipsesc incă unele 
piese de schimb.

— Cum adică ? Ziceați că toate 
cele 2 764 tractoare programate a fi 
reparate sînt gata pentru suprare
cepție. La fel și mașinile agricole.

— într-un fel este adevărat. Am 
recondiționat tot ce se putea recon
diționa. în unele cazuri, mai ales la 
tractoare, reparațiile au avut un ca
racter de provizorat. Menținerea 
unor piese uzate nu garantează 
funcționarea tractoarelor decît pe o 
durată scurtă. De aceea, trebuie să 
fac neapărat o nouă intervenție la 
furnizorii de piese.

Și a vorbit. La I.M.A.I.A. Roșiori 
de Vede, pentru urgentarea livrării 
celor două tipuri de tiranți, a cite 
150 bucăți fiecare ; la „Tractorul" 
Brașov — pentru cei 80 arbori de 
ambreiaj și 250 sateliți ai reductoru- 
lui aceluiași dispozitiv ; la I.A.M.L. 
Timișoara, care nu onorase nimic din 
contractul încheiat cu baza de apro
vizionare pentru agricultura județu
lui ; cu întreprinderea „Semănătoa
rea" din București pentru cele 3 300 
lame-cuțit necesare combinelor 
C-12. Și chiar după aceste interven
ții, directorul direcției agricole nu a 
avut convingerea că piesele solicita
te vor ajunge la timp.

Eforturile deosebite ce se depun $1 
în județul Botoșani pentru obținerea 
în acest an a unor recolte cît mai 
mari cer să Ii se răspundă, în pri
mul rînd, prin respectarea prevede
rilor legii contractelor economice.

Silvestri AIEENEI 
corespondentul „Scinteii"

Resurseie proprii — deplin 
valorificate

— Multiplicarea experienței de Ia 
Balaciu și din alte comune la scara 
întregului județ constituie unul din
tre obiectivele urmărite stăruitor de 
organele județene de partid și agri
cole. de consiliile populare — ne spu
ne tovarășul Vasile Berbecel, secre
tar cu probleme agrare al comitetu
lui județean de partid. Iar pentru a 
conferi acestei preocupări un plus 
de eficacitate. în ultimul timp am 
trecut la organizarea acțiunilor de 
cunoaștere și popularizare a expe
rienței fruntașilor in creșterea pro
ducției și a contractelor direct la 
fața locului, în comune și sate, pen
tru cunoașterea de la sursă a fapte
lor. în plus, organizăm analize amă
nunțite in comunele rămase în urmă.

Chiar într-una din zilele documen
tării noastre in Ialomița, secretaria
tul comitetului județean de partid a 
analizat în comuna Horia posibilită
țile creșterii producției agricole, pre
cum și a contractelor la fondul de 
stat, stabilind, pe baza experienței 
comunelor fruntașe, măsurile ce se 
cer întreprinse pentru redresarea si
tuației și încadrarea tuturor locali
tăților în sarcinile de contractare. $i 
asemenea analize urmează să se facă 
și in alte comune.

Prin ce metode anume și-au pro
pus consiliile populare să generali
zeze în întregul județ experiențele 
valoroase ? Iată citeva dintre meto
dele utilizate :
• folosirea tuturor mijloacelor de 

propagandă — articole și fotografii 
ale gospodarilor fruntași la gazetele 
de perete, grafice și panouri etc. 
— care să înfățișeze sugestiv expe
riențele gospodarilor fruntași, ară- 
tîndu-se că pe măsura creșterii can
tităților de produse livrate statului 
cresc și ciștigurile producătorilor ;
• organizarea de întîlniri între 

deputați și cetățeni pe circumscrip
ții electorale, discuții de la om la om. 
evidențierea experienței fruntașilor 
la contractări în adunări cetățenești, 
în adunări generale ale cooperative
lor agricole, cît si cu alte prilejuri.

Sînt citeva din preocupările de 
evidentă actualitate in județul Ialo
mița pentru a pune în valoare expe
riențele valoroase, astfel îneît gospo
dăriile populației din toate comunele 
ialomițene să obțină producții supe
rioare și. pe această bază, să con
tracteze un volum sporit de produse 
agroalimentare la fondul de stat. Ac
țiune care va trebui să preocupe, mai 
mult decît pină acum, toate consilii
le populare — de la cele comunale 
pină la cel județean.

C. BORDEIANU 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Scumpul meu frate și tovarăș.
Doresc să exprim viile mele mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră 

de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei mele de 
naștere. Am fost mișcat de cuvintele alese pe care mi le-ați adresat. 
Excelență, mie și poporului Republicii Zimbabwe.

împărtășesc pe deplin sentimentele si dorința pe care le-ați exprimat 
pentru continua întărire si consolidare a relațiilor cordiale și a cooperării 
pe multiple planuri existente intre cele două țări și popoare ale noastre.

Vă rog să primiți. Excelență, asigurările celei mai înalte considerațiuni. 
Al dumneavoastră sincer.

CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Vizita delegației parlamentare din Republica Zimbabwe

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI^

CITITORII NOȘTRI,
CORESPONDENȚII NOȘTRIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Premieră tehnică la Voineasa

Luni, președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, a avut o 
întrevedere cu delegația parlamen
tară din Republica Zimbabwe, con
dusă de Nollan Chipo Makombe, 
președintele Senatului, care efectu
ează o vizită in țara noastră.

In timpul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de informații cu 
privire la organizarea, activitatea și 
preocupările celor două parlamente. 
Evidențiindu-se rolul hotăritor pe 
care l-au avut și îl au înțelegerile 
convenite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt în dez
voltarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele român 
șl Zimbabwean, s-a reliefat necesi
tatea sporirii contribuției parlamen
telor și parlamentarilor la mai bu
na cunoaștere și apropiere dintre 
țările și popoarele noastre, la im
pulsionarea cooperării bilaterale in 
diferite domenii de activitate, pre
cum și pe arena internațională.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
In conformitate cu înțelegerea in

tervenită, în a doua jumătate a lunii 
martie 1986 va avea loc Ia Varșovia

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT 
INFORMEAZĂ

Miercuri. 12 martie. Administra
ția de Stat Loto — Pronosport or
ganizează prima tragere a ..MA
RILOR ClȘTIGURI" PRONOEX- 
PRES din acest an.

La această atractivă tragere se 
atribuie AUTOTURISME „DACIA- 
1300“. cîstiguri în numerar si ex
cursii peste hotare. Tragerea va 
consta din două faze, cuprinzînd 
3 extrageri, care totalizează 18 nu
mere extrase. La faza I se efec
tuează două extrageri „legate", ca 
la orice tragere obișnuită, săptâ- 
mlnală. prima de 6 numere din 45

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea oaspe
ților.

★
Oaspeții au avut, în aceeași zi, 

întrevederi cu Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și cu membri ai conducerii 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară.

Au fost discutate problemele refe
ritoare la modalitățile de extindere 
a colaborării și cooperării economice 
bilaterale, la creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, precum și unele as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

A fost prezent Nicholas T. Goche, 
ambasadorul Republicii Zimbabwe la 
București.

(Agerpres)

ședința Comitetului miniștrilor afa. 
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

20.35 Seară de operă (color). „Tosca", 
de Pucclnl. Selecțluni. Dirijor : 
Bruno Bartolettl. Regia artistică i 
Gianfranco de Bosio

21.35 Cadre Înalt calificate pentru cinci
nalul 1986—1990

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

si a doua de 6 numere extrase din 
restul de 39. Faza a Il-a. a „MA
RILOR ClȘTIGURI". va consta 
dint'r-o singură extragere de 6 nu
mere din 45.

La faza a II-a. extragerea a IlI-a 
(categoria B). se asigură cîștigul 
de minimum 3 500 lei. în cadrul 
căruia — o excursie peste hotare 
de un Ioc si eventuala diferență in 
numerar.

Variantele de 25 lei participă la 
toate extragerile si pot obține cîs
tiguri cumulate la ambele faze.

MARTI 11 martie este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

MEHEDINȚI : Cărbune 
peste plan

Obținînd zilnic sporuri tot mai 
mari de producție, minerii de Ia 
Zegujani ocupă in prezent primul 
loc in întrecerea declanșată intre 
colectivele de muncă din acest nou 
bazin carbonifer al țării. Producția 
realizată peste prevederile de plan 
totalizează mai bine de 22 000 tone 
cărbune. Asigurînd o bună organi
zare a muncii și folosind cu ran
damente sporite mașinile din do
tare, minerii de la Zegujani obțin 
zilnic cu 200—250 tone cărbune mai 
mult față de sarcina planificată. 
Hotărit să mărească în perioada 
următoare avansul dobîndit în în
deplinirea planului pe 1986, acest 
destoinic colectiv și-a propus să 
obțină pînă la finele anului o pro
ducție suplimentară de peste 
120 000 tone cărbune. Intr-adevăr, 
un exemplu de înaltă dăruire mun
citorească ce poate fi urmat cu 
aceleași rezultate și de celelalte co
lective din bazinul carbonifer al 
Mehedințiului.

VASLUI : Economii 
de materii prime 

și energie electrică
Hotăriți să înfăptuiască exemplar 

sarcinile ce le revin din planul pe 
acest prim an al actualului cinci
nal, oamenii muncii din industria 
vasluiana acționează în același 
timp susținut pentru a diminua 
cit mai mult posibil consumurile 
materiale și energetice. Aplicînd în 
viață un complex de măsuri teh- 
nico-organizatorice, ei au reușit în 
primele două luni să economiseas
că 480 tone de metal, însemnate 
cantități de lemn, țesături și alte
le, din care a rezultat o producție 
suplimentară în valoare de 11 mi
lioane lei. Totodată, au fost eco
nomisite 3 300 MWh energie elec
trică și 890 tone combustibil con
vențional.

TULCEA : Consumuri mai 
mici de materii prime

Oamenii muncii din cadrul Com
binatului metalurgic din Tulcea au 
realizat, de la începutul anului, 
importante cantități de feroaliaje și 
de siliciu tehnic peste plan, în con
dițiile reducerii consumului de ma
terii prime. Valoarea materiilor 
prime economisite de oamenii 
muncii din combinat în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui se ridică la peste un milion 
lei.

ALEXANDRIA : Se extinde 
rețeaua comercială

In noul centru civic al munici
piului Alexandria, întreprinderea 
comercială de stat pentru mărfuri 
industriale din localitate a deschis 
un mare magazin specializat în 
prezentarea și desfacerea unui bo
gat sortiment de mobilă. Noul ma
gazin, cel mai mare de acest fel 
din județul Teleorman, este am

plasat pe două niveluri și pune Ia 
dispoziția celor interesați — în a- 
fară de mobilă — o gamă variată 
de covoare, perdele și alte produse 
pentru decorațiuni interioare. Lu
crători cu o bună pregătire profe
sională oferă cumpărătorilor su
gestii de mobilare, mochetare și de
corare a locuințelor. Numai în ul
timii cinci ani întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri 
industriale a construit și amena
jat in municipiul Alexandria ma
gazine noi, moderne, cu o supra
față de 30 000 metri patrați.

ȚĂNDĂREI : Cheltuieli 
materiale reduse

Fabricile de zahăr au două cam
panii : una de industrializare, cînd 
materia primă se prelucrează, și 
alta, cea de remont, cînd se fac 
toate reparațiile și se aduc noi îm
bunătățiri instalațiilor și utilajelor. 
Intre cele două campanii există o 
legătură indisolubilă. De campania 
remontului, care se află acum în 
plină desfășurare și la Întreprin
derea de prelucrare a sfeclei de 
zahăr din Țăndărei, depinde func
ționarea la toamnă a întregului 
flux tehnologic și productiv. Pină 
acum, fiecare utilaj a fost verifi
cat cu maximă exigență și s-au 
inventariat lucrările ce trebuie 
executate în cadrul remontului. 
Directorul întreprinderii, tovarășul 
inginer Florin Dinu, ne-a oferit cî- 
teva amănunte privind desfășura
rea campaniei de remont din acest 
an : „Față de 1985, numărul pozi
țiilor, unde trebuie să intervenim, 
este mai mare cu aproape 100. Cu 
toate acestea, timpul de lucru va 
fi redus cu 60 000 de ore, printr-o 
organizare perfectă a tuturor acti
vităților, printr-o strînsă colabora
re între secții și ateliere. In acest 
sens dispunem de un program de 
măsuri concret care a fost cunos
cut de fiecare om al muncii și se 
îndeplinește punct cu punct. In 
acest an, în atelierele proprii vom 
confecționa cel puțin 95 la sută din 
piesele de schimb necesare, redu- 

Noua halâ agroalimentarâ din municipiul Cluj-Napoca 
Foto : Sandu Cristian

cînd cheltuielile materiale cu 1,5 
milioane lei".

CERNAVODĂ : Construcții 
pentru... constructori

La Cernavodă au fost finalizate 
primele 3 blocuri de locuințe cu 
50 de apartamente, din planul pe 
acest an, majoritatea noilor loca
tari fiind constructorii Centralei 
nuclearo-electrice. In acest an, la 
Cernavodă -urmează să se constru
iască blocuri de locuințe însumind 
750 de apartamente, un spital cu 
policlinică, o casă de cultură și 
alte dotări social-edilitare.

MEDIAȘ : Piese 
pentru autoturisme

La întreprinderea de geamuri 
din Mediaș s-au asimilat noi pro
duse cu caracteristici superioare. 
Intre acestea se numără și noul 
tip de lunetă spate, prevăzut cu 
sistem de încălzire și antenă 
radio, și parbrizul cu para- 
solar pentru autoturismele „Dacia". 
Tot aici, se realizează acum toate 
tipurile de oglinzi retrovizoare 
pentru autovehicule prin alumini- 
zare, procedeu care duce la creș
tere^ rezistenței acestora.

SATU MARE : Utilaje 
de inaltă tehnicitate

Depășindu-și substanțial sarci
nile ce le revin dih programul su
plimentar, colectivul întreprinderii 
de piese de schimb și utilaje pen
tru industria chimică Satu Mare a 
reușit, in același timp, să asimi
leze produse noi cu un grad înalt 
de tehnicitate, care înlocuiesc uti
lajele similare din import. Prin
tre acestea se află o moară pen
tru măcinarea de vopsele și pig
menți și noi tipuri de centrifugă 
filtrantă orizontală cu ciclu de, 
funcționare automat întrebuințate 
în procesul tehnologic de separare a 
substanțelor chimice granulate.

Colectivul de muncitori, maiștri 
și ingineri din cadrul Atelierelor 
centrale Voineasa ale Antreprizei 
de construcții hidrotehnice Olt su
perior, specializate in asimilarea de 
mașini și utilaje miniere pentru 
construcții hidroenergetice, a reali
zat de curind prima locomotivă 
diesel-hidraulică de mină, special 
concepută pentru excavarea tune
telor de aducțiune ale hidrocentra
lelor. Este acționată cu motor de

Din laborator
Specialiștii laboratorului de înal

tă tensiune al întreprinderii „Elec- 
troputere" din Craiova, pe lingă ac
tivitatea cotidiană — probarea pro
duselor electrotehnice la tensiuni 
înalte — își pun tot mai mult în 
valoare cunoștințele și capacitatea 
creativă, reușind să realizeze apa
rate ce, altfel, ar fi trebuit impor
tate.

In ultima perioadă, cercetătorii 
acestui laborator au realizat o prio
ritate : aparatul de măsurare ultra- 
sonică a descărcărilor parțiale in 
transformatorul de mare putere. 
Rod al cercetări! întreprinse de dr. 
ing. Andrei Marinescu, ing. Vale- 
riu Filișanu și ing. Gena Georges-

Inventar" interminabil ?ft
Zi de zi urmăresc cu satisfacție 

eforturile care se fac, gospodărește, 
pretutindeni în țară, pentru ca, prin 
recuperarea unor produse refolosi- 
bile, să se economisească impor
tante cantități de energie, de mun
că, de materiale. Și, desigur, fie
care ne putem aduce o contribuție, 
oricît de mică, in acest sens.

Dar, uneori, bunele intenții se 
lovesc de anumite situații nedori
te. Iată un fapt. Posed in debara 
circa 150 de sticle de un litru și de 
o jumătate de litru, precum și 150 
borcane mari. Aproape de casă sint 
două unități care achiziționează 
sticle și borcane. Una se află în 
spatele restaurantului „Rucăr", Ia 
complexul din strada Baba Novac, 
colț cu strada Stejarului. Aici, din 
toamnă... nu se mai primește ni

Sub semnul spiritului gospodăresc
Așa cum, cu brațele și cu Inima, 

oamenii vrednici ai plaiurilor noas
tre știu să se dăruiască, an de an, 
muncii și răspunderii pentru soar
ta recoltei, îi preocupă deopotrivă 
imaginea frumoasei lor comune 
Gurahonț. Atenția locuitorilor și, 
deopotrivă, a consiliului popular 
este îndreptată spre pregătirea vii
toarei recolte, dar și spre înfrumu
sețarea localității, prin darea în fo
losință a unor noi obiective cu ca
racter edili tar-gospodăresc. Căutînd 
parcă să dovedească faptul că și iar
na poate fi un anotimp al hărniciei 
și al spiritului gospodăresc, și în 
satele comunei cetățenii au parti
cipat la realizarea de reparații și 
întrețineri de străzi, desfundarea 
șanțurilor, întreținerea drumurilor 
de acces, cele mai frumoase rezul
tate fiind dobîndite în satele Zim
bru, Brusturescu și Dulcele. în 

80 CP. pe două osii, și echipată cu 
filtru absorbant de gaze.

Realizată numai cu piese și ma
teriale din producție internă, crea
ție a unui colectiv de specialiști 
din cadrul Antreprizei de construc
ții hidroenergetice, ea inaugurează 
noua serie de locomotive de acest 
tip.

Stefan DANCIU
maistru A.C.H. Olt-superior, 
Voineasa, județul Vîlcea

— in producție
cu, acest aparat a fost brevetat ca 
invenție.

Calitățile noii realizări științifice, 
prin care se mărește siguranța în 
exploatare, a atras imediat intere
sul beneficiarilor; două aparate au 
și fost livrate unor unități ener
getice ale M.E.E., iar alte șase vor 
fi livrate In curind. O satisfacție 
deosebită au avut inventatorii cra- 
iovcni prin solicitarea la export a 
acestui aparat — rezultat al muncii 
pline de pasiune pentru progresul 
tehnic.

Ion DUGAEȘESCU
economist, „Electroputere" Craiova

mic I Ori nu sint bani, ori nu exis
tă autocamion pentru expedierea 
sticlelor preluate. Iar de la 5 no
iembrie a apărut binecunoscutul 
anunț : INVENTAR. De atunci cen
trul respectiv este pustiu.

Al doilea centru apropiat este 
plasat in spatele cinematografului 
Gloria, Ia complexul I.O.R. Și aici, 
din toamnă, nu se mai primesc 
sticle. Căci unitatea este închisă, 
nu se știe din ce motive.

Cu sau fără anunț, asemenea uși 
Închise nu pot fi altceva decît do
vezi ale. nepăsării, dar și ale în
călcării unor dispoziții legale.

Dumitru BOȚAN
str. Cpt. Lfcăreț nr. T, bloc B 33 
sector 3 - București

centrul de comună se lucrează 
intens la modernizarea unor străzi 
în lungime de 3 km, pentru această 
lucrare fiind deja transportate 850 
tone piatră concasată și 120 tone 
pietriș din văile comunei. S-au cu
rățat și desfundat peste 12 km șan
țuri din centrul și satele comunei. 
S-a dat in folosință podul de beton, 
lung de peste 100 de metri, peste 
Crișul Alb. Este în stadiu de fini
sare și un alt pod, pe valea Zim
brului.

Ca fiu al acestor locuri, simt zi 
de zi hotărîrea oamenilor de a ac
ționa cu dăruire și perseverență 
pentru realizarea tuturor lucrărilor 
de interes obștesc, menite să con
fere comunei o înfățișare cit mai 
frumoasă.

Alexandru HERLAU
comuna Gurahonț, județul Arad

CALE LIBERĂ, MAI LARGĂ, SCHIMBULUI DE
(Urmare din pag. I) că risipim efort pentru a redes

coperi... roata. Ceea ce, din păcate, 
se mai întimplă pe ici, pe colo.

— Calea aleasă de dumneavoastră 
nu este cam anevoioasă ? Nu s-ar 
putea mai simplu ?

— Ba da. Este însă nevoie de o 
instituționalizare a acestui transfer 
de experiențe și idei. Fac parte din 
biroul executiv al Ministerului In
dustriei Electrotehnice și pot să vă 
spun că există acum Ia noi preocu
parea de a se crea, la nivelul mi
nisterului, un cadru, o formă orga
nizată de centralizare șl sistemati
zare a informațiilor privind expe
riențele bune în domeniul organiză
rii și conducerii producției, ideile și 
creațiile tehnice susceptibile a fi fo
lositoare și pentru alții. Ceva ase
mănător unei bănci de date. Și avem 
în vedere, în același timp, crearea 
unui sistem de generalizare a expe
riențelor înaintate.

In alte locuri, asemenea modali
tăți există deja. Iată ce i s-a spus 
reporterului la întreprinderea „Teh- 
nometal" din București. Ing. Mihai 
Ionescu, secretar adjunct al comite
tului de partid, șef al serviciului 
organizarea producției :

— In cadrul centralei noastre se 
organizează trimestrial consfătuiri 
cu caracter de schimb de experiență, 
cu participarea unor reprezentanți 
ai tuturor întreprinderilor din cen
trală. Sediul consfătuirii se stabileș
te, de fiecare dată, la una din în
treprinderile cu rezultate mai con
cludente în domeniul tematic al res
pectivei consfătuiri care poate fi, 
cum au și fost : urmărirea și pro
gramarea producției, organizarea 
tehnologică a fabricației, folosirea 
Intensivă a mașinilor, depozitarea și 
circulația materialelor și a produse
lor și altele. Prezintă referate cei 
care au de comunicat o experiență 
nouă, deosebită. Foarte utile aceste 
consfătuiri. Noi am cunoscut astfel 
și am preluat o multitudine de me
tode, tehnologii, soluții care ne-au 
ajutat în scurtarea ciclurilor de fa
bricație, îmbunătățirea calității, re
ducerea cheltuielilor.

Există, deci, chiar și în privința 
cadrului organizat al schimbului de 
experiență ...experiențe demne de 
luat în seamă. Problema însă nu se 
oprește aici. Din discuțiile cu parti- 
cipanții la ancheta noastră se des
prind și unele aspecte ce țin de do
meniul mentalităților. Al unor men
talități vetuste ce se constituie, pe 
alocuri, în frine ale schimbului larg 
de informații, idei, experiențe.

— Există și unii oameni — spu
nea Maria Diaconu de la „Dacia" — 
care, dintr-un orgoliu nelalocul lui, 
nu vor să împrumute idei, nu admit 
că alții au putut rezolva mai bine 
decît ei una sau alta dintre proble
mele muncii dintr-o întreprindere. 
Această mentalitate păgubitoare se 
așază ca un obstacol în calea circu
lației și răspîndirii noului, ștrangu
lează gîndirea creatoare. O să-mi 
spuneți : ce creație mai e atunci 
cînd iei de la alții ?... Este, pentru 
că, in cazul Ia care mă refer, schim
bul de idei, de experiențe, de infor
mații este profund stimulator; 
uneori nici nu poți prelua ad-lite- 
ram o metodă, ci ea se cere adapta
tă la propriile condiții și atunci e 
suficientă doar ideea, calea de ur
mat. Restul faci tu, gîndești, creezi. 
In etapa de azi, a bătăliei pentru 
o nouă calitate la care ne chea
mă documentele Congresului al 
XIII-lea, orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nu se poate con
cepe perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de produc-

Țărani, țărani adevărati
(Urmare din pag. I)
„vedeți, tovarășe doctor, 
oamenii noștri trebuie să 
Știe că acum e momentul 
să vitaminizăm vacile, pe 
urmă degeaba le.mai dăm 
că nu folosește la nimic, de 
ce nu vă țineți de capul lor, 
să nu uite să le dea furaje 
proaspete"... Ion Stanciu 
cunoaște fiecare animal in 
parte. Știe că vaca asta a 
fătat anul trecut doi viței. 
Ei ii dă mîncare mai bună, 
ei ii schimbă așternutul de 
paie și-i dă apă proaspătă. 
In primul rind ei! In ma
terie de zootehnie poli să 
discuți orice cu el. Iar la 
cursurile agrozootehnice 
notează tot. cu cea mai 
mare atenție. Ca să vedeți, 
tot el!

Primul om care vine în 
grajduri și ultimul care 
pleacă este lăptarul Tănase 
Bănăteanu. Treaba lui este 
să preia si să predea lap
tele. Dar el nu face numai 
atit. tși suflecă minecile de

EXPERIENȚĂ !
ție fără o vie circulație de idei și 
informații.

— Străină de false orgolii și de 
concurențe rău înțelese — observa 
și ing. Victor Popescu de la „Electro
magnetica" — receptivitatea față de 
tot ce e nou și valoros în experiența 
altora prezintă un dublu avantaj : 
pe de o parte te ajută să acționezi 
mai bine și deci' mai eficient, iar pe 
de alta — te sprijină în propriul 
efort de investigare și abordare a 
noului, pornind de la un palier mai 
înalt.

Este încă un motiv pentru a re
veni, acum, in final, asupra unei 
idei a interlocutorilor noștri, anume 
necesitatea asigurării, Ia nivelul fie
cărei întreprinderi, centrale și minis
ter, a unui cadru corespunzător mai 
eficient, bine închegat și corelat, pen
tru mai lesnicioasa cunoaștere și răs- 
pindire a ceea ce se naște nou, creator 
m sfera creației materiale. In scopul 
de a folosi din plin, cu maximă efi
ciență, avantajele pe care le oferă 
generosul climat al muncii creatoare, 
propriu orînduirii noastre socialiste.

la cămașă, își pune un sort 
in fată si trece in rind cu 
mulgătorii. Sint zile cind 
stă ore întregi in grajduri 
și are grijă ca laptele să 
fie păstrat cum trebuie. 
Om cu bun simt, acesta este 
nea Tănase Bănăteanu. nu-i 
auzi gura ; „că n-am asta, 
n-am ailaltă"... A fost o zi 
cind s-a stricat încălzitorul 
de apă. S-a dat peste cap. 
el știe ce a făcut, si a adus 
apă caldă si dero si ce i-a 
mai trebuit să nu stea de
geaba, să nu facă nimănui 
greutăți.

Alexandru Oltenacu este 
conductor de meserie. 
Dar ce înseamnă asta să 
fii conductor și cind n-ai 
treabă să stai cu miinile in 
sin ? Toată vara a fost cu 
vițelele și junincile la cimp. 
„Nimic nu-i mai folositor 
pentru animale decît hrana 
proaspătă, aerul, mișcarea, 
soarele... Noi am fost si cu 
vacile de lapte la cimp. 
Acolo le mulgeam — ce 
mare lucrul".

Furajarea — acesta-i se
cretul in zootehnie! Și la 
brigada de furaje a fer
mei de vaci a cooperativei 
Modelu au fost aleși să 
muncească cei mai cunos
cători. numai oameni se
rioși care au dat de-a lun
gul vremii dovada că sint 
cei mai buni. Rogozea 
Gheorghe. Marian Iordache 
și Ion Artimyn și încă șap
te țărani destoinici se ocu
pă numai și numai cu fu
rajele. 10 oameni care au 
grijă de toate fermele coo
perativei pentru că știu 
cind anume trebuie să re
coltezi finul, cit trebuie 
uscat si cînd este numai 
bun pentru hrană. In marea 
familie a crescătorilor de 
animale de la Modelu, fe
meile adaugă un plus de 
hărnicie. Sint mulgătoare, 
Tanța Grosu, Moise Ioana, 
Aurica Bănică. Vlad Elena, 
Cristina Lepădatu care cîș- 
tigă anual intre 25 000— 
30 000 de lei, și asta fără 
prima de la viței. „Ceea

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 11 martie, ora 20 — 14 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va continua 
să se răcească, Îndeosebi in regiunile 
din estul șl sud-estul țării. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, predominant sub formă de la- 
povlță șl ninsoare. Vîntul va sufla mo
derat, cu Intensificări pină la 60 km pe 
oră, predominant din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 10 șl zero grade. Izolat mal 
coborite tn depresiuni, cele maxime In
tre minus 3 șl plus 7 grade. Ceață 
locală. In București : Vremea va con
tinua să se răcească ușor. Cerul va fl 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, îndeosebi sub formă de lapovlță 
șl ninsoare. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse Intre minus 
3 șl zero grade, maximele intre zero 
șl trei grade.

ce ne place aici, spun 
femeile, este faptul că 
munca noastră este apre
ciată corect. Atit am mun
cit — atit primim ! Și apoi 
ne place disciplina, faptul 
că ne simțim luate in sea
mă pentru ce facem. De la 
cooperativă avem in fieca
re an bilete la tratament si 
toate, fără nici o excepție, 
ne ducem pe rind. Fiecare 
om este crezut ; de exem
plu, colegul nostru Ion 
Stanciu. a cărui soție a lu
crat cu noi in zootehnie 
acum e bolnavă — a cerut 
un ajutor in natură si pen
tru ea. Noi toti am fost de 
acord pentru asta. Așa este 
frumos — să ne avem grija, 
să nu ne întoarcem spatele 
cind nu mai putem munci. 
Ori sintem ca o familie ori 
nu mai sintem !“.

In comuna Modelu s-a 
păstrat cu sfințenie obice
iul de a creste animale fru
moase. de a te făli cu nu
mele de țăran.

Conducta neglijenței
Dintotdeauna oame

nii satelor, crescînd 
animale, vaci, oi, cai, 
capre, și-au dat toată 
silința in a le asigura 
îngrijire și adăpost, 
hrană și apă. Apă să
nătoasă, după trebu
ință.

Sint țăran crescă
tor de animale din 
comuna Poiana Cîmpi- 
na, satul Bobolia. Ca 
și alți consăteni ai 
mei, aduc zi de zi, cu 
coMUța, de la cîțiva 
kilometri apă proaspă
tă, pentru vite. Vara 
mai putem însoți adă
patul cu pășunatul. 
Faptul că părin
ții noștri au procedat 
la fel, cărind apă cu 
cobilița și sacalele, ne 
ajută să nu ne dăm 
nici noi bătuți. Dar 
timpul și efortul risi
pite s-ar putea folosi 
mult mai chibzuit, mai 
rodnic. Cu atit mai 
mult cu cit soluția 
asigurării cu apă exis
tă. Există nu doar ca 
soluție, ci ca realitate.

Trasă dinspre izvoare 
încă de mai mult timp, 
conducta de apă exis
tă. Numai că, îngro
pată în sălașul ei de 
pămint a fost... îngro
pată de-a binelea. Nu 
funcționează !

Și cum animalele 
consumă apă multă, 
dimineața, la prinz și 
seara, vă puteți da 
seama cită apă trebuie 
să aduci de la distan
ță mare... O asemenea 
cerință a oamenilor nu 
poate rămtne fără 
ecou, cu atit mai mult 
cu cit consătenii 
noștri, acești inimoși 
crescători de vite, sint 
dornici să pună umă
rul ca vechea conductă 
sd fie trezită la viață 
spre binele satului, al 
comunei, al orașului 
învecinat — care, im
plicit, ar beneficia și el 
de pe urma dezvoltării 
creșterii animalelor.

La consiliul popu
lar, la alte foruri 
locale se cunoaște 
povestea conductei pă

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Azi se vor desfășura 

șapte partide din etapa a 19-a a 
campionatului diviziei A la fotbal : 
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov 
(stadionul Sportul studențesc), Vic
toria — F.C. Bihor (stadion Dina
mo), S.C. Bacău — Gloria, Petrolul 
— Rapid, A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Craiova, F.C. Olt — Poli
tehnica Timișoara, Universitatea 
Cluj-Napoca — Dinamo. Toate jocu
rile vor începe la ora 15,30. Partida 
Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul Hu
nedoara se va disputa miercuri, iar 
meciul Steaua — F.C» Argeș Pitești 
va avea Ioc joi.

înaintea acestei etape. Steaua 
(deși a pierdut cu 3—1 partida de la 
Hunedoara, cu Corvinul) continuă 
să conducă în clasament (cu 31 
puncte), urmată de Sportul studen
țesc (26 p), Dinamo (24 p), Univer
sitatea Craiova (23 p), Corvinul (20 
p), Petrolul (19 p) etc.

HALTERE. în cadrul Întrecerilor 
la categoria 100 kg ale concursului 

răsite. Timp de luni 
și ani s-au perindat 
prin sat mulți tehni
cieni de la I.G.O. — 
Cîmpina. Am avut și 
de la ei promisiuni, 
dar pină la urmă nu 
s-a rezolvat nimic.

Intre promisiuni șt 
necesități, cobilița 
crescătorilor de vite 
din acest sat praho
vean își face o veche 
datorie. Putem insă 
lăsa să doarmă la 
nesfirșit conducta — 
lucrare în care s-au 
investit speranță, mun
că și bani ? Ne place 
să credem că in jetul 
apei proaspete se vor 
regăsi, nu peste mult, 
și inițtattva localnici
lor, și sprijinul ne
cesar, cit mai prompt, 
al consiliului popular.

Gheorqhe DOBRE 
țăran crescător de 
animale, satul Bobolia, 
comuna Poiana Gmpl- 
na, județul Prahova

internațional de haltere de la Vol
gograd, sportivul român Nicu Vlad 
s-a clasat pe locul secund, atit Ia 
total, cit și Ia cele două stiluri (la 
„aruncat", Nicu Vlad a ridicat o hal
teră de 210 kg, iar la „smuls" — 180 
kg). Primul Ioc la total a fost ocu
pat de sovieticul Aleksandr Popov, 
cu 415 kg, urmat de Nicu Vlad (330 
kg) și bulgarul Nikolai Petrov 
(367,5 kg).

JUDO. In prima zi a competiției 
internaționale de judo de la Praga, 
sportivul român Valentin Bazom s-a 
situat pe locul secund în cadrul 
categoriei peste 95 kg, fiind întrecut, 
la puncte, în finală, de Fred Oldhorn 
(R.D. Germană),

TENIS. Rezultate înregistrate în 
primul tur al „Cupei Davis" (grupă 
mondială) : Iugoslavia — U.R.S.S. 
3—2 ; Ecuador — S.U.A, 2—3 ; An
glia — Spania 4—1 ; Danemarca — 
Suedia 0—5.

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; t7; 19,15, 
EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 11;
13; 15
• Preria : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19, AURORA (35 04 66)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Vară sentimentală : LIRA (31 71 71)
- 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 15; 
17; 19
• Clinele! COSMOS — 9; 11; 13.

ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărln, miliardar : FEREN
TARI (80 49 83) — 15; 17; 19
• Aventuri In Ontario : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Vinătorul de căprioare: FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 19
• Racolarea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Șatra : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Raidul vărgat: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19
• Vrabia pe gheață : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Zona cu obstacole : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15: 18
• Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 15; 17, Marele premiu — 19 ; 
DOINA (16 35 38)
• Pilot de formula 1 : STUDIO 
(59 53 15) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,15
• Ne trebuie o solistă : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 14,30; 16,30: 18,30
• Hallo, taxi ! : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Intrusul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15
• Potopul (seriile III—IV) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17,30

• Epoca îndepărtată : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Gară pentru doi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Nu te voi uita niciodată : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Berlin Kaputt : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Dublă depășire : FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
0 Atenție la gafe : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30
0 Ziua cea mal lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,36 
0 Copie la indigo : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 
17,30 ; (sala Atelier) : Act veneția» 
— 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Marius Sima — vioară, Came
lia Cojocaru-sima — plan — 17,30
0 Opera Română (13 18 57) : Hamlet 
— 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18

0 Teatrul „Lucia Sturdza BuJandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 17,30 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Eunucul — 
17,30
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 18
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 17,30
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 17,30; 
(sala Studio) : Trăsură Ia scară — 18 
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18,30

0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tinerețe 
fără bătrlnețe — 18 : (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 36 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 15 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Trei iezi cucuiețt 
— 10 ; 15
0 Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
0 Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Start Ia varietăți — 19

Am preluat de la I.P.A., de la F.E.A. 
și „Automatica" sistemul „carmat" 
— creație românească — de modu
larizare a elementelor electronice. 
Am preluat de la „Flaro" și de la 
„Vulcan" sistemul de debitare prin 
tăiere cu plasmă. Cînd am proiectat 
prima generație de centrale telefo
nice electronizate, fără piese în miș
care, am proiectat totul manual, 
fiecare placă, fiecare circuit. Mun
că enormă. Ne-am întrebat apoi cum 
fac alții și, căutînd, am găsit proiec
tarea pe calculator. Pe care am pre
luat-o de la Centrala Industrială de 
Electronică și Tehnică de Calcul. 
Multe, foarte multe alte experiențe 
utile nouă am căutat pe Ia alții, am 
găsit și am adus și la noi acasă. 
După cum și noi am dat altora, de 
exemplu, un sistem propriu de auto
matizare a implementării compo
nentelor în circuitele imprimate șl 
cite altele...

— Cum ați defini acest schimb de 
valori ?

— Exact așa : un schimb de va
lori. Și aș completa că el este de o 
importanță cardinală în sistemul 
nostru economic, e ca o perpetuă 
transfuzie de nou, e un sistem cir
culator vital prin care valori ale 
experienței, ale gîndirii tehnice, ale 
creației din domeniul economic, trec 
de la o colectivitate de muncă la 
alta, selectate după nevoile fiecăreia 
și dau întregului ansamblu o mult 
mai viguroasă forță de progres. Asta, 
pentru că mi-ați cerut o definiție. 
Eu, de la mine, v-aș mai vorbi des
pre... interes. Ca element esențial 
în funcționarea acestui transfer de 
idei, de experiențe, de informații și 
metode. Anume, interesul pentru 
propria muncă. Pentru că te poate 
interesa experiența bună a celui de 
alături numai in măsura în care 
ești foarte implicat și dornic de per
fecționarea propriei activități. O 
înțelepciune populară spune că cine 
caută găsește. Toate cele de care 
v-am spus mai înainte că le-am îm
prumutat de la alții nu ni s-au ofe
rit pe tavă. Pentru că eram intere
sați în rezolvarea respectivelor pro
bleme ale producției noastre, ale 
modernizării produselor și tehnolo
giilor, tehnicienii noștri care circulă 
prin diverse întreprinderi în cadrul 
relațiilor curente de cooperare, co
laborare, aprovizionare, s-au dus și 
cu misiunea expresă de a vedea, de 
a prelua tot ce ne-ar putea intere
sa. Altminteri ne-am fi putut trezi



ANUL INTERNATIONAL

în sprijinul reglementării pașnice a situației 

conflictuale din America Centrală

Dezideratele majore ale contemporaneității — salvgardarea păcii și l 
înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare — continuă '< 
să preocupe în cel mai înalt grad opinia publică internațională. In tot * 
mai multe țări, de pe toate meridianele, se înregistrează noi și ample ț 
acțiuni în acest sens. Numeroase personalități politice, oameni de știință < 
și cultură din diverse țări se pronunță in favoarea incetării, cît nu este ’ 
prea tirziu, a cursei aberante a înarmărilor, a militarizării spațiului extra- 
atmosferic, în vederea eliminării pentru totdeauna a pericolului unei 
catastrofe nucleare cu efecte nimicitoare pentru întreaga civilizație, pen
tru însăși viața pe planeta noastră.
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fipel la interzicerea experiențelor cu arma nucleară
— adresat S.U.A. și U.R.S.S. de șefi de stat sau de guvern 
din Argentina, Grecia, India, Mexic, Suedia și Tanzania

ATENA 10 (Agerpres). — La 
Atena a fost dat publicității un apel 
comun al șefilor de stat sau de gu
vern din Argentina, Grecia, India, 
Mexic^ Suedia și Tanzania, prin 
care se cere Statelor Unite și Uniu
nii Sovietice să interzică orice ex
periențe cu arma nucleară pină la 
viitoarea întâlnire sovieto-ameri
cană la nivel inalt, informează 
agenția elenă de presă A.N.A.

Salutând convorbirile desfășurate 
în noiembrie 1985, la Geneva, intre 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaclov, și pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
precum și hotărirea lor de a se 
ajunge la rezultate rapide in ceea 
ce privește negocierile asupra ar
melor nucleare 
mentul exprimă, 
preocuparea 
faptul

și spațiale, docu- 
in același timp, 

semnatarilor pentru 
că pină in prezent nu s-a

adoptat nici o măsură care să con
tribuie la prevenirea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic și înce
tarea ei pe Pămint.

Se apreciază că renunțarea de 
către S.U.A. și U.R.S.S. la expe
riențele nucleare pină la viitoarea 
întâlnire sovieto-americană la nivel 
inalt va crea atmosfera de încre
dere necesară pentru a se ajunge 
la un moratoriu reciproc și verifi
cabil asupra unor asemenea teste 
și va facilita, totodată, negocierile 
pentru încheierea unui acord cu
prinzător in acest sens. O atare 
hotărire ar fi interpretată în restul 
lumii drept un semnal că sinteți 
pregătiți să trageți concluzii prac
tice din declarația dumneavoastră 
comună de la Geneva, în sensul că 
„războiul nuclear nu poate fi de
clanșat, deoarece el nu poate fi 
ciștigat", se arată in apel.

Suedia va continua să aibă un rol activ 
în lupta pentru pace și dezarmare 

Un interviu al șefului guvernului suedez
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat ziarului 
mexican „Excelsior", șeful guver
nului suedez, Ingvar Carlsson, a 
reafirmat hotărirea Suediei de a

statele

nucleare să pună capăt cursei înar
mărilor, să acționeze pentru preîn
tâmpinarea unei catastrofe nuclea
re. Guvernul suedez, a subliniat 
I. Carlsson, se pronunță cu fermi
tate impotriva imixtiunii străine in 
treburile interne ale altor state. 
Fiecare țară, a reliefat el, are drep
tul legitim la libera autodetermi
nare.

500 000 persoane au demonstrat Ia Madrid 
în favoarea retragerii Spaniei din N.A.T.O.

MADRID 10 (Agerpres). — La 
Madrid, aproximativ 500 000 de oa
meni au demonstrat duminică, in 
favoarea retragerii Spaniei din 
N.A.T.O. și a evacuării bazelor mi
litare americane de pe teritoriul 
spaniol — informează agențiile 
Associated Press și Reuter. Au fost 
prezente delegații din străinătate, 
intre care o delegație a Mișcării

britanice pentru dezarmare nuclea
ră, reprezentanții organizației „Ge
neralii pentru pace" și deputății 
vest-germani Gerd Bastian și Petra 
Kelly, fost lider al Partidului Eco
logist din R.F.G. /

Demonstranții scandau pentru re
tragerea Spaniei din N.A.T.O. si 
pentru evacuarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul spaniol.

Manifestație a partizanilor păcii la Frankfurt pe Main
BONN 10 (Agerpres). — La 

Frankfurt pe Main a avut loc o 
demonstrație a partizanilor păcii, 
care protestează împotriva con-

strucției unei piste suplimentare de 
aterizare pe aeroportul din locali
tate, care să poată fi folosită de 
forțele aeriene militare ale N.A.T.O.

Reuniune consacrată întăririi încrederii în Europa
VARȘOVIA (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o întâlnire a 
grupului de lucru al P.M.U.P. și 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., consacrată problemelor în
tăririi încrederii — informează a- 
genția P.A.P. S-a efectuat 
schimb preliminar de păreri pe 
tema „Măsuri și metode de întărire

un

a încrederii reciproce pentru pre
întâmpinarea și diminuarea încor
dării in Europa", recomandată de 
conducătorii celor două partide, 
Wojciech Jaruzelski și Willy Brandt. 
Dezbaterile s-au concentrat asupra 
căilor și mecanismelor nemilitare 
care pot contribui la atingerea aces
tui' obiectiv.

împotriva militarizării Cosmosului 1
VIENA (Agerpres). — La Viena 

a avut loc o întâlnire a reprezen
tanților organizațiilor antirăzboinice 
din Austria, dedicată pregătirii unor 
noi acțiuni ale militanților austrieci 
pentru pace, pentru dezarmare. Ast
fel, s-a hotărit organizarea, la 
Viena, a unei conferințe pe întreaga 
țară a mișcării austriece. pentru 
pace. In centrul atenției viitoarei

conferințe se vor afla problemele 
luptei pentru preîntâmpinarea unui 
război nuclear, împotriva militari
zării Cosmosului.

Participănții la întâlnirea repre
zentanților organizațiilor antirăz
boinice austriece au salutat procla
marea de către Organizația Națiu
nilor Unite a anului 1986 drept An 
Internațional al Păcii.
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CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — Miniștri de externe din 
13 țâri latiho-americane se vor în- 
tilni, in a doua parte a acestei luni, 
in Panama, in încercarea de a da 
un nou impuls eforturilor de regle
mentare pașnică a problemelor ce 
confruntă America Centrală. La în- 
tilnire vor lua parte miniștri de 
externe din țările Grupului de la 
Contadora (Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela), din statele „Gru
pului de sprijin" (Argentina, Brazi
lia, Peru și Uruguay), ca și din 
țările Americii Centrale — Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua, Hondu
ras și Salvador.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Soluționarea pașnică a conflictu
lui din America Centrală este un

imperativ în condițiile gravelor ame
nințări la adresa securității și per
spectivelor de dezvoltare indepen
dentă a statelor din zonă — a de
clarat ministrul relațiilor externe al 
Mexicului, Bernardo Sepulveda. El 
s-a pronunțat, totodată, in favoarea 
găsirii de soluții bazate pe respec
tarea demnității și intereselor legiti
me ale țărilor implicate în criza 
centroamericană. încercările de a 
impune modele economice și politice 
contravin normelor fundamentale 
ale conviețuirii internaționale, drep
tului legitim și inalienabil al popoa
relor de a-și alege propria cale de 
dezvoltare, fără ingerințe din exte
rior, alimentînd, in același timp, 
instabilitatea și tensiunile in inte
riorul statelor și la nivel regional — 
a spus ministrul mexican.

Sesiunea Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva au început lucrările celei de-a 
32-a sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare, organul su
prem al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), în perioada dintre 
sesiuni. Pe ordinea de zi se află pro
blemele actuale ale colaborării in
ternaționale pe plan comercial și 
economic, ale finanțării, dezvoltării 
sistemului valutar internațional, con
secințelor protecționismului și dato
riilor externe ale țărilor in curs de 
dezvoltare. Consiliul examinează, de 
asemenea, problema pregătirii celei 
de-a 7-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. 
în 1987.

Luînd cuvîntul, noul secretar ge
neral al U.N.C.T.A.D., Kenneth 
Dadzie (Ghana), a declarat că aceste 
probleme devin tot mai acute, con
stituind o povară pentru relațiile co
merciale și economice. Sistemul eco
nomic și financiar mondial, a spus 
el, este confruntat de cele mai grave 
probleme de la marea criză din 
anii '30. întreaga comunitate interna
țională — a spus el — trebuie să 
recunoască faptul că sporirea ex
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare este esențială pentru o creș
tere economică dinamică și resti
tuirea de către acestea a dato
riilor.

LISABONA

Miting cu prilejul 
aniversării a 60 de ani 

de la crearea 
P. C. Portughez

LISABONA 10 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting la Lisabona, 
consacrat celei de-a 60-a aniversări 
a creării P. C. Portughez. Alvaro 
Cunhal. secretarul general al partidu
lui. a apreciat că in prezent există 
condițiile necesare pentru constitui
rea unui cabinet democratic, cu par
ticiparea comuniștilor. „Numai un 
asemenea guvern va fi în stare să 
apere interesele oamenilor muncii si 
să soluționeze problemele care con
fruntă țara“, a declarat A. Cunhal.

înaintea alegerilor parlamentare 

din Franța
PARIS 10 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat publicației „l’Huma- 
nită Dimanche", secretarul general 
al P. C. Francez, George Marchais, a 
relevat că propunerile avansate de 
comuniști în cadrul campaniei elec
torale pentru alegerile parlamentare 
din 16 martie au în vedere. în pri
mul rînd, rezolvarea unor importante 
probleme sociale ale Franței și, în 
special, problema șomajului. Vorbi
torul a arătat că. în prezent, numă
rul șomerilor este în Franța de 3 mi
lioane. Propunerile concrete elabora
te de comuniști, a arătat el, ar per
mite ca. în următorii doi ani, în tară 
să fie create aproximativ 1 milion 
de locuri de muncă.

Eforturile comune ale tuturor statelor și popoarelor 
pot salva lumea de la un război pustiitor 

Răspunsul lui M. Gorbaciov la mesajul adresat de comitetele 
internaționale ale foștilor deținuți în lagăre de exterminare naziste

PARIS 10 (Agerpres). — în răs
punsul lai Mihail Gorbaciov la me
sajul adresat conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. de comitetele internațio
nale ale foștilor deținuți în lagăre 
de exterminare naziste se arată :

Sintem pe deplin de acord că a 
sosit timpul să fie oprită escalada
rea pregătirilor de război. U.R.S.S. 
și' S.U.A. sint' chemate să acționeze 
pentru asigurarea păcii pe Pămint,

in spiritul alianței care a unit, acum 
patru decenii, cele două popoare în 
lupta comună pentru libertate. 
U.R.S.S. speră sincer că acest apel 
va fi primit pozitiv în S.U.A. 
Poporul sovietic este profund con
vins că eforturile comune ale tutpror 
statelor și popoarelor vor, salva lu
mea de un nou război pustiitor, se 
arată în răspunsul sovietic difuzat 
de T.A.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIU
Comunicatul difuzat la încheierea unor reuniuni ale instanțelor 

de conducere ale O.E.P.

r

APEL LA DIALOG. Sesiunea

1 AAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt i

TUNIS 10 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea, Palestinei a 
reafirmat apelul la unitate adresat 
diferitelor organizații palestiniene, 
se arată în comunicatul difuzat, la 
Tunis, la încheierea unor reuniuni 
ale instanțelor de conducere ale 
O.E.P. După ce respinge orice divi
zare a conducerii palestiniene și ex
primă atașamentul la rezoluțiile care 
consacră legitimitatea calității re
prezentative a O.E.P., comunicatul, 
difuzat de agenția W.A.F.A., citată 
de agenția A.P.S., abordează proble
ma relațiilor palestiniano-iordaniene 
și poziția față de acordul palesti- 
niano-iordanian din 11 februarie 
1985.

Reafirmînd adeziunea la acordul 
iordaniano-palestinian din februarie 
1985. comunicatul exprimă dorința 
O.E.P. de a se depăși toate proble
mele cu. care se confruntă relațiile 
sale cu Iordania, pornindu-se de la 
încrederea că o reglementare a pro
blemei palestiniene își are calea prin 
eforturi comune palestiniano-iorda

niene în cadrul unor relații echili
brate.

Forțele israeliene de ocupație con
tinuă acțiunile represive împotriva 
locuitorilor arabi din teritoriile ocu
pate. Agenția A.P.S. informează că 
militarii israelieni desfășoară in pre
zent o campanie de arestări masive 
în rindul populației de pe malul 
vestic al Iordanului si din regiunea 
Gaza T- teritorii ocupate în urma 
războiului din 1967.

(Agerpres)
BEIRUT (Agerpres). — O echipă 

a rețelei de televiziune franceze 
„Antenne 2“, alcătuită din patru 
reporteri, a fost răpită, în noaptea 
de sîmbătă spre duminică, de per
soane înarmate, într-un cartier din 
vestul Beirutului, informează agen
ția France Presse. Ambasadorul 
Franței în Liban a primit indicații 
să iă contact cu autoritățile libaneze 
pentru identificarea posibilităților de 
eliberare a celor patru cetățeni fran
cezi.

Președintele Egiptului despre problemele 
care confruntă economia națională

speciala a Comitetului Central al 
I Mișcării Socialiste Panelene

(PASOK) — partidul de guvernă- 
mint din Grecia — s-a încheiat 

Iprintr-un apel la dialog adresat 
tuturor formațiunilor politice din 
țară și la colaborare cu cele două 
partide comuniste în domeniul so- 

I cial. Primul ministru, Andreas Pa- 
| pandreu, a declarat că PASOK 

inaugurează o fază nouă în activi- 
Itatea sa, acționînd energic, împre

ună cu poporul grec, pentru a ga
ranta evoluția spre o schimbare 

| socialistă.

NOUL PREȘEDINTE AL POR- 
| TUGALIEI. La Lisabona a avut loc, 
I duminică, ceremonia învestiturii 

noului președinte al Portugaliei, 
I Mario Soares, care a cîștigat alege

rile prezidențiale de la 16 februarie 
— informează agențiile internațio- 

Inale de presă. Mario Soares, în 
vîrstă de 61 de ani, este primul 
președinte civil al Portugaliei din 
ultimele șase decenii.

CONGRESUL AGRICULTORI
LOR SIRIENI. Adresîndu-se parti- 

Icipanților, în cadrul ceremoniei de 
deschidere a lucrărilor Congresului 
agricultorilor sirieni, președintele 

I țării, Hafez Al-Assad, a relevat că 
guvernul, bazîndu-se pe sprijinul 
poporului, va acționa și în anii ur
mători pentru realizarea unor im- 

I portante prefaceri economice și so
ciale. Totodată, el a lansat un apel 
la unitate națională.

I ÎNTREVEDERE. Trimisul special 
al secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, Diego Cor- 

. dovez, a sosit, luni, la Kabul. în

aceeași zi, informează agenția 
Bakhtar, el a avut o întrevedere 
cu ministrul afgan al afacerilor 
externe, Shah Mohammad Dost, cu 
care a examinat o serie de aspecte 
referitoare la reglementarea pe 
cale politică a problemelor legate 
de Afganistan.

DECLARAȚIA COMUNA a Nou
lui Partid Democratic din Coreea 
si a Consiliului pentru Promovarea 
Democrației din Coreea de sud, 
dată publicității la Seul, cere ca 
alegerile prezidențiale din această 
parte a Coreei să aibă loc în anul 
viitor, iar constituția să fie mo
dificată corespunzător.

ÎNTÎLNIRE. Primul ministru al 
Olandei. Ruud Lubbers va repre
zenta Piața comună la întîlnirea la 
nivel înalt a principalelor șapte țări 
occidentale industrializate, ale cărei 
lucrări se vor desfășura la Tokio în 
perioada 4—6 mai, informează agen
ția Associated Press. Este vorba 
de S.U.A.. Japonia, R.F.G.. Marea 
Britanie, Franța, Italia și Canada. 
Olanda prezidează în acest semes
tru toate reuniunile C.E.E.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Bonn, ministrul vest- 
german al agriculturii, Ignatz 
Kiechle, a afirmat că se așteaptă 
Ia o serioasă confruntare cu Co
misia C.E.E.. în cadrul negocierilor 
asupra prețurilor agricole pentru 
campania 1986—1987, informează 
agenția Reuter. R.F.G. a respins 
deja propunerile Comisiei vizînd 
nivelul noilor prețuri comunitare 
la produsele agricole. De altfel, 
R.F.G. s-a opus și la negocierile

de anul trecut asupra prețurilor 
agricole, făcînd, pentru prima dată, | 
uz de dreptul de veto și blocînd 
reducerile modeste ale prețurilor 1 
la cereale recomandate de comisie.

JAPONIA A ÎNREGISTRAT UN . 
SURPLUS LUNAR RECORD — 3,72 
miliarde dolari în februarie — in I 
schimburile comerciale cu Statele 
Unite, informează un comunicat al 
Ministerului nipon al Finanțelor. 
Această evoluție — intervenită in 
pofida promisiunilor guvernului i 
Nakasone de a lua măsurile nece
sare în vederea reechilibrării ba- I 
lanței comerciale cu S.U.A. — este 
de natură „să genereze noi fricțiuni 
între cele două guverne" — notează I 
agenția U.P.I.

ACȚIUNEA GREVISTA a perso
nalului navigant al companiei ae
riene americane TWA a intrat în . 
a treia zi. cei 6 000 de angajați ce- 
rînd îmbunătățirea condițiilor de I 
viață și de muncă. Agenția Asso
ciated Press informează că acțiu
nea a luat o și mai mare amploare, | 
prin alăturarea la grevă a mecani
cilor de la sol ai companiei. |

SPRE POLUL NORD. Cintl ' 
americani, între care o femeie, doi 
canadieni si un neozeelandez au 
plecat, cil săniile, de ne insula | 
Ward Hunt (Canada) spre Polul 
Nord. Temerarii exploratori — no- | 
tează agenția France Presse — 
speră să ajungă Ia destinația pro- 1 
pusă în jurul datei de 1 Mai, timp . 
în care ar urma să parcurgă circa 
700 km. La plecare, mercurul ter- I 
mometrelor arăta minus 50 de 
grade. I

CAIRO 10 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul lă o sesiune comună a Adu
nării Poporului și Consiliului Con
sultativ. președintele Egiptului. Hosni 
Mubarak, s-a referit la dificultățile 
cu care se confruntă economia egip
teană — transmite agenția M.E.N. El 
a cerut guvernului să ofere soluții 
practice pentru diminuarea greutăți
lor cărora trebuie să le facă față ma
joritatea populației, pentru rezolva

rea problemelor de bază ale tării. 
Șeful statului egiptean a cerut, de 
asemenea. îmbunătățirea politicii a- 
gricole. in special în ceea ce privește 
producțiile la hectar, în scopul asi
gurării aprovizionării alimentare a 
populației. Hosni Mubarak a adresat 
egiptenilor un apel la unitate națio
nală. afirmînd că aceasta a constituit 
întotdeauna o armă în toate bătăliile 
și in toate etapele dezvoltării tării.

NOI DATE DESPRE COMETA HALLEY
— obținute de stațiile interplanetare sovietice 

„Vega-1" și „Vega-2"
MOSCOVA 10 (Agerpres). — în

cheierea cu succes a programului 
de cercetare complexă a cometei 
Halley prin intermediul stațiilor 
automate interplanetare sovietice 
„Vega-1“ și „Vega-2" tr.ebuie consi
derată o victorie a unui colectiv 
internațional de oameni de știință 
— a declarat academicianul sovie
tic Roald Sagdeev. Experimentul 
demonstrează cit de utile sint 
eforturile comune ale specialiști
lor din diverse țări în cucerirea 
pașnică a Cosmosului, a precizat 
savantul sovietic. In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la

Moscova in legătură cu activitatea 
celor două stații interplanetare so
vietice, academicianul Sagdeev a 
menționat că au fost recepționate 
peste o mie de imagini ale „stelei 
cu coadă". Cometa — a spus vor
bitorul — se află în prezent intr-un 
stadiu de „ardere", cind „șuba" de 
praf și învelișul de la suprafață se 
împrăștie treptat și își pierde 
masa. De fiecare dată cind trece 
prin apropierea Soarelui cometa 
Halley se micșorează cu doi centi
metri. Potrivit aprecierilor specia
liștilor, ea va mai supraviețui 
doar... 10 000 de ani.

DUPĂ ACCIDENTUL NAVETEI 
„CHALLENGER"

• Declarații ale unor astronauțl americani • A fost 
localizată, în ocean, cabina navetei

(din actualitatea politică') .

POPOARELE AFRICII RESPING 
MANEVRELE NEOCOLONIALISTE

După seceta catastrofală din ulti
mul deceniu, care a pustiit nume
roase- țări situate Ia sud de Sahara 
și a înfometat o treime din popu
lația Africii, această vastă regiune 
continuă să fie confruntată cu gra
vele dificultăți generate de anii de 
dominație colonială, de practicile 
inechitabile existente în relațiile eco
nomice internaționale și de criza eco
nomică mondială. De altfel, din de
cembrie 1985. cind la inițiativa sta
telor africane Națiunile Unite au 
adoptat o rezoluție cu privite la or
ganizarea in luna mai a.c. a unei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată situației 
critice din Africa, reuniunile regio
nale cu caracter economic se țin 
lanț. în ultimele săptămîni au avut 
loc nu mai puțin de cinci asemenea 
întîlniri — la Yaounde, Djibouti, Ha
rare, Lusaka și Addis Abeba — eu 
prilejul cărora reprezentanți veniți 
din numeroase state ale continen
tului au dat glas profundei lor în
grijorări în legătură cu evoluțiile 
din zonă.

Cea mai recentă dintre aceste reu
niuni — sesiunea ministerială a 
Organizației Unității Africane, des
fășurată in capitala Etiopiei în pri
mele zile ale lunii martie — a adop
tat chiar un program de redresare 
economică în Africa pe perioada 
1986—1990, care prevede măsuri de 
dezvoltare' a agriculturii și industriei 
și de soluționare a principalelor 
probleme cărora trebuie să le facă 
față țările africane. Ea a lansat un 
apel la o pregătire cit mai minuțioa
să în vederea viitoarei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U.

Desigur, aceste hotăriri ale se
siunii de la Addis Abeba nu consti
tuie prima încercare de a rezolva, 
prin eforturi comune, dificultățile 
apărute in procesul lichidării îna
poierii economice, a făuririi unei 
vieți noi. Reuniunea la nivel înalt 
a O.U.A. de la Lagos, din 1980, a 
adoptat cunoscutul plan de dezvol
tare economică a Africii pe termen 
lung, care continuă și în prezent fă 
se afle in atenție. Din păcate, planul 
nu a putut fi tradus pînă acum in 
viață, și aceasta nu din vina țărilor 
membre, ci datorită unor împreju
rări care nu țin de voința lor. Ceea

ce a caracterizat dezbaterile recentei 
sesiuni a O.U.A., ca și ale celorlalte 
întîlniri Jnterafricane a fost accentul 
deosebit pus pe agravarea situației de 
pe continent în prima parte a actua
lului deceniu ca urmare a unor fac
tori de ordin intern și mai ales ex
tern, pe necesitatea găsirii unor solu
ții urgente la problemele deosebit de 
acute create.

Una din trăsăturile comune ale 
dezbaterilor a fost condamnarea cu 
vigoare a practicilor spoliatoare ale

niuni, numeroși vorbitori finind să 
subliițieze că resursele financiare ale 
Africii sint atit de mici, incit posi
bilitatea de rambursare a împrumu
turilor contractate s-a redus con
siderabil.

Această situație este determinată 
de o serie întreagă de factori, prin
tre care stagnarea economică și 
„foarfecă prețurilor" ce afectează 
aproape totalitatea țărilor continen
tului.

De pildă, în 1983, prețurile ma

practicile inechitabile existente în 
relațiile economice mondiale. Ele 
sint, totodată, o consecință a atra
gerii lor în cursa înarmărilor, a per
sistenței unor focare de tensiune și 
conflict pe continent, deosebit de pe
riculos fiind cel din Africa australă. 
Este elocvent faptul că în cadrul 
reuniunii de la Harare a Consiliului 
ministerial al Conferinței de coordo
na- j pentru dezvoltare a țărilor din 
sudul Africii (S.A.D.C.C.) a fost 
prezentat un raport în care se ara
tă că cele nouă state membre țAn- 
gola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambic, Swaziland, Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe) au înregistrat 
din 1980 pierderi de peste 10 mi
liarde dolari ca urmare a acțiunilor 
agresive ale R.S.A. Această cifră, 
subliniază documentul, este superi
oară ajutorului internațional de care

• Critici severe la adresa practicilor inechitabile din relațiile economice internaționale • 
La începutul acestui an, datoria externă a continentului se ridica la 170 miliarde dolari 
® Acțiunile agresive ale R.S.A. — grave primejdii la adresa păcii și securității continen

tului • 1986 — „An al deplinei eliberări a Africii"

marelui capital internațional, a ten
dinței marilor monopoluri imperia
liste de a jefui în continuare bo
gățiile țărilor africane. Criza econo
mică internațională — a arătat pre
ședintele Camerunului, Paul Biya, în 
cadrul conferinței de la Yaounde a 
șefilor de stat și de guvern din ță
rile membre ale Comunității Eco
nomice. a statelor din Africa Cen
trală (C.E.E.A.C.) — are consecințe 
deosebit de nocive pentru Africa. 
Țările continentului se zbat in mari 
dificultăți. Ele poartă pe umeri o 
grea povară, aceea a datoriei exter
ne, care constituie o consecință di
rectă a politicii protecționiste, a ra
tei inalte a dobinzilor practicate de 
țările industrializate occidentale. In 
ultimii zece ani, datoria externă a 
țărilor africane a crescut de cinci 
ori. Ea a atins la sfirșitul anului 
trecut 170 miliarde de dolari, ceea 
ce reprezintă circa 60 la sută din 
P.N.B. al statelor continentului. Pen
tru depășirea acestei situații, a con
tinuat președintele camerunez, se 
impune cu necesitate promovarea 
spiritului înțelegerii reciproce, a 
coeziunii și extinderii cooperării eco
nomice interafricane.

Declarații asemănătoare au fost 
făcute și în cadrul celorlalte reu

teriilor prime au atins cel mai scă
zut nivel din ultimii 50 de ani. Au 
scăzut preturile la arahide, cacao, 
bumbac, sisal, ceai și chiar la pro
duse neagricole, cum sint cuprul, 
fosfații, minereurile de fier, petro
lul etc. în perioada 1981—1984, pute
rea de cumpărare a veniturilor ob
ținute din exporturile africane a 
scăzut cu peste o pătrime. „Din 
această cauză, ca și datorită crește
rii continue a ratei dobinzilor — 
arată ziarul -LE RENOUVEAU DU 
BURUNDI- — rambursarea dato
riei externe constituie o povară din 
ce in ce mai grea pentru economiile 
naționale din regiune. Dacă la înce
putul anilor ’80 sumele ram
bursate reprezentau 4—5 miliar
de de dolari, in 1983 au depășit 
șase miliarde, in 1984 au trecut de 
10 miliarde, pentru ca in 1985 să 
ajungă la 12 miliarde. Practic, între 
1983—1985, suma totală de rambur
sare s-a dublat. Se estimează că 
serviciul la datoria externă a înghi
țit aproape 32 la sută din veniturile 
obținute de statele africane din ex
porturi în 1985, față de 15 la sută 
in 1981".

Dificultățile țărilor africane, ca șl 
ale altor țări în curs de dezvoltare, 
nu sînt determinate însă numai de

au beneficiat țările respective, dove
dind încă o dată marile prejudicii 
pe care regimul rasist sud-african le 
aduce eforturilor lor de dezvoltare. 
O critică severă la adresa rasiștilor 
sud-africani a adus, cu același pri
lej, primul-ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe. „Din 
cauza apartheidului, a spus el, 
multe țări ale organizației sint ne
voite să aloce sume importante pen
tru apărare, deturnind fonduri atit 
de necesare pentru proiectele de 
dezvoltare economică. Avem, nevoie
— a adăugat premierul zimbabwean
— de sprijinul comunității interna
ționale nu numai in eforturile noas
tre pentru dezvoltare, ci și in cău
tarea unei soluții la problemele ridi
cate de politica de apartheid". El a 
cerut statelor lumii să instituie sanc
țiuni eficiente impotriva regimului 
de la Pretoria, puternic factor desta
bilizator al situației din sudul Afri
cii și principalul vinovat de tragedia 
pe care o trăiește populația majori
tară sud-africană.

Criticile severe aduse politicii agre
sive a R.S.A. cu ocazia recentelor 
reuniuni africane sint cu atit mai 
îndreptățite cu cît se știe că de la 
sfîrșitul anului trecut R.S.A. și-a 
intensificat considerabil actele de

agresiune împotriva statelor din 
„prima linie". , Sub pretextul urmă
ririi unor membri ai Organizației 
Poporului din Africa de Sod-Vest 
(S.W.A.P.O.) și ai Congresului Na
țional African (A.N C.). Pretoria a 
organizat incursiuni armate pe teri
toriul Angolei, instituirii totodată 
blocada economică asupra micului 
stat Lesotho și contribuind la Schim
barea guvernului de la Maseru. 
Aceste acțiuni brutale, care con
stituie o gravă încălcare a legalității 
internaționale, a independenței și 
suveranității statelor vecine, au stîr- 
nit o adincă indignare și cele mai 
vii proteste in întreaga lume. Ele 
au format obiectul unor dezbateri 
speciale în Consiliul de Securitate. 
Cu acest prilej, reprezentanți ai di
feritelor state au condamnat cu toa
tă vigoarea politica agresivă a R.S.A., 
apreciind-o ca un pericol permanent 
la adresa păcii in zonă.

Tot ca o expresie a hotăririi co
munității internaționale de a da o 
ripostă fermă apartheidului, cea de-a 
45-a sesiune a Comitetului de eli
berare al Organizației Unității Afri
cane, desfășurată recent Ia Lagos, a 
adresat un apel O.U.A. de a procla
ma anti! 1986 drept „Anul deplinei 
eliberări a Africii". Această inițiati
vă are în vedere scoaterea din im
pas a problemei Namibiei și procla
marea neîntirziată a independentei 
ultimului teritoriu african aflat sub 
dominație străină. Ea a fost spriji
nită de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, care, cu 
prilejul primei sesiuni din acest an 
a Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
a criticat R.S.A. pentru obstacolele 
ridicate în calea înfăptuirii năzuin
țelor de libertate ale poporului na- 
mibian, pronunțîndu-se totodată pen
tru realizarea imediată a rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate din 
1978. „Anul 1986 — a subliniat el — 
nu trebuie să se încheie fără ca in
dependența Namibiei să fie procla
mată".

Prin dezbaterea amplă a proble
melor economice și politice ale Afri
cii de azi, prin propunerile judi
cioase formulate îh vederea soluțio
nării lor, reuniunile interafricane 
din ultima vreme confirmă încă o 
dată hotărirea popoarelor continen
tului de a fi pe deplin stăpine pe 
propriile destine și de a acționa cu 
Lată fermitatea pentru contracara
rea practicilor spoliatoare, neocolo- 
nialiste ale marelui capital inter
național.

Nicolae N. LUPU

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Intr-un memoriu adresat conduce
rii N.A.S.A., fostul comandant de 
echipaj al navetei cosmice „Chal
lenger", care a fost folosită in mai 
multe rinduri, Johnson John Young, 
afirmă că una dintre cauzele ex
ploziei navetei o constituie graba 
febrilă în realizarea programului 
respectiv. Enumerind problemele 
specifice ivite in cinci cazuri din 
octombrie 1984, el a menționat că 
in toate acestea viața astronauților 
s-a aflat in pericol. Probleme con
siderate drept acceptabile erau, de 
fapt, „potențial la fel de catastro
fale" pentru programul spațial ca 
și explozia ■ din ianuarie, afirmă 
J. Young. La rindul său, Sally 
Ride, membră a Comisiei preziden
țiale de anchetă în cazul navetei

„Challenger", a declarat că ea va 
refuza să zboare din nou in spațiu 
dacă problemele de securitate ale 
navetei nu vor fi soluționate.

Alți patru astronauți care au co
mandat zboruri ale navetei au 
anunțat public că vor proceda la fel.

CAPE CANAVERAL 10 (Ager
pres). — Cabina navetei „Challen
ger" cu rămășițele astronauților a 
fost localizată in ocean, de o navă 
de cercetări a echipelor de salvare 
— a anunțat N.A.S.A. Naveta spa
țiali americană „Challenger" a ex
plodat la 28 ianuarie, la puțin timp 
după lansare. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, localizarea, 
prin sonar — la 30 m adincime pe 
fundul Atlanticului — a fost con
firmată și de scafandri.

Avatarurile unui indezirabil
A trecut o lună de 

cind fostul dictator 
Jean Claude Duva
lier se află in pribe
gie, după ce presiunea 
populară din Haiti l-a 
silit să-și facă gea
mantanele și să-și pă
răsească in grabă fas
tuosul palat din Port- 
au-Prince, luind calea 
exilului.

Nu e o situație ine
dită pentru dictatorii 
latino-americani, dar 
in cazul lui „baby 
Doc", cum i se spunea 
moștenitorului dicta
turii, fuga din țară a 
luat un caracter mai 
penibil. Nu că ar fi 
vorba de privațiuni pe 
care ar fi silit să le 
indure — lucru exclus 
din simplul motiv că 
este posesorul unei 
averi de zeci și zeci 
de milioane de dolari. 
Bani storși din sudoa
rea și suferințele po
porului haitian și de
puși la bănci străine. 
Problema este că nici 
o țară nu s-a arătat la 
început și nici nu se 
arată acum dispusă 
să-i acorde azil. Gu
vernul francez a ac
ceptat să-l găzduiască 
provizoriu, mai pre
cis pentru timpul ne
cesar a se găsi o altă 
țară care să-l pri

mească. Dar demersu
rile făcute s-au soldat 
numai cu refuzuri. 
Nici un stat nu vrea 
să se compromită ofe
rind găzduire unui 
dictator a cărui cruzi
me, rapacitate și co
rupție cu greu își gă
sesc rival. Practic, ni
meni, nici o țară de pe 
fața globului nu do
rește să-l primească !

Tot indezirabil a fost 
socotit și in orășelul 
francez Talloires, unde 
s?a instalat inițial : 
chiar primarul i-a fă
cut cunoscut că este 
mai nimerit să plece 
„spre a nu compromi
te localitatea". In cele 
din urmă, din „rați
uni de securitate", au
toritățile franceze i-au 
fixat oaspetelui nedor 
rit domiciliu forțat in 
departamentul Alpii 
maritimi. Poate și fi
indcă Duvalier-junior 
a înțeles să complice 
și mai mult lucrurile 
prin declarații stupe
fiante făcute presei, in 
care preciza că lui ii 
place să trăiască „nu
mai in Franța", că in 
definitiv șederea sa in 
această țară are „te
meiuri legale", iar 
pentru o eventuală 
expulzare, ar fi nevo

ie de „a aduce modi
ficări constituției" ! 
Insolența lui a stârnit, 
pe bună dreptate, in
dignarea presei fran
ceze.

Instalat așadar cu 
domiciliul forțat în
tr-o vilă din localita
tea Grasse, pe Coasta 
de Azur, dictatorul pri
beag are de făcut fată 
și aici unei ostilități 
generalizate. Primarul 
localității s-a declarat 
„consternat" de pre
zența unui asemenea 
„oaspete", impotriva 
șederii căruia a și 
avut loc o manifesta
ție de protest. Infor- 
mind despre ostilita
tea demonstrată de 
populația din Grasse, 
agenția France Presse 
arată că prezența fos
tului dictator haitian 
pune autoritățile fran
ceze intr-o situație je
nantă. Mai ales că se 
conturează o mișcare 
cerind extrădarea a- 
cestuia către Haiti, 
„pentru a da socoteală 
de crimele sale".

Un om pentru care 
nu-i loc intre oameni. 
$i ce prieteni suspuși 
și puternici avea pină 
nu de mult...

V. OROS
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