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PATRIEI SOCIALISTE
- FAPTE DE MUNCĂ 

RODNICE, 
ÎNSUFLETITOARE

COMUNISTUL
totdeauna

pentru nou,

totdeauna

Ferm hotăriți să înfăptuiască in mod exemplar indicațiile și orientă
rile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe intreg 
cuprinsul țării intimpină cu noi și remarcabile fapte de muncă a -65-a 
aniversare a făuririi Partidului Comunist Român. O atenție deosebită se 
acordă îndeplinirii planului la toți indicatorii, a programului suplimentar 
de producție industrială pe acest an, a tuturor angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Tot mai multe colective muncitorești - așa cum 
rezultă și din relatările primite ieri de la corespondenții „Scinteii" — 
raportează realizarea de producții suplimentare cu consumuri materiale 
și energetice reduse, onorarea la termen și înainte de termen a contrac
telor la export, creșterea mai accentuată a productivității muncii, a în
tregii eficiențe economice.

împotriva vechiului
Meditind la drumul revoluționar de luptă al 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNj de-a lungul celor 
65 DE ANI DE GLORIOASĂ ISTORIE, se reliefează 
cu deosebită pregnanță o idee-ax : in întreaga sa 
istorie, cu deosebire în epoca construcției socialiste 
marcată de Congresul al IX-leo al partidului, 
energiile nucleului de forță și acțiune comunistă 
au fost concentrate spre edificarea din temelii a 
noii societăți românești, spre promovarea neobosită 
a noului, împotriva vechiului, a inerțiilor. Este un 
adevăr probat cu tărie de realitatea noastră 
socialistă că, pentru comunist, pentru revoluționar 
in genere, lupta cu inerția nu-i doar o prea fru
moasă metaforă, ci un imperativ al prezentului 
fiecărei etape din strategia dezvoltării.

„A fi comunist inseamnă a fi revoluționar permanent, 
a fi receptiv întotdeauna la nou, împotriva vechiului". 
Aceste cuvinte, rostite de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost așezate 
pe frontispiciul multor bătălii ciștigate in ultimele de
cenii. Ele sint gravate pe frontispiciul bătăliilor pre
zente, de anvergură, cu care am început noul cinci
nal. Lucru firesc. Ne propunem, pentru anii ce vin, 
parametri inalți ai dezvoltării. Dezvoltare pe baze in
tensive, cu răspunderi clar asumate pentru o calitate 
competitivă. Industria și agricultura, viața socială și 
spirituală au programe temeinic cristalizate pină in 
anii ’90, iar în unele domenii pină in pragul mile
niului trei. In acest efort general, în care nucleul de 
forță și acțiune il reprezintă patosul comunist, oamenii 
pe care istoria i-a validat ca demni purtători ai torței 
progresului, a promova noul devine, cum ne spunea 
de curind un comunist din puternica uzină a Plope- 
nilor, „rtu doar o chestiune facultativă, de 
o obligație de conștiință". Merită reținute 
gumentele evocate : economia noastră, 
prezent, momentul decisiv ol modernizării, 
întregii activități pe temeliile eficienței. Pentru comu
nist — care prin munca și acțiunea sa anunță ziua 
de miine — a fi in pas cu exigențele actuale, a fi 
receptiv la înnoiri inseamnă efort de autodepășire, 
descifrarea direcției dezvoltării, acțiunea tenace, re
voluționară ca aceasta să devină realitate, antrenarea, 
prin exemplu de militant, a tuturor forțelor sociale 
capabile să grăbească clipa unică de naștere a aces
tei realități.

Coloana vertebrală a acestui demers comunișt, 
revoluționar este tocmai întronarea climatului propriu 
dezvoltării ideilor novatoare. A acelui climat eferves
cent, intransigent, în măsură să dea replică fermă 
oricăror formule de deturnare de la obiectivele pro
gresului. Nu o dată auzi : „Lucrăm după metode ve-

Aflat, ieri, 
din Valea 
nostru Sabin Cerbu ne anunță că va
loroasa inițiativă muncitorească „Bri
gada înaltei productivități" a început 
să se extindă in toate abatajele. Ini
țiativa vizează obiective de cea mai 
mare însemnătate : sporirea produc
ției și reducerea consumurilor mate
riale și energetice, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras, întărirea 
ordinii și disciplinei. Prin aplicarea 
acestei initiative, un însemnat număr 
de brigăzi de lă minele Pâroșeni, 
Vulcan. Lupeni, Lonea. Uricani și 
Dilja au obținut importante creșteri 
ale producției de cărbune.

în mijlocul minerilor 
Jiului, corespondentul

— Și la noi. In Valea Jiului, ani
versarea gloriosului jubileu de 65 de 
ani de la crearea Partidului Comunist 
Român a declanșat noi energii crea
toare ale minerilor — ne spune tova
rășul Viorel Faur. prim-secretar al 
Comitetului municipal, de partid Pe
troșani. în aceste zile. înregistrăm in 
fiecare mină, la fiecare loc de mun
că o vie. și rodnică activitate pentru 
sporirea producției de cărbune. Prin 
creșterea gradului de mecanizare și 
a productivității muncii în abataje, 
prin hărnicia și abnegația lor. mi
nerii raportează realizarea. de- Ia 
începutul anului și pină acum. a 
unei producții suplimentare de 80 000
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întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitala. Aspect din secția cazangerie
Foto : Sandu Cristian

tone cărbune. Ei sint ferm hotăriți 
să-și îndeplinească in mod exemplar 
sarcinile ce le revin clin programul 
suplimentar de producție industrială 
pentru acest an. care prevede creșteri 
nelimitate la producția de cărbune. 
Este un obiectiv mobilizator, pentru 
înfăptuirea căruia se acționează eu 
energii sporite, in vederea satisface
rii în cele mai bune condiții a cerin
țelor crescinde de cărbune energetic 
din partea energeticieniior și meta- 
lurgiștilor țării.

O însuflețită întrecere socialistă se 
desfășoară ,și intre colectivele munci
torești din bazinul carbonifer ai Gor- 
jului. Ieri, corespondentul nostru ~ 
mitru Prună ne-a anunțat că 
fruntea celor mai buni dintre cei 
buni se află jortacii de la cea

Du- 
în 

mai 
mai 

tinără unitate extractivă din această 
zonă a tării întreprinderea minieră 
Urdari. în ciuda greutăților care au 
trebuit învinse în această iarnă cu 
multe precipitații, harnicii mineri de 
aici au reușit să extragă ritmic can
tități mereu sporite de lignit energe
tic. inregistrind o producție suplimen
tară de peste 50 000 tone. în extracția 
subterană, rezultatele cele mai bune 
au fost obținute de brigada de abataj

condusă de minerul Nicolae. Drago- 
mirescu, care ne-a spus :

-r- în cinstea aniversării a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român ne-am angajat să sporim in 
fiecare zi randamentul mediu pe post 
cu peste 25 tone cărbune. în acest 
scop, ne preocupăm cu toată răspun
derea de întreținerea ca la carte a 
complexului mecanizat de tăiere, sus
ținere și transport, pentru a face din 
fiecare zi o zi de producție-record.

Acționînd cu înaltă răspundere pen
tru Îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan din .acest prim an al cin
cinalului, prin organizarea superioară 
a muncii, utilizarea la inalți indici a 
mașinilor și utilajelor și a timpului 
de lucru, puternicul colectiv de la 
întreprinderea de rulmenți din Birlad 
a pus la dispoziția economiei națio
nale și a livrat la export, de la începu
tul anului și pină acum, peste pre
vederi. mai bine de 310 000 rulmenți 
de diferite tipodimensiuni, din care 
20 noi, destinați unor' ramuri indus
triale de vîrf. Succesul este cu atit 
mai remarcabil — subliniază cores
pondentul nostru Petru Necula — cu 
cit a fost obținut in condițiile econo
misirii a peste 190 tone metal, pre
cum și a unor importante cantități 
de energie electrică și combustibil.

Mureș — ne trans
mite corespondentul nostru Gheorghe 
Giurgiu — preocuparea stăruitoare 
pentru sporirea producției industriale 
și adaptarea structurii sale la noile 
cerințe ale dezvoltării economiei s-a 
materializat, in perioada care a trecut 
din acest an, in realizarea de însem
nate sporuri de producție fizică. Ast
fel, chimiștii, energeti’cienii, construc
torii de mașini și lucrătorii din cele
lalte ramuri ale industriei județului 
au livrat suplimentar economiei națio
nale produse ale industriei electroteh
nice și de mecanică fină . in valoare 
de 69,1 milioane lei, 3 280 tone carbid, 
5 430 tone amoniac de sinteză, 3 421 
metri cubi prefabricate din beton 
armat, 3 400 tone îngrășăminte . chi
mice. precum și însemnate cantități 
de cherestea, confecții textile și alte 
produse utile economiei. De remarcat 
că" întregul spor a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii, 
care, față de perioada similară a anu
lui precedent, a înregistrat o creștere 
de peste 4 000 lei pe fiecare lucrător, 
concomitent cu diminuarea cheltuieli- ' 
lor materiale și reducerea consumuri
lor de materii prime și energetice.

Și în județul

Petre POPA
(Continuare în pag. a V-a)

ARTACASA CU MULȚI COPII
semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiuniipeste prevederi

Producția realizată suplimen
tar se concretizeaz.ă in 418 000 
mc gaze asociate utilizabile, 
346 000 mc gaze libere, 163 
tone țevi din aluminiu, ca
bluri electrice armate și 
nearmate, utilaj alimentar, 
mașini și utilaje agricole, 
țesături, tricotaje, confecții 
și altele. (Mihai Grigoroșcu- 
(ă. corespondentul „Scinteii").

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

dorință, ci 
aici și ar- 
trăiește, în 
al așezării

Producție fizică

resurselor materiale și energetice
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 

Congresul al XIII-lea al partidului 
presupune, cum .bine se știe, accen
tuarea laturilor calitative, intensive 
ale activității economice, în cadrul 
cărora un rol important revine va
lorificării superioare a bazei mate
riale și energetice a țării. în această 
privință, după cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, folosirea raționa
lă. economicoasă, cu înalt spirit gos
podăresc, a materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și energiei 
reprezintă pentru țara noastră o 
resursă esențială pentru a susține 
creșterea economică.

Așa cum a relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1985, noi 
consumăm incă pe unitatea de venit 
național mai multă energie și ma
terii prime comparativ cu alte țări 
dezvoltate ; or, eficienta unei indus
trii, la noi și pretutindeni, se verifi
că in ultimă instanță prin gradul de 
valorificare a resurselor, prin sporul 
de valoare pe care il cîștigă materi
ile prime și resursele energetice in 
cursul transformărilor succesive 
pină la obținerea Droduselor finite. 
Un calcul este edificator Dentru a 
releva cit de mare însemnătate are 
pentru țara noastră economisirea 
resurselor materiale și energetice : in 
amil 1986, fiecare procent de reducere

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria jude
țului Olt, acționînd cu însu
flețire pentru înfăptuirea 
exemplară a angajamentelor 
și a programului suplimen
tar, au realizat, peste pre
vederile planului, o produc- 
ție-marfă industrială in va
loare de 121.8 milioane lei.

SI CIZELAREA 
CONȘTIINȚEI

frumusețe și certitudini

A G1NDI ȘI A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE
pentru valorificarea superioară

»

a ponderii cheltuielilor materiale in 
produsul social are ca efect sporirea 
venitului național cu peste 20 mi
liarde lei ; resursele materiale astfel 
economisite pot fi utilizate pentru 
dezvoltarea mai rapidă a economiei, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului. De unde cerința impe
rioasă de a se acționa cu mai multă 
fermitate și răspundere pentru apli
carea de soluții noi, cit mai efi
ciente, pentru a se realiza produse 
de înaltă calitate, cu consumuri cit 
mai mici, competitive pe plan inter
național. pentru a se gospodări cit 
mai rațional resursele materiale 3i 
energetice. Acestei probleme i se ur
mărește o soluționare concretă in ca
drul amplei acțiuni stabilite de con
ducerea partidului pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea 
producției, in care pe același plan 
ca însemnătate sint situate obiecti
vele creșterii productivității muncii, 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și energetice și ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.

în legătură cu această importantă 
acțiune, care se desfășoară practic 
în toate întreprinderile din econo
mie, sint de relevat citeva probleme 
care se impun soluționate in privința 
gospodăririi mai bune, eficiente a 
resurselor materiale.

în primul rind, ni se pare deo

sebit de stringentă cerința generali
zării imediate, in toate întreprinde
rile de profil, a celor mai bune re
zultate obținute in unele unități 
productive, trecerii la aplicarea pe 
scară largă a soluțiilor tehnologice 
avansate care sint de acum cerce
tate și aplicate, astfel incit să se 
lucreze cu cele mai mici consumuri 
specifice materiale și energetice 
obținute în domeniul respectiv. 
Există numeroase exemple de expe
riențe pozitive care trebuie să se- si
tueze in atenția specialiștilor. 
Amintim, in acest sens, rezultatele 
bune obținute în funcționarea gru
purilor energetice pe cărbune de la 
Ișalnița, unde măsurile adoptate 
pentru întreținerea și repararea 
blocurilor energetice. întărirea or
dinii și disciplinei tehnologice au 
asigurat condiții pentru funcționa
rea normală a instalațiilor la randa
mente superioare, constituind un 
bun model care trebuie aplicat și la 
termocentralele Turceni și Rovinari 
cu profil similar.

Uneori, experiența bună coexistă 
în aceeași unitate cu rezultate mai 
slabe Ia instalații sau utilaje asemă
nătoare. Astfel, unele furnale, cum 
sint cele cu nr. 3 și 4 de la Combi
natul siderurgic din Gglați. prin 
asigurarea funcționării la parame
trii prescriși (conținut de fier în 
încărcătură, temperatură optimă a

aerului cald, volum de gaze insu
flat), lucrează 
cifice de cocs 
Iată însă că 
moderne, din 
sint efectuate reparațiile la caupere. 
nu sint asigurate unele condiții de 
lucru conform tehnologiei stabilite 
și, in consecință, se consemnează 
depășiri importante ale consumurilor 
normate. Și asemenea situații, din 
păcate nu puține, există 
locuri, ceea ce dovedește, 
parte, că unele conduceri 
prinderi nu se preocupă 
preluarea rapidă a unor soluții teh
nice sau experiențe valoroase și. pe 
de altă parte. că ministerele sau 
centralele de resort nu și-au orga
nizat un sistem de informare efi
cient și o modalitate practică de 
urmărire sistematică a generalizării 
a tot ce este bun, valoros in unele 
întreprinderi.

Viată a dovedit că un rol hotărî- 
tor in utilizarea rațională și valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale îl au îmbunătățirea si moder
nizarea produselor, asimilarea și

Inq. Mircea PÂRJOL
director în Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

cu consumuri spe- 
sub cele planificate, 
la alte furnale mai 
aceeași unitate, nu

în multe 
pe de o 
de între- 
ferm de

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Comitetul orășenesc 
de partid Oltenița se des
fășura o consfătuire pe o 
temă a activității economi
ce si sociale curente. Re
porterul a folosit prilejul 
pentru a-i ruga pe cițiva 
participant! să răspundă la 
citeva întrebări. Una din
tre ele se referea la gene
rațiile de miine. Un răs
puns atrage in mod deo
sebit atenția : „Generațiile 
de miine sint ...toate visele 
noastre care azi nu se pot 
împlini, dar care se vor îm
plini miine prin urmașii 
noștri". Deci copiii noștri 
sint prelungirea noastră in 
viitor cu toate marile noas
tre năzuințe ; ne realizăm 
prin ei 
litățiîe

Ideea 
sit-o și 
am purtat-o cu Victor Co
joacă, primarul orașului, 
care spunea că tot ce se 
realizează asăzi. frumos si 
temeinic, pentru dezvoltarea 
orașului este pentru ca ge
nerațiilor viitoare să li se 
ofere premisele. unor si mai 
avintate împliniri... Gînduri 
frumoase, ginduri mature 
și responsabile. Gindind 
astfel, ce face orașul Olte
nița pentru copiii săi 2 Mă 
uit intr-un registru al ac- 
țiunijor cetățenești de con
tribuție prin muncă la îm
bogățirea orașului cu noi 
dotări social-edilitare. O 
statistică arată că mai mult 
de 40 la sută dintre ele 
Sint în beneficiul copiilor, 
începînd din 1982 și pină 
azi (obiective realizate) : 
un bazin olimpic de inot. 
O bază de fizioterapie. In 
parcul pionierilor, o bază 
sportivă și de agrement. O 
bază de instrucție pionie
rească. Peste 60 de locuri 
de joacă pentru copii, do
tate cu aparate si instalații 
(între ele un teren de... șah, 
cu tribune pentru două 
echipe avînd la mijloc, de 
dimensiunile unui teren de 
volei, tabla de sah cu pie
se de 1 m înălțime — atit 
de îndrăgit de copiii ora
șului incit e folosit si iar
na). Grădina zoologică^. 
Parcul botanic. Și multe, 
multe altele. Inaugurată de 
curind — o casă a creației, 
cu 17 cercuri. între care de 
inventică. de electronică, de 
chimie, de fizică, de pictu
ră. de inițieri muzicale, un 
cerc al „pasionatilor seco
lului XXI“. un cenaclu lite
rar și altele.

în oraș se muncește, ora
șul se dezvoltă. Dintr-un 

^atelier de bărci, șantierul

dincolo de posibi- 
prezentului.
aceasta am regă- 
în discuția pe care

naval a devenit unul din-^ 
tre cele mai moderne si 
mai importante de pe Du
năre. Alături s-a înălțat si 
incă se dezvoltă o între
prindere nouă pentru piese 
turnate. Filatura nouă pro
duce din plin. în oraș s-au 
construit cartiere noi. străzi 
noi, magazine și școli. S-a 
construit mult și frumos. 
Din grija statului pentru 
cetățenii de azi și de miine 
ai Olteniței.

Una dintre noile dotări 
sociale ale orașului este 
spitalul cu 250 de paturi, 
inaugurat in decembrie. 
Două treimi din capacitatea 
sa au fost rezervate... ma
ternității. Ideii de materni
tate. de spor al natalității, 
de sănătate a mamei și co
pilului. ‘ 
Niculina 
ției de 
logie :

— Problemele noastre ? 
Au fost. S-au mai redus. 
Avem aici condiții bune, 
am creat circuite funcțio
nale... Oricum. Oltenița este 
un oraș cu un dezvoltat cult 
al copiilor. Noi avem indi
cele de natalitate de 20/1 000, 
superior mediei pe tară.

— Si atunci care 
problemele ?...

— Pentru mine, mai 
portante sint două : 1) 
care vor să aducă pe lume 
copii și nu pot. 2) Cei care 
pot, au și condiții materia
le optime sau. uneori, ex
celente, dar nu vor. Cu 
ambele categorii mă lupt. 
Cu prima — pe plan medi
cal. Cu a doua — pe plan 
moral. Cind obțin cite o 
victorie — și se întimplă 
deseori — încerc o satisfac
ție deosebită. Am avut o 
pacientă care voia cu orice 
preț un copil. Timp de 12 
ani m-am ocupat de trata
mentul ei. pină cind. in 
sfîrșit, ne-am văzut, și 
și ea. visul cu ochii, 
avut, de asemenea, o 
cientă țâre a venit de 
numărate ori, insistind, 
ventînd sau chiar găsind 
motive legale pentru a scă
pa de sarcină. Pină cin.i 
i-am spus într-o zi: „Gata! 
Veți face acest copil 1 Și 
veți vedea că veți fi ferici
tă". O. cite discuții, cită 
argumentație a trebuit să 
consum, cit suflet, ce luptă 
a fost pină am învins. Că 
există la unele cupluri un 
egoism feroce. Egoism, ava
riție. nu știu cum să-i mai 
spun. Și-au consolidat o

Discuție cu dr. 
Șteflea. șeful sec- 
obstetrică-gineco-

sint

im- 
Cei

eu. 
Am 
pa'- 
ne- 
in-

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag, a

a
„La om totul tre

buie să fie frumos : și 
fața, și îmbrăcămin
tea. și sufletul, și gin- 
durile", spunea, in- 
tr-una din piesele 
sale, marele scriitor 
realist A. P. Cehov. Mi 
se pare că și această 
frază cehoviană, cu
prinde chintesența re
alismului artei, atitu
dine ce nu exclude și 
cultivarea idealului, a 
armoniei omenești ; 
trebuie numai să știm 
cum să ajungem la ele.

Secolul nostru — se
colul vitezei, în care 
mintea omenească con
centrată, mal ales, a- 
supra evoluției tehnice 
și științifice, evoluție 
ale cărei performante 
concurează cu fantezia 
celor mai năstrușnice 
basme — a oferit omu
lui destule noi mijloa
ce care să-l facă să se 
apropie de idealul de~ 
armonie de care vor
bea Cehov ; și pentru 
față, și pentru îmbră
căminte, și pentru gin- 
durl. Mai puțin pentru 
suflet. In goana după 
performanțe tehnice, 
sufletul, conștiința au 
rămas cumva in urmă. 
Sigur, fenomenul de 
hrănire și cizelare a 
conștiinței nu e deloc 
ușor ; dimpotrivă, e 
complicat, delicat, cere 
timp și răbdare. Mij
loacele de cizelare tre
buie alese cu grijă, 
altminteri putem in- 
tîmpina un fenomen 
de recul. Mijloacele 
sint multiple : unele 
întrebuințate pină la 
saturație, altele aproa
pe deloc. Unele, foarte 
eficace, dar mai puțin 
folosite sint, credem, 
cele care duc la dez
voltarea sensibilității, 
a căldurii sufletești, a 
îmbogățirii sentimen
telor alese — și aceas
ta o poate face cel mai 
bine arta. Iar eu aș 
zice, sperind a nu 
greși : mai ales tea
trul. De ce? In teatru, 
spre deosebire de alte 
forme ale artei, operă, 
mesajul ei se transmit 
direct, prin viu grai 
celui venit să le pri
mească Intre „cerere" 
și „ofertă" se stabileș
te un impact, o legă
tură. directă : emoția, 
tensiunea, starea de 
spirit circulă conform 
principiului vaselor co
municante. Gindul în
velit in sensibilitate, 
emoția transmisă prin 
gind, fac acel imens 
serviciu de a sădi in 
sufletul omului din 
stal sentimente alese, 
ginduri înaripate ; de 
a-l duce pe culmi de 

i^simțire și de gîndire

poate , nebănuite de el; 
de a-i stirni imagina
ția. voioșia, bucuria de 
a trăi, de a munci; sau 
de a-i strecura in su
flet acea picătură de- 
îndoială care să ii 
ascută gindul și sensi
bilitatea, acea îndoială 
care să il tulbure; tul
burare care, in timp, 
prin „decantare" aduce 
limpezirea de, dinainte, 
dar la o altă spirali, 
superioară. Teatrul, cg 
formă educațională a 
spiritului, ' poate dez
volta sensibilitatea, 
căldura sufletească, 
poate cizela conștiința. 
Cred că o societate 
tehnocrată, in care oa
menii ar fi lipsifi de 
sensibilitate, ar arăta 
ca un pustiu, oricite 
posibilități tehnice ar 
avea la indemină; sau, 
o orinduire alcătuită 
din „cerebrali" („cere
bral" neinsemnind în 
mod obligatoriu numai 
inteligent, ci, mai ales, 
fără sensibilitate) ar fi 
o societate monstruoa
să. Cind Marx spunea 
că „omul este cel mai 
prețios capital" se gin- 
dea, in primul rind, la 
sufletul lui, la ne
asemuitele lui comori 
spirituale. Or, aceste 
comori trebuie ali
mentate, dezvoltate, 
șlefuite. Și cine o poa
te face mai btne decît 
arta ?

Aici ar putea apărea 
o paranteză : sint oa
meni și oameni, cu 
sensibilități diferite și 
pregătiri diferite. Unii 
se emoționează la „Vi
sul unei nopți de iar
nă" de T. Mușatescu și 
rămân reci sau se plic
tisesc la „In așteptarea 
lui Godot", și invers. 
Exemplele ar putea 
continua pe sute de 
pagini. Și atunci, ce 
facem cu hrana sufle
tească pe care teatrul 
le-o oferă oamenilor ? 
Cum o impărțim? Cred 
că un criteriu eficient 
și echitabil este aces
ta: va trebui să dăm 
fiecăruia după puteri
le sale, după capacita
tea sa de absorbție. Să 
creăm piese și specta
cole pentru toate sen
sibilitățile, important 
fiind ca spectacolele 
respective să fie bo
gate, generoase, create 
cu gust, măsură și 
talent. Să nu ne fe
rim, din prejudecăți 
„intelectualiste", să o- 
ferim oamenilor spec
tacole de teatru popu
lare (adică accesibile

Paul IOACIIIM
(Continuare 
in pag. a V-a)
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

CALITATEA
înseamnă în primul rînd eficiență

în 1985, peste 3 000 de oameni — 
în general, muncitori la întreprinde
rile „Mecanică fină11, „Metalurgica11, 
„Electronică industrială11, „Aversa11, 
„Mase plastice11 ș.a. din sectorul 2 
al Capitalei — au fost aleși de adu
nările sindicale și repartizați in 675 
de echipe de control al oamenilor 
muncii. De atunci și pînă acum a 
trecut un an. Ce activitate au des
fășurat in acest interval și cu ce re
zultate ?

Concis, cifric s-ar putea consemna 
că ele au efectuat nu mai puțin dc 
10 000 de controale — cu mult mai 
mult decit prevede legea de organi
zare a echipelor — în unități co
merciale, meșteșugărești, cantine 
muncitorești, cămine de nefamiliști, 
școli etc,, făcînd, totodată, factorilor 
de decizie circa 8 000 de propuneri 
de perfecționare a activității. Efi
ciența ? Aproape toate cele 8 000 de 
propuneri au fost înfăptuite. Pe 
scurt, activitatea echipelor de con
trol al oamenilor muncii a dovedit, 
o dată în plus, importanța deosebită 
a acestui instrument democratic, a 
participării maselor la conducerea 
societății, la înfăptuirea politicii 
partidului.

Pornind tocmai de la gradul ridi
cat de eficiență — denotind seriozi
tate in recepționarea propunerilor și 
aprecierea corespunzătoare a rolului 
controlului obștesc — s-a considerat 
utilă, in scopul generalizării expe
rienței pozitive, organizarea la 
consiliul F.D.U.S. din sector, precum 
și la unele întreprinderi mai repre
zentative, a unor discuții privind 
metodele folosite.

Să consemnăm, mai întîi, aprecie
rile președintelui Comisiei de îndru
mare și coordonare a activității 
echipelor de control al oamenilor 
muncii, Adrian Banu : „Noi am por
nit de la ideea că criteriul de apre
ciere a activității echipelor de con
trol nu poate fi altul decit acela al 
eficacității, care, în două 
se măsoară prin măsurile luate. La 
început ne-a contrariat un fapt pe 
care vrem să-l evocăm : echipele au 
observat că în registrele unice de 
control, sub observațiile și propune
rile înscrise de echipe, apărea, peste 
o zi-două, un „V“ cu creion roșu, 
urmat de o semnătură indescifra-

cuvinte,

Din noile construcții ale municipiului Botoșani Foto : Eugen Dichiscanu
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Modernitatea unui străvechi oraș
Orașul Isaccea — situat pe malul 

Dunării, la jumătatea drumului 
dintre Tulcea și Galați — este cu
noscut de mai bine de 2 000 de ani, 
fiind clădit in vatra cetății antice 
Novlodunum. Descoperirile arheo
logice, ruinele cetății vorbesc des
pre un trecut glorios, care a con
stituit — vreme îndelungată — sin
gurul motiv de mindrie a locuito
rilor orașului. In istoria sa de peste 
două milenii, ultimele două decenii 
au marcat o dezvoltare fără prece
dent. Se poate spune că, in acești 
ani, orașul Isaccea a fost chemat la 
o viață nouă. în urmă cu 20 de ani, 
in afara portului unde se incărcau 
cereale și a unei cariere de piatră, 
nu se putea vorbi de activitate in
dustrială la Isaccea. Prin construi
rea unei moderne filaturi de bum
bac, a unei fabrici de cherestea, 
punindu-se in valoare resursele lo
cale de materii prime, au fost crea
te aproape 2 000 locuri de muncă. 
Concomitent cu dezvoltarea econo
mică a orașului, s-a îmbogățit con
tinuu zestrea sa edilitară. In ulti
mul deceniu s-au construit aproape 
300 apartamente. Orașul dispune de. 
o casă de cultură, de cinematograf 
modern. Nu de mult au fost date in

Pentru cununa de rod a Cîmpiei Române
Comuna teleormăneană Lunca, în 

care îmi desfășor activitatea, cu
noaște, an de an, prin hărnicia și 
pasiunea sătenilor, a cooperatorilor, 
noi și frumoase împliniri.

Condițiile favorabile pe care le 
oferă solul, organizarea bună a 
muncii, participarea tuturor fiilor 
satului la momentele hotăritoare 
ale lucrărilor timpului pun in lu
mină puternicele resurse ale satului 
nostru socialist, ale energiilor lui 
înfrățite. Aspirația spre recolte si
gure și bogate ne mobilizează con
tinuu la muncă tenace, pentru fo
losirea optimă a cuceririlor științe
lor agricole, a mecanizării și chimi
zării, a irigațiilor. Prin organizarea 
riguroasă a activității de producție, 
prin respectarea tehnologiilor la 
toate culturile, rezultatele nu pot să 
nu fie pe măsură.

Cernoziomurile degradate pot 
fi înnobilate — iar aceasta nu
mai de noi depinde ! Este drept, 
sint și situații tind natura pare 

se dovedi mai puternică de
cit noi, dar șl atunci nu ne putem 
da bătuți. Faptul că sistemul de iri- 
a

bilă. Adică „Văzut11. Am discutat : 
numai pentru acest lucru controlăm 
și propunem măsuri, pentru atîta 
lucru ne-au ales colegii noștri din 
fabrici, pentru asta batem străzile ? 
Pentru un „V“ ?

Ca urmare, la prima intilnire — 
I s-a spus, mai în glumă, mai in se
rios, „de confruntare11 — a echipelor 
de control al oamenilor muncii cu 
directorii și alte cadre de răspun
deri din unitățile supuse controlu
lui, s-a luat măsura să se pună ca
păt acestor practici. S-a stabilit ca, 
in legătură cu propunerile echipelor, 
factorii respectivi să trimită lunar 
Ia consiliul sindicatelor de sector 

Experiențe și inițiative în sectorul 2 al Capitalei

note explicative care, în esență, să 
cuprindă : ce măsuri au fost luate, 
cind și cine va rezolva propunerea. 
De altfel, însăși metoda întîlnirilor 
sau „confruntărilor11 dintre echipele 
muncitorești de control și factorii de 
răspundere din unitățile controlate 
s-a dovedit a fi un mijloc sigur de 
mărire a eficacității controlului. In 
adunările respective, membrii echi
pelor muncitorești prezintă tuturor 
celor aflațt de față constatările înre
gistrate în unitățile vizitate, iar re
prezentanții unităților respective in
formează adunarea asupra măsurilor 
luate — sau, dacă nu s-au luat mă
suri, din ce cauză.

Dovedindu-se deosebit de rodnică 
metoda, s-a stabilit ca respectivele 
„confruntări11, care aveau loc o dată 
la trei luni, să aibă loc cel puțin 
lunar sau ori de cite ori e nevoie.

O altă cale rodnică de creștere a 
eficienței s-au dovedit a fi controa
lele tematice sau dirijate. Despre ce 
este vorba? Să răspundem printr-un 
exemplu : toamna trecută am repar
tizat cîteva echipe în piața Obor, cu 
sarpini precise. Le-am recomandat 
să urmărească ritmul aprovizionării, 
să vegheze la modul cum sînt res
pectate mercurialele, cum este’ în
treținută curățenia. Adică, echipele 
nu s-au deplasat pentru efectuarea 
unor cercetări cu caracter general 

folosință noi spații comerciale în 
centrul civic.

Răspunzind chemării adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor populare, preocu
parea noastră este dc a ne perfec
ționa continuu stilul de muncă, de 
a acționa permanent, împreună cu 
toți cetățenii, pentru realizarea sar
cinilor de plan, pentru înfrumuse
țarea localității noastre. Astfel, sar
cinile pe anul 1985 au fost îndepli
nite cu aproape o luna înainte de 
termen, înregistrind o depășire la 
producția-marfă industrială de pes
te 20 milioane lei ; de asemenea, am 
realizat integral planul la export. 
Pe baza propunerilor formulate de 
cetățeni, in anul 1985 am efectuat 
lucrări de înfrumusețare a localită
ții in valoare de aproape 5 milioa
ne lei, cu participarea locuitorilor 
orașului am reparat și modernizat 
un număr însemnat de străzi și 
trotuare, au fost plantați pomi, ar
buști ornamentali și flori, s-au a- 
menajat baze sportive șt locuri de 
joacă pentru copii..

Largi perspective de dezvoltare 
stau in fața orașului nostru șl in 
viitorul cincinal. Pe baza vastului 
program de investiții care prevede 

gări nu a funcționat la întreaga ca
pacitate sau că in iulie-august 
anul trecut, la noi, la Lunca, 
peste ogoarele noastre, au fost 
temperaturi peste 44° C la umbră ar 
fi putut să aibă urmări mult mai 
severe dacă muncile succesive, spe
cifice fiecărei etape, n-ar fi fost 
efectuate la timp și corespunzător 
calitativ.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, consiliul de conducere al 
C.A.P. Lunca a acționat pentru or
ganizarea riguroasă a muncii. Mem
brii consiliului de conducere au lu
crat zi de zi in timp, alături de 
șefii de formații, de mecanizatori și 
cooperatori, iar toți, impreună, am 
efectuat lucrările temeinic, la epo
ca optimă. In fruntea acestei „bătă
lii fierbinți" s-au aflat zi de zi co
muniștii, mobilizind astfel — in 
lupta cu seceta excesivă — întrea
ga masă de cooperatori și mecani
zatori. La porumb, la griu de toam
nă, la orez, la orz, la sfecla de 'za
hăr, roadele — smulse cu bărbăție 
din ghearele arșiței — au răsplătit 
în cele din. urmă munca tenace

vom 
s-ar

— „să vedem ce-o fi și ce 
’ găsi11 — ci au urmărit, cum
spune, „din plecare11, anumite obiec
tive sau aspecte precise, distincte. 
Rezultatele au fost bune, incit prac
tica s-a extins. (De pildă, aceste 
echipe, cit și altele, au efectuat con
troale pe aspecte concrete din acti
vitatea depozitelor de combustibil), 
în toate cazurile, măsurile au dus 
la îmbunătățirea muncii.

în sporirea eficienței, de un mare 
ajutor ne-au fost și ne sînt controa
lele mixte. Adică, organizarea unor 
echipe de control al oamenilor mun
cii la care participă, în afară dc mem
brii obișnuiți ai echipei, și un inspec

îmbunătățiri credeți că s-ar 
in activitatea echipelor de 

al oamenilor muncii ? 
primul rînd, cred că ar fi 
ca echipele să-și „rotească11

tor comercial sau un delegat al mili
ției. Asemenea controale — 500 la 
număr organizate în anul trecut — 
prezintă un dublu avantaj : ajută la 
creșterea conștiinței oamenilor, la ri
dicarea gradului lor de cunoștințe de 
specialitate și, în același timp, mă
resc eficiența controlului prin sim
plul motiv că permit ca unele mă
suri să fie luate pe loc, chiar in 
timpul controlului.

— Ce ‘ ’ ............................
impune 
control

— în 
necesar . ...
domeniul de activitate, să zicem de 
două ori pe an. Adică, o echipă care 
s-a ocupat cu precădere de contro
lul Unităților alimentare, să treacă 

. neapărat după șase luni la alt sector 
de activitate — de exemplu, să se 
concentreze asupra sectorului unită
ților meșteșugărești. Aceasta ar 
aduce avantajul unor „priviri 
prompte11, ar evita instaurarea obiș
nuinței, a rutinei, crearea de relații 
neprincipiale, de prietenii rău înțe
lese.

S-ar putea formula și o altă pro
punere : cred că organizațiile de 
partid ar trebui să se implice mai 
mult în problemele desemnării și 
alegerii membrilor echipelor de 
control, incit din acestea

alocarea unor fonduri in valoare de 
peste un miliard de lei, producția 
industrială a orașului va spori in 
următorii cinci ani de peste 9 ori. 
Va fi finalizată stația electrică de 
transformare de 7501400 kV, cea mal 
mare din țară. Se va realiza o cen
trală termică pe cărbune. Toate 
unitățile industriale ale orașului 
vor cunoaște o dezvoltare și mo
dernizare continuă. Totodată, con
strucțiile edilitare vor ocupa un loc 
însemnat in programul nostru de 
investiții. In blocurile care au în
ceput să se construiască in zona de 
nord a orașului se vor da in folo
sință peste 500 de apartamente, se 
vor înălța un hotel,, o școală, 
o policlinică, se va extinde in mod 
corespunzător rețeaua de alimen
tare cu apă și de canalizare a ora
șului.

Putem spune că orașul nostru se 
străduiește, așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, să 
devină o localitate puternic dezvol
tată din punct de vedere economico- 
social.

Vasile IOAN 
primarul orașului Isaccea, 
județul Tulcea

a oamenilor. In campania agri
colă : de toamnă, comitetul co
munal de partid a mobilizat întrea
ga forță umană și mecanică, toate 
energiile satului, cărora li s-au ală
turat cele ale muncitorilor și ale 
elevilor din Turnu Măgurele. 
Exemple de dăruire in muncă au 
fost mecanizatorii Gheorghe Fa- 
chircea, Nicolae Chiriță, Nicolae 
Carp, cooperatorii Antoaneta Fru- 
mosu, Ecaterina Vlad, Dinu Cră
ciun, Marieta Tămuleasa și mulți 
alții. Prin munca lor, a întregii co
mune, s-a asigurat pregătirea exem
plară a timpului pentru recolta 
acestui an, tind ni se cere să facem 
o cotitură radicală in activitatea 
noastră, să obținem o creștere pu
ternică a producției la toate cul
turile. Venirea 
pregătiți acum 
muncă, pentru 
cununii de rod

primăverli ne află 
pentru noi fapte de 
a da noi străluciri 
a Cîmpiei Române.

GOGOAȘĂOctavian
inginer, comuna Lunca, județul 
Teleorman . • 

parte întotdeauna oameni destoinici, 
activi, cu spirit civic înaintat. In 
sfirșit, ne gindim să întărim latura 
educativă și instructivă a ședințelor 
de „confruntare11, de „profilaxie11 a 
abaterilor ; respectiv, să invităm la 
aceste adunări, pentru a face expu
neri de specialitate, economiști, me
dici, contabili, procurori, reprezen
tanți ai organelor de miliție etc.

...La întreprinderea „Electronică 
industrială11 discutăm cu Gheorghe 
Ungureanu, membru al comitetului 
sindical și care răspunde, din partea 
sindicatului, de activitatea celor 26 
de echipe de control din întreprin
dere. „Desigur, a răspunde de echipe 
înseamnă nu numai a ști cite con
troale au efectuat, ce măsuri au 
propus etc., ci a le cunoaște concret 
activitatea, a merge împreună cu ele 
pe teren, a colecta idei și propuneri 
pentru mărirea eficacității activită
ții lor. Astfel, urmărim concret ca 
mersul echipelor pe teren să nu în
semne numai un control în sens de 
cercetare sau investigație, ci un pri
lej de ajutor concret, de sprijin ma
terial. De pildă, la acțiunea desfășu
rată pe sector, de debarasare a stră
zilor de grămezile de ambalaje care 
se adunaseră în fața magazinelor, 
echipele nu au venit numai cu pro
puneri, ci au puB și umărul la mun
că. La fel s-au petrecut lucrurile în 
piața Obor, unde trusturile horticole 
județene au trimis produse pentru a 
completa necesarul de legume al 
sectorului nostru. Echipele nu s-au 
ocupat doar de un control sau pro
puneri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării, ci au dat, efectiv, o mină 
de ajutoi' la descărcatul camioane
lor, la sortarea mărfurilor. Și tre
buie spus că asemenea tip de ac
țiuni (adică intervenția directă a 
echipelor) poate fi în unele cazuri 
mai eficace decit formularea unei 
observații sau propuneri și, în orice 
caz, face să crească mult autorita
tea echipelor, popularitatea lor, 
sprijinul de care se bucură.

Tot în ceea ce privește sporirea 
eficienței activității echipelor de 
control al oamenilor muncii, echi
pele noastre — pe baza unei înde
lungate experiențe — folosesc frec
vent practica repetării controlului la 
intervale scurte de timp. Ce se în
timplă ? Prin legea de organizare, 
echipele sînt obligate să facă un 
control la cel puțin trei luni. Să pre
supunem că o echipă găsește neorîn- 
duială intr-un magazin. Trebuie ea, 
oare, să aștepte să treacă trei luni 
pentru a vedea ce măsuri au fost 
luate ? Nimic nu o împiedică să se 
ducă din nou, chiar a doua sau a 
treia zi, în control. Se evită, de ase
menea situații sau mentalități de de
lăsare, care își găsesc expresie în 
păreri de genul „a fost pe la noi 
controlul, așa repede nu mai vine, 
peste citeva luni vom trăi și vom 
Vedea11. Prin control și re-control 
rapid, responsabilii unităților res
pective înțeleg mai bine seriozitatea 
exercitării controlului, interesul 
echipelor de a determina perfecțio
nări evidente în unitățile de servire 
publică. Mai mult," la încheierea 
controlului, pentru grăbirea măsuri
lor ce trebuie luate mergem uneori 
personal Ia factorii de conducere sau 
la forurile superioare unităților în 
care s-au găsit nereguli mai grave.

Despre seriozitatea cu care își 
exercită oamenii muncii dreptul la 
control, despre acțiunile lor și des
pre diferitele inițiative care au apă
rut și sînt eficiente în activitatea 
echipelor ne-au vorbit și alți repre
zentanți ai sindicatelor, ai consiliului 
F.D.U.S. din sectorul 2 al Capitalei. 
Spațiul unui articol de ziar nu poate, 
firește, să cuprindă decit în mică 
parte aceste' aspecte, soluțiile noi 
găsite sau puse deja în practică 
pentru sporirea eficacității controlu
lui echipelor oamenilor muncii. Ge
neralizarea experiențelor înaintate 
va fi, neîndoios, unul din obiecti
vele fundamentale ale consfătuirii 
pe țară a reprezentanților echipelor 
de control — cadru optim pentru 
analiza activității echipelor, pentru 
cunoașterea mai bună a sugestiilor 
și ideilor venite din rîndul oamenilor 
muncii, în scopul perfecționării șl 
sporirii eficacității acestei activități 
democratice, cu un profund rol pen
tru progresul societății.

CETĂȚENI DIN CAPITALĂ ȘI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ!r

Gh. GRAURE

înconjurăm copiii cu grijă deosebită
copil este eveni- 

fericit din viața
Nașterea unui 

mentul cel mai 
părinților, iar îngrijirea lui — pen
tru a se dezvolta armonios din punct 
de vedere fizic și psihic — este asi
gurată, din primele clipe ale exis
tenței lui, prin măsurile și condițiile 
optime create de statul și partidul 
nostru pentru ocrotirea sănătății ma
mei și copilului. între aceste măsuri 
trebuie să amintim una vitală : naș
terea în unități sanitare cu asistență 
medicală de specialitate. în materni
tate, imediat după naștere, noul 
născut este preluat și examinat de 
către medicul specializat în puericul
tura. Referindu-se la acest moment 
crucial al începutului de viață, conf. 
dr. Lucia Butucea Vătășcscu, șef al 
catedrei de puericultura, Facultatea 
de pediatrie din București, specialist 
cu o bogată experiență practică și 
de cercetare științifică, preciza că 
rolul medicului de puericultură și al 
pediatrului în general este deosebit 
de important. Prin examinarea aten
tă a copilului imediat după naștere, 
prin supravegherea atentă și com
petentă a evoluției lui incâ din pri
mele zile ale vieții medicul poate 
sesiza tulburări care, tratate corect 
și la timp, previn afecțiuni ce ar 
putea influența dezvoltarea acestuia. 
Dar, mai ales, sînt utile recomandă
rile medicului cu privire la îngri
jirea copilului. în maternitate copiii 
sînt ținuți 4—5 zile după naștere, 
fiind apoi redați familiei, unde ei 
devin centrul atenției pentru cei 
care îi au în grijă și îi doresc să
nătoși, viguroși.

De fapt, viața copilului începe cu 
9 luni înaintea momentului nașterii, 
așa incit dezvoltarea lui armonioasă 
depinde de sănătatea părinților și 
de modul lor de viață. Iată de ce o 
primă recomandare pe care o face 

■ interlocutoarea noastră viitoarelor
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Pepiniera Pipera. De aici pornesc brazii ce vor înfrumuseța spațiile verzi ale Capitalei

Primăvara - anotimp al acțiunilor
cetățenești pentru curățenia 

și înfrumusețarea localităților
Deși in unele zone ale țării iarna parcă mai încear

că să-și prelungească pozițiile, practic, se poate spu
ne că a venit primăvara. Anotimp al înnoirii naturii, 
ea este în egală măsură anotimp al afirmării spiri
tului civic, al participării tuturor cetățenilor la acțiu
nile de înlăturare a urmărilor iernii. Ca de obicei, în 
prima parte a primăverii, pe străzi sau trotuare per
sistă încă urmele fostelor troiene, tot felul de resturi 
de la topirea zăpezii, noroi și mizgă pe carosabil sau 
trotuare, băltoace formate mai ales la gurile de ca
nale înfundate. Firește că toate aceste aspecte neplă
cute trebuie grabnic înlăturate, spre a imprima străzi
lor, cartierelor și localităților curățenia și prospețimea 
primăverii.

Neîndoielnic, un rol de cea mai mare importanță 
în această privință revine serviciilor publice de salu
britate, a căror activitate trebuie riguros îndrumată și 
urmărită de consiliile populare — dar și, în același 
timp, puternic și amplu sprijinită de cetățeni.

Pentru că pe bunul gospodar nu-l lasă inima să 
rămînă pasiv atunci cînd este vorba de aspectul străzii 
pe care locuiește, al blocului, al locuinței sale. El par
ticipă — și trebuie să participe — la crearea unui me
diu ambiant plăcut al cartierului, la asigurarea con
dițiilor de igienă urbane corespunzătoare. Trebuie 
subliniat - și reamintit - că această activitate, ne
mijlocit în interesul dbtățenilor, nu este facultativă sau 
benevolă, ci reprezintă o obligație civică înscrisă în 
legile țării (Legea nr. 10 din 1982).

Curățenia de primăvară și înfrumusețarea localită
ților se înscriu acum printre principalele puncte la 
ordinea zilei pe agenda consiliilor populare. Și este 
îmbucurător că, pe măsură ce primăvara se instau
rează ferm în întreaga țară, cetățenii răspund în nu
măr tot mai mare acestei cerințe civice și îndatoriri 
legale, manifestîndu-și astfel, încă o dată, spiritul 
gospodăresc.

Despre cîteva 
fășoară această

aspecte ale modulul în care se des- 
acțiune — în cele ce urmează.

Locuitorii Capitalei, deputății, edi
lii nu au așteptat ca primăvara 
„să-i scoată din casă11, ci au ieșit 
ei în întimpinarea anotimpului ti
nereții. Ștafeta hărniciei și a spiri
tului gospodăresc a fost preluata, 
se poate spune, direct din iarnă. Nu 
s-au uscat bine lopețile cu care zeci 
și zeci de mii de locuitori au parti
cipat la deszăpezire, și uneltele au 
fost din nou luate in mîini pentru 
a sfărîma și dispersa grămezile de 
zăpadă, incit semnele, urîțite între 
timp, ale ’iernii să dispară cît mai 
repede. Și astfel s-a intrat, cum s-ar 
zice, din mers în forfota curățeniei 
de primăvară.

Secvențe ale spiritului de buni 
gospodari au putut fi observate în 
ultimele zile in multe cartiere. De 
pildă, în circumscripția nr. 13, sec
torul 6, ca și în marele și frumosul 
cartier Drumul Taberei. Pămîntul nu 
s-a zvîntat încă, dar pînă sa poată 
fi înfipte hîrlețele în straturi, cetă
țenii nu așteaptă cu mîinile în sin. 
Mobilizați de organizațiile O.D.U-S. 
(nr. 9 și 9 A), locatarii string și ard 
resturile vegetale, au început repa
ratul și pregătesc vopsitul diferite
lor instalații din spațiile de joacă 
ale copiilor.

Curățenia generală a străzilor și 
spațiilor dintre blocuri constituie și 
un prilej pentru a se recupera ma
teriale refolosibile. Proporțiile aces
tei activități cu dublu avantaj 
edilitar, dar și economic — pot 
întrezărite din calculele 
rești. De pildă, după 

. t fi 
gospodă- 

„T„. __ ,___ ,__estimările
deputatei Olga, Semenescu, cetățenii 
vor recupera numai de pe raza cir
cumscripției municipale nr. 30 peste 
3 tone de fier și 500 kg de hîrtie. 
Exemplul acestei inițiative trebuie 
urmat în toate circumscripțiile, asi-

Participați cu toții la acțiunile de întreținere și 
înfrumusețare a localităților, sprijiniți din plin activi 
tatea edilitar-gospodărească a consiliilor populare, con 
tribuiți la asigurarea unui aspect tot mai îngrijit, civi 
Uzat, al orașelor și satelor în care locuiți!

prima lor zi de viată!
mame este de a duce o viață ordo
nată, respectînd ritmicitatea orelor 
de muncă, de odihnă și somn, făcînd 
plimbări 
xare. Se 
siune, de 
multe ori 
sau motive serioase.
situații este bine ca femeia gravidă 
să încerce să minimalizeze cauzele 
enervării, să nu le dea amploare 
sau importanță, să găsească alterna
tive optimiste pentru că stările de 

în fiecare zi pentru rela- 
vor evita stările de ten- 
enervare, care de cele mai 
nu sînt generate de cauze 

în asemenea

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

echilibrat va
5 kg, 
copilu- 
amnio- 
zilnic a 

lapte,

încordare și tensiune nervoasă pot 
influența dezvoltarea fătului.

în ce privește alimentația gravi
dei, este foarte răspindită părerea 
că o gravidă trebuie să mănince 
mult pentru a crește mare fătul. 
Această opinie este considerată de 
toți specialiștii nefondată și chiar 
dăunătoare, pentru că prin abuz se 
ajunge la supragreutate, la depune
rea grăsimii, dăunătoare atît ma
mei, cît și fătului. Gravida care se 
alimentează corect, 
crește în greutate cu circa 
ceea ce reprezintă greutatea 
lui la naștere și a lichidului 
tic. Se recomandă consumul 
circa 2,5 litri lichid — ceai, 
supă, suc de fructe etc. Alimentația 
este bine să se bazeze pe crudități 
— legume și fructe — și proteine. 
Se vor evita zaharurile și făinoasele 
care, in exces, îngrașă și pot obosi 
pancreasul, situație în 
senzația de balonare sau de arsuri.

Numeroase studii confirmă rolul 
nociv al fumului de țigară, alcoolu
lui și cafelei asupra fătului și copi-

care apar

această cale cură- 
importante canti-

gurîndu-se și pe 
țenia orașului și 
tăți de materiale recuperabile.

Concomitent cu operațiile de cu
rățenie, s-a trecut și la acțiuni de în
frumusețare edilitară. In vreme ce, 
spre exemplu, 
(circumscripția 
apărut primele 
rii pomilor, în 
se fac ultimele 
livrării puieților. Cu ce specii vor 
fi primeniți „plămînii verzi11 ai Ca
pitalei? In cartierele Aviatorilor, 
Balta Albă, o parte din Drumul Ta
berei și Tineretului se va înmulți 
numărul teilor : pe șoseaua Kiseleff, 
în zona Facultății de medicină, pe șo
seaua Olteniței, va fi completat nu
mărul castanilor. Mirosul florilor de 
salcim va pătrunde, printre altele, 
în zona Rahovei — Viilor, i.ar pe 
unele bulevarde centrale, în zonele 
Colentină, bd. Muncii ș.a. vor fi 
plantați mulți frasini.

Aceste cîteva amănunte din vii
toarea podoabă verde a Bucureștiu- 
lui se cer completate cu alte nou
tăți edilitare. In ce privește între
ținerea părții carosabile: vor fi re
parate străzi și bulevarde în supra
față de aproximativ un milion de 
metri pătrați. Cele mai ample lu
crări de modernizare vor fi efec
tuate pe șoselele Berceni și Mihai 
Bravu. pe bulevardele 1 Decembrie 
1918, Miciurin, Mărăști, pe străzile 
Fabrica de Chibrituri, Moinești, pre
lungirea Ho Și Min ș.a. La toate 
acestea, cetățenii pot și trebuie să 
aducă o importantă contribuție. 
(S. Andon).

in cartierul Berceni 
de sector nr. 5) au 
gropi destinate sădi- 
pepinierele orașului 
pregătiri în vederea

IN IALOMIȚA
în orașele Țăndărei, Urzlceni și 

Fetești, in municipiul Slobozia șfîn 
mai multe comune am putut urmări 

lului, de aceea specialiștii recomandă 
excluderea acestor produse din con
sumul femeii gravide și care alăp
tează. S-a demonstrat experimental 
că nicotină, ca și alte produse toxice 
sau medicamentele, trece din sîn- 
gele mamei în organismul fătului 
sau copilului, influențindu-i dezvol
tarea. Astfel, s-a constatat că nico
tină influențează foarte mult celula 
nervoasă și glandele endocrine, iar 
alcbolul produce intoxicarea celule
lor nervoase ale fătului. Un studiu 

al evoluției sarcinii la gravide fu
mătoare a arătat că o treime din 
ele au născut copii prematuri și mai 
puțin dezvoltați. De reținut că și 
atmosfera dintr-o cameră încărcată 
cu fum de țigară este dăunătoare 
pentru mama și puiul ei, chiar dacă 
gravida nu fumează.

Se întimplă uneori, în mod para
doxal — precizează interlocutoarea 
noastră — ca tocmai acele mame 
care au consumat curent alcool și 
țigări să nască copii cu greutate 
foarte mare, ceea ce le face să 
creadă că recomandările noastre nu 
sînt fundamentate. Dar. nu după 
mult timp ele se conving că •întîm- 
pină greutăți în creșterea șl supra
vegherea sănătății copilului. Reco
mandările specialiștilor se bazează 
atît pe date statistice, cit și pe 
cercetări minuțioase realizate în 
multe țări și la noi. O cercetare 
efectuată la clinica de puericultura 
din București a urmărit, timp de 
mai mulți ani, evoluția copiilor pro- 
veniți din mame care fumau și con
sumau zilnic alcool. S-a constatat 

cum, la îndemnul deputaților, cetă
țenii au trecut la curățarea pomilor 
și arborilor ornamentali, la repara
rea băncilor de pe aleile din parcuri, 
Ia greblarea spațiilor verzi. Șanțu
rile și rigolele de scurgere de pe 
marginea străzilor și șoselelor au 
fost curățate de noroi, iar gurile de 
canal au fost desfundate și repa
rate.

în majoritatea gospodăriilor au 
fost săpate suprafețele din jurul 
construcțiilor și s-a trecut la plan
tarea sau semănatul legumelor și 
zarzavaturilor de sezon. în comunele 
Miloșești, Grivița, Scînteia, Grindu, 
Cocora și Gîrbovi, dar și în celelalte 
sate din județul Ialomița, ulițele la
terale au fost închise și arate, trans
formate în uriașe brazde, pe care 
s-au semănat furaje și s-au plantat 
cartofi.

Pe drumul național 2 A Bucu
rești — Constanța s-a trecut la cu
rățarea arbărilor de pe margine, la 
executarea lucrărilor de reparații de 
la spațiile de parcare și la fîntîni. 
De remarcat că, în această primă
vară, județul Ialomița va oferi tre
cătorilor 365 de fintini, amplasate 
pe toate arterele de circulație.

în întimpinarea bunilor gospo
dari, magazinele comerțului de stat 
și ale celui cooperatist au creat 
raioane de desfacere a uneltelor 
pentru efectuarea lucrărilor de gră
dinărit și pomicultură. Trustul hor
ticol Ialomița a reușit să aprovizio
neze fiecare localitate, prin maga
zinele de legume și fructe, cu semin
țele necesare pentru producerea 
sadurilor, dar și cu semințe ce 
putea fi direct semănate. (Mihai 
șoiu, corespondentul „Scînteii11).

ră-
vor
Vi-

pe care-i

referă la 
ca mamă.
spune în

că, în afară de faptul că la naștere 
majoritatea acestor copii erau mai 
puțin dezvoltați decit ceilalți, pe' 
măsură ce creșteau puterea lor de 
adaptare și reacția lor nervoasă față 
de tot ce îi înconjura scădeau treptat, 
iar rezultatele la învățătură erau 
nesatisfăcătoare : la grădiniță învă
țau cu mai mare greutate poeziile, 
iar la școală au dat rezultate mai 
slabe ; la pubertate majoritatea din
tre ei au prezentat tulburări endo
crine. Iată deci cum poate fi influ
ențată dezvoltarea copilului de către 
părinți și modul lor de viață. Tinerii 
trebuie să cunoască, în interesul 
viitorului lor, rezultatele unor astfel 
de cercetări științifice, pentru a 
evita viața dezordonată, pierderea 
nopților în atmosferă de fum de 
țigară șl consumînd alcool, obiceiuri 
dăunătoare lor și copiilor 
vor avea.

O altă recomandare se 
timpul împlinirii femeii, 
Foarte multe femei — ne 
încheiere interlocutoarea — ne roagă 
să le ajutăm să înfieze copii, ceea 
ce este foarte bine, dar majoritatea 
acestor familii ar fi putut avea 
propriii copii, cu ani în urmă, in 
tinerețe. întreb de fiecare dată 
aceste femei de ce nu au făcut copii 
la timpul potrivit și cele mai multe 
dintre ele recunosc cu durere că 
atunci ■ cind ar fi putut avea copii 
considerau că nu aveau situația ma
terială bună pe care o au acum. In 
schimb, au golul mare pe care nu-l 
poate umple decit prezența copiilor. 
Sigur că femeile din țara noastră se 
pot afirma în toate domeniile de 
activitate, fiind stimate și apreciate 
pentru tot ceea ce fac. Dar împli
nirea lor adevărată o dau numai 
copiii — izvorul de bucurie al vieții. •

Elena MANTU

f
1
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TOATE TERMOCENTRALELE SA FUNCȚIONEZE
LA CAPACITATEA MAXIMA!

în întreaga tară se desfășoară o 
vie și susținută activitate pentru 
realizarea cu rezultate1 bune a pla
nului pe primul trimestru al aces
tui an. Desigur, in acest efort o im
portanță deosebită o are asigurarea 
ritmică a energiei necesare, precum 
și economisirea severă a tuturor 
resurselor energetice.

Toți lucrătorii din ramura energiei 
electrice sint chemați să acționeze 
holărit. să depună eforturi susținute 
pentru asigurarea funcționării cen
tralelor electrice, a sistemului elec- 
troenergetic la parametri superiori. 
Cum se acționează pentru îndeplini
rea acestei importante sarcini ? Așa 
cum menționau specialiștii de la 
Centrala industrială de producere a 
energiei electrice și termice, sint o 
serie de termocentrale care funcțio
nează constant la puterile prevăzute, 
producțiile lor de 
energie electrică 
fiind apropiate de 
cele programate. 
Merită a fi men
ționate rezultate
le obținute de ter
mocentralele Min- 
tia-Deva. Brăila, 
Oradea. Borzești 
și Luduș. în alte 
unități se întim- 
pină o serie de 
greutăți in ’ex
ploatarea grupu
rilor energetice, îndeosebi în cele 
funcționind pe cărbune. în mo
mentul de față, puterea zilnică asi
gurată de termocentralele funcțio
nind pe cărbune este cu circa 600— 
700 MW sub nivelul programat. Se 
constata numeroase opriri acciden
tale ale grupurilor care in principal 
se localizează la termocentralele 
Rovinari și Turceni.

O condiție de bază pentru desfă
șurarea normală la nivelul ritmuri
lor planificate, a activității unităților 
producătoare de. energie electrică o 
constituie, in prezent. finalizarea 
grabnică a lucrărilor de reparații la 
o serie de grupuri.

După cum precizau specialiștii de 
la Ministerul Energiei Electrice, anul 
trecut s-a făcut o analiză minuțioa
să cu privire Ia starea fizică a fie
cărui grup energetic din centralele 
pe cărbune, elaborîndu-se. pe aceas
tă bază, un grafic cu lucrările ce 
urmează a fi realizate pentru aduce
rea acestora la parametrii nominali 
de funcționare.

Iată o primă constatare : cu toate 
măsurile luate, se înregistrează in 
continuare la o serie de termocen
trale funcționind pe cărbune un grad 
scăzut de disponibilitate a grupuri
lor energetice. Este de altfel și prin
cipalul motiv care determină ca la 
centralele Rovinari și Turceni să fie 
realizată o putere medie zilnică cu 
mult sub capacitatea proiectată, mai 
precis de circa 25 la sută. Cu pri
vire la situația existentă la Turceni. 
am prezentat de curind, în ziarul 
„Scînteia", problemele legate de 
activitatea de exploatare și repara
ții. Ce se întreprinde la Rovinari 
pentru eliminarea urgentă a tuturor

indisponibilităților existente în pre
zent la agregatele de bază și instala
țiile auxiliare.

— Organizarea noastră în noua 
structură — ne-a relatat inginerul 
Constantin Vișan, directorul Antre
prizei de reparații din cadru! Între
prinderii electrocentrale Rovinari — 
s-a concretizat în realizarea unui 
volum mai mare de activități. in 
scurtarea unor termene, precum și 
în preluarea unor diverse lucrări pe 
care le executăm cu terți. O dată cu 
încheierea lucrărilor la blocurile 
staționate, ne vom canaliza efortu
rile spre înlăturarea rapidă a de
fecțiunilor de la agregatele auxilia
re, pentru a asigura 'și pe această 
cale creșterea sarcinii pe fiecare 
grup in parte.

Din discuția cu directorul antre
prizei, airț reținut că trebuie rezol

0 cerință esențială: 
lucrările de reparații executate 

la timp și de calitate
vate urgent o serie de cerințe pri
vind dotarea atelierelor cu scule și 
dispozitive, cu mașinile necesare 
preluării in reparație proprie a 
subansamblelor de bază — reductoa- 
re. cuple, motoare și altele. Cele 
mai multe sint contractate cu fur
nizorii. dar se așteaptă ca ele să fie 
livrate încă din această perioadă. 
In același timp, factorii de răspun
dere din cadrul antreprizei trebuie 
să acționeze hotărit pentru inte
grarea forțelor preluate de la alte 
șantiere — peste 500 de oameni ai 
muncii — în stilul de muncă nece
sar unor formații de reparații, pen
tru ridicarea pregătirii profesionale 
și executarea unor lucrări de bună 
calitate. Se impune însă ca aceste 
eforturi să fie conjugate cu preocu
parea mai responsabilă a întregului 
colectiv de energeticieni de la Ro
vinari pentru soluționarea operativă 
a tuturor problemelor existente, pu
nerea și menținerea în funcțiune, cu 
sarcini crescute, a unui număr cit 
mai mare de capacități. Pentru că 
există posibilități reale în acest 
sens, așa cum de altfel ne-a preci
zat, în finalul investigației noastre, 
ing. Ion Surdu. directorul termocen
tralei.

— Concomitent ’ cu închiderea lu
crărilor de reparații la blocurile 3 
și 5. acționăm pentru punerea in 
funcțiune a agregatelor auxiliare 
indispensabile — ipori. ventilatoare, 
turbopompe — în vederea îmbună
tățirii funcționării fiecărui grup în 
parte. în aceet sens, am întărit 
asistența tehnică din schimburile II 
șt III la lucrările de revizii și re
parații. in scopul ridicării calității 
lor și reducerii termenelor de pu

nere în funcțiune. Am luat totodată 
măsuri ca formațiile de muncă din 
secțiile de exploatare să asigure 
funcționarea unui număr mai maro 
de mori de cărbune, supravegherea 
atentă a instalațiilor de măsură, 
control și automatizare, incadrarea 
in consumul specific.

Sint intenții bune, dar care tre
buie să-și dovedească - eficiența, in 
primul rind prin creșterea produc
ției de energie electrică. Pe de altă 
parte se constată, situație înregis
trată și la alte termocentrale, pre
lungirea duratei lucrărilor de re
parații. Această situație este mo
tivată de volumul suplimentar de 
lucrări apărute- după demontarea 
agregatelor și de o serie de alte 
greutăți în asigurarea pieselor de 
schimb. Un lucru este' clar că per
sistă organizarea necorespunzătoa

re a acțiunilor 
pregătitoare si 
de execuție a lu
crărilor de repa
rații, care impli
cit conduce la 
depășirea perioa
delor planificate, 
cit și in unele 
cazuri la un ni
vel necorespun
zător al acestora, 

în alte situații 
se observă că 
după efectuarea 

unor reparații apar o serie de 
deficiențe care necesită din nou alte 
reparații. Și astfel se măresc orele 
de staționare, datorită efectuării 
parțiale a unor intervenții și nu 
de puține ori datorate calității 
lor. Această situație este cu atit 
mai de neînțeles, cu cit — așa 
ctim afirmau specialiștii de la Mi
nisterul Energiei Electrice — fi
nind seama de deficiențele din pe
rioadele anterioare in executarea 
reparațiilor, au fost luate măsuri 
pentru mai buna organizare a re
cepției lucrărilor efectuate, precum 
și pentru stabilirea răspunderilor 
care revin executanților și comisii
lor de recepție. Totodată este ne
cesar să se acorde atenția cuvenită 
asigurării pieselor de schimb, iar in 
întreprinderile producătoare de 
energie să se realizeze un volum 
sporit prin autodotare și recondițio- 
nare a unor piese care nu necesita 
o tehnologie Specială. Pentru înca
drarea lucrărilor in duratele plani
ficate sau chiar pentru scurtarea 
acestora se impune organizarea ac
tivității de reparații in schimburi 
continue. în același timp, este ne
cesară întărirea asistenței tehnice 
necesare și a efectuării unui con
trol riguros al calității lucrărilor.

Sint probleme cărora trebuie să li 
se acorde toată atenția cuvenită, 
impusă atit de o serie de deficiențe 
care se mai înregistrează, dar mai 
ales de cerința majoră a funcționă
rii centralelor electrice la parame
tri superiori.

Ion LAZAR 
Dumitru PRUNA

LA AMENAJAREA NOILOR SISTEME 
PENTRU IRIGAȚII DIN JUDEȚUL BRĂILA 

Optimism justificat 
dar prea mult... 

condiționat
CE AR TREBUI SĂ SE ÎNTREPRINDĂ ACUM PENTRU A ASIGURA TOT CE ESTE NECESAR 

REALIZĂRII PROGRAMULUI DE IRIGAȚII Șl DESECĂRI

Din planul de amenajări pentru irigații pe acest an, lucrările pe 
204 200 hectare, din care 160 000 in sisteme mari și 44 200 in sisteme 
locale, au termen de punere in funcțiune pină la 30 aprilie.

Ancheta întreprinsă pe șantiere de imbunătățiri funciare din jude
țul Brăila și-a propus să sublinieze citeva aspecte privind desfășu
rarea lucrărilor, precum și unele probleme ce mai sint de soluționat 
pentru finalizarea lor la termen,

0 IDEE Șl VALOAREA El

Calculatorul și energia
Pentru a realiza ze

cile de mii de trac
toare solicitate anual 
de beneficiari interni 
și la export. între
prinderea „Tractorul" 
din Brașov are nevoie 
de energie electrică. Și 
nu de puțină! Dar spe
cialiștii. colectivul în
treprinderii sint preo
cupați in măsură tot 
mai mare de buna 
gospodărire a acesteia, 
scop fn care caută și 
adoptă idei, soluții și 
măsuri eficiente care 
să ducă la preintîmpi- 
narea oricăror excese 
și pierderi.

Despre una dintre 
cele mai recente și 
eficiente măsuri ini
țiate in acest scop de 
specialiștii comparti
mentului energetic 
ne-a vorbit Ioan 
Ciocan, inginer pro
iectant in cadrul 
serviciului energetic 
șef. Este vorba de 
conceperea și pu
nerea la punct a 
unui sistem de urmă
rire a puterilor in
stantanee și, in același 
timp, a contorizării 
consumurilor energe
tice ale secțiilor pro
ductive, măsură me
nită să contribuie Ia 
incadrarea fiecărui 
consumator In palie
rele de puteri apro
bate. „în acest scop, 
ne spunea interlocu
torul nostru, noi ne 
folosim de „sumatoa- 
re“. aparate întrebu
ințate în mod curent 
la automatizarea pro
ceselor tehnologice in 
industria chimică, a- 
parate ce însumează 
puterea energiei elec
trice consumate de 
toate alimentatoarele 
unei secții. Această 
măsură permite dis
pecerului energetic 
din uzină să cunoască 
în orice moment con
sumul fiecărei secții 
— atit instantaneu, rit 
și pe 8 sau 24 de ore, 
și. bineînțeles, să in
tervină in cazurile 
cind unele secții nu se 
încadrează in paliere
le stabilite, așa cum 
se procedează în cazul 
sistemului energetic 
național. Consecința ? 
Dacă inainte puterije 
se înregistrau de că
tre up om. care tre
cea pe la fiecare din 
cele citeva zeci de 
puncte de alimentare, 
acum înregistrarea se 
realizează instantaneu 
și precis cu ajutorul 

. «sumatoarelor»".
Iată insă că specia

liștii din cadrul ser
viciului energetic șef 
fac. acum, un pas și 
mai spectaculos inain
te in direcția optimi
zării consumului de

energie electrică și 
alte consumuri ca gaz 
metan, abur, apă fier
binte. aer comprimat 
etc. Această posibili
tate este oferită de 
crearea unui dispecer 
energetic industrial a- 
sistat de calculator 
(propriu), primul de 
acest, gen din ramura 
construcțiilor de ma
șini. Așa . cum ne-a 
spus inginerul electro
nist Nicolae Gherman, 
noul dispecer ener
getic oferă avanta
je de necontestat 
față de dispecerul 
energetic actual. EI 
cuprinde toate infor
mațiile și comenzile 
specifice sistemului — 
respectiv energia elec
trică, energia termică, 
aerul comprimat, ace- 
tilena etc.

într-o primă etapă, 
noul dispecer uzinal 
va ajuta omul in sis
tematizarea marelui 
volum de informații 
culese din uzină, in 
luarea deciziilor care 
se impun unei func
ționări optime a sis
temului. în afara re
gimului de funcționa
re „online" el va fi 
f.olosit și pentru re
zolvarea unor proble
me. cum ar fi calculul 
diafragmelor de mă
sură pentru agenții 
neenergetici — abur, 
apă fierbinte, aer com
primat. acetilenă — sau 
efectuarea de bilanțuri 
energetice etc. în cea 
de a doua etapă, dis
pecerul energetic va fi 
utilizat și pentru a da 
comenzi. Aceasta este 
insă o problemă care 
necesită studii, timp și 
aparatură mai perfec
ționată.

După cum am aflat 
de la subinginerul Si- 
mion Voicu care, îm
preună cu colegul său 
Alexandru Varga, a 
coordonat lucrările de 
montaj și instalații ale 
aparaturii. primele 
două legături cu 'sta
țiile energetice ale 
secțiilor productive au 
și fost realizate. Dar 
utilizarea noului dis
pecer la ;ntreaga lui 
capacitate sjște condi
ționată de Asigurarea 
cablurilor care ]e. 
gătura cu toate sta
țiile energetice.
de ce se impune c. 
uzina să fie sprijinită 
mai energic de fac
torii de resort din 
centrala industrială și 
de minister. în asigu
rarea cablurilor res
pective.

Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

întreprinderea de conductori electrici emailați din 
Zaiău. Aspect din secția emailare

A GÎNDI
(Urmare din pag. I)
fabricarea de noi sortimente și tipuri 
de produse cu parametri tehnico- 
funcționali ridicați și consumuri spe
cifice reduse. Propria noastră expe
riență, ca și cea existentă pe plan 
mondial atestă efectul benefic pe 
care infuzia permanentă de produse 
noi și modernizate. care răspund 
unor necesități reale ale societății 
și asigură o eficientă economică ri
dicată. o are asupra dezvoltării in 
ritm susținut a economiei, extin
derii relațiilor economice internațio
nale. Subliniind această cerință, 
secretarul genera! al partidului a 
criticat faptul că într-o serie de si
tuații se acționează incă lent pentru 
modernizarea proceselor de produc
ție și îmbunătățirea caracteristicilor 
tehnice și funcționale ale unor pro
duse.

Fără îndoială, se pune problema 
cu ce trebuie început, care este ordi
nea de prioritate in acțiunea de în
noire și modernizare a produselor ? 
Și aceasta nu întimplător, întrucit 
in unele unități există tendința de 
a se incepe cu analiza constructivă 
și tehnologică a unor produse de 
importanță mai redusă, oare impli
că mai puțină bătaie de cap. Or. 
dacă se dorește cu adevărat să se 
facă „pasul inainte" in perfecționa
rea procesului de fabricație este 
necesar ca preocupările pentru mo
dernizare să se concentreze eu prio
ritate asupra produselor de bază 
pentru sectorul sau domeniul de 
activitate respectiv. Motivația ? în
trucit acestea sint cele mai reprezen
tative atit din punct de vedere al 
producției, cit și al tehnologiilor 
utilizate, soluțiile recomandate pen
tru perfecționarea fabricației lor pot 
servi drept temelie pentru îmbună
tățirea generală a parametrilor de 
producție pentru toate produsele.'

întreaga activitate de modernizare 
a fabricației, de ridicare a perfor
mantelor tehnice si funcționale ale 
fiecărui produs impun un considera
bil efort de concepție, o mobilizare 
'ără precedent a forțelor de creație 
”inică. De pe acUm unii conducă- 

t<3e întreprinderi sau centrale se 
preocupați de posibilitatea 

unor •'stitute de profil cu care co

Unitățile și organismele 
cărora le revin sarcini 

prin program 
să-și îndeplinească 
întocmai obligațiile 1

Dintr-un început se cuvine subli
niat că întreprinderea de execuție 
și exploatare a lucrărilor de imbu
nătățiri funciare (I.E.E.L.I.F.) din 
Rrăila se situează in rindul celor ce 
au obținut rezultate bune în ultimii 
ani. în acest-județ, in anul 1986 tre
buie executate amenajări noi de iri
gații pe 70 000 hectare și de desecare 
pe 67 300 hectare, din care 24 250 
hectare și, respectiv, 14 000 hectare 
au termen de punere în funcțiune 
pină la 30 apfilie. Realizarea sarci
nilor din acest an va face ca Brăila 
să fie primul județ în care se va în
cheia, in linii generale, amenajarea 
pentru irigații a întregii suprafețe 
agricole, ceea ce înseamnă realiza
rea unuia din obiectivele prevăzute 
in acest domeniu in Programul na
țional de imbunătățiri funciare.

Din discuția cu directorul 
I.E.E.L.I.F. Brăila, tovarășul Mi'ron 
Sandu, am reținut că pe plan lo
cal au fost luate toate măsuri
le pentru punerea in funcțiu
ne la termen a noilor amena
jări. S-au asigurat finanțarea lucră
rilor, documentația tehnică, capaci
tatea de execuție și mijloacele de 
transport. în cadrul fiecărei brigăzi 
au fost orgânizate punctele de lucru 
prioritare pentru etapa aprilie, sta- 
bilindu-se grafice de execuție pentru 
fiecare obiectiv in parte. Ca un ele
ment nou, s-a renunțat la practica 
mai veche a. răspindirji forțelor pe 
toate suprafețele de amenajat, aces
tea — utilajele terasiere, forța de 
muncă și materialele necesare — 
fiind concentrate cu precădere la 
obiectivele cu termen apropiat de 
punere în funcțiune. ..Organizind 
activitatea in acest mod — ne spu
nea directorul întreprinderii — avem 
garanția , că în ce ne privește vom 
respecta termenul de punere în func
țiune a noilor amenajări de irigații". 
Stadiul actual al executării lucrări
lor arată că este posibilă respecta
rea termenului stabilit. Pe 8 000 hec
tare amenajările sint terminate, ur- 
mind să se facă probele cu apă. Pe 
alte circa 8 000 hectare lucrările sint 
in stadii avansate de execuție și nu
mai pe circa 7 000 hectare lucrările 
sint în stadiu de început. .Totodată, 
amenajarea noilor orezarii este rea
lizată in proporție de 45 la sută.

Totuși, pentru cele 16 000 hec
tare ia care lucrările au fost 
terminate sau sint în curs de 
finalizare, cit și pentru suprafețele 
la care lucrările au început, nu exis
tă garanția alimentării cu energie 
electrică ți stațiilor de pompare da
torită lipsef de conductori din 
oțel-aluminiu. deficitul fiind de cir
ca 400 tone. Este o stare de lucruri 
care accentuează necesitatea ca Mi
nisterul Energiei Electrice să-și în
deplinească întocmai sarcina stabili
tă expres in programul pe acest an 
privind executarea pină la 30 mar
tie a liniilor de alimentare cu ener
gie electrică de-20 kV pentru func

ționarea stațiilor de pompare de iri
gații și desecări din județul Brăila 
și din alte județe. „Sintem pregătiți 
să lucrăm în schimburi, 24 din 24 de 
ore, la alimentarea cu energie elec
trică — ne spunea Ion Mitache, șe
ful formației de lucru Brăila a An
treprizei electromontaj Cimpina. 
Mai mult, am fost înștiințat că, in 
acest sens, factorii de răspundere din 
ministerul nostru au decis suplimen
tarea forțelor acolo unde este nevoie. 
Nimeni nu pomenește insă de asi
gurarea conductorilor, fără de care 
nu putem avansa.

Totodată, prin programul pe1 acest 
an au fost stabilite sarcini precise și 
antreprizelor Regionalei de căi fe
rate Galați și Ministerului Petrolu
lui cărora le revine obligația de a 
executa subtraversările de căi ferate 
și conducte de gaze. Sint lucrări 
care, de asemenea, condiționează 
punerea în funcțiune la termen a 
noilor capacități de irigații, dar care 
sint mult rămase in urmă.

Parcul de utilaje terasiere 
poate fi mult activizat

Hotărîtor pentru realizarea fiecă
rui obiectiv in conformitate cu ter
menele prevăzute în graficele de 
execuție și chiar în avans este acce
lerarea ritmului de lucru pe șantie
rele de irigații. Și trebuie arătat că 
in această privință există disponibi
lități mari. Brigada de construcții- 
montaj Ianca a I.E.E.L.I.F. Brăila 
are de pus in funcțiune la sfîrșitul 
lunii aprilie amenajări noi pe circa 
11 300 hectare. Din acestea, pe 2 000 
hectare este de executat un volum 
mare de lucrări, întrucit ele au fost 
începute abia in luna ianuarie. Ni 
s-a vorbit aici pe larg despre mă
surile întreprinse pentru mai buna 
organizare a activității, pentru intă-, 
rirea ordinii și disciplinei in muncă 
in scopul folosirii cit mai depline a 
timpului de lucru. Nu in toate cazu
rile insă măsurile respective au avut 
eficiența scontată. Ne vom referi 
doar Ia utilizarea deplină a parcului 
de utilaje terasiere. Șeful brigăzii, 
tovarășul Florentin Vasilescu, apre
cia ca bun indicele 'de folosire a uti
lajelor realizat — 80 la sută. Cît de 
bun poate fi socotit însă acest indice 
cînd cel planificat este de 85 la sută, 
dar care, printr-o activitate bine 
pusă la punct, poate trece de 90 la 
sută ? Cum poate fi apreciat ca po
zitiv faptul că in ziua documentării 
noastre la această brigadă patru uti
laje -de mare capacitate nu puteau 
lucra din cauza defecțiunilor ?

Evident, in scopul grăbirii lucrări
lor, la această brigadă, ca de altfel 
și la celelalte din județ se pune acut 
problema activizării întregului parc 
de utilaje terasiere din dotarea uni
tăților de construcții. Iar pentru 
aceasta este nevoie ca secțiile de ex
ploatare a utilajelor terasiere și a 
mijloacelor de transport înființate 
pe lingă brigăzile de construcții să-și 
îndeplinească cu răspundere atribu
țiile ce le revin privind verificarea 
pe teren a funcționării utilajelor 
pentru depistarea din timp a unor 
posibile defecțiuni și remedierea 
operativă a defecțiunilor accidentale 
direct în cîmp. în aceeași ordine de 
idei, trebuie arătat că pentru activi

zarea întregului parc de- utilaje ește 
neivoie și de o maj ,bună aprovizio- 
nsfre cu piese de schimb. mai ales 
cțij pompe de injecție, distribuitoare 
și furtunuri de presiune de la insta
lațiile hidraulice, a căror lipsă se În
registrează cu frecvență ridicată.

Necorelări care pun 
sub semnul întrebării 

realizarea pianului
Pe .tot parcursul documentării 

noastra, activiști ai comitetului ju
dețean! de partid, cadrele de la or
ganele .agricole județene de speciali
tate și brigăzile teritoriale de con- 
strucții-montaj au adus în discuție 
problema -asigurării cu diferite ma
teriale, corespunzător necesarului 
rezultat din proiectele de execuție. 
Ne-au fost prezentate date concrete 
din care reiese că .nu există o core
lare perfectă între suprafețele ce 
trebuie amenajate și baza materială 
și tehnică asigurată prin repartiții. 
Astfel, la majoritatea materialelor și 
la combustibil, cantitățile repartizate 
sintj mult mai mici, uneori chiar la 
jumiă.tate. față de necesarul rezultat 
din documentații. „Comitetul jude
țean de partid a luat măsura să se 
asigure materialele necesare cu 
prioritate pentru suprafețele cu ter
men de’ punere in funcțiune la sfir- 
șitul lumii aprilie — ne preciza to
varășul Costel Eremia, secretar al 
comitetului județean de partid. 
Aceasta , este insă o rezolvare de 
moment, întrucit pentru restul su
prafeței ce o avem de amenajat în 
acest an asigurarea bazei materiale 
rămine dteschisă. Subliniez că pre
ocupările noastre insistente în acest 
sens s-au soldat cu unele rezultate 
pozitive".

Ar fi de apreciat faptul că Ia in
sistențele comitetului județean de 
partid unele ministere și unități 
furnizoare au înțeles necesitatea 
creșterii cantităților de materiale re
partizate sau a devansării livrări
lor. dacă modul necorespunzător în 
care se desfășoară în continuare li
vrările de diferite materiale nu ar 
dovedi că s-au făcut doar simple 
promisiuni de circumstanță. Cum 
altfel poate fi apreciat Capiul că. 
deși s-au dat asigurări în. sensul 11- 

. vrării unor cantități mai mari d’ă 
materiale, pe primele doua Ttihi ale 1 
anului, unitățile furnizoare se în
scriu nu cu depășiri, ci din nou .cu 
restanțe mari în ce privește livrarea, 
cimentului și a conductelor PREMO? 
Orice intîrziere Jn asigurarea aces
tor materiale determină intîrzierea 
punerii în funcțiune a noilor ame
najări.
Neasigurarea condițiilor 

pentru executarea 
lucrărilor 

conform proiectelor duce 
Ia o situație paradoxală: 

Suprafețe nedesecate... 
pregătite pentru irigat

Supunem atenției factorilor în 
drept o situație care trebuie să-și 
găsească o soluționare cît mai. opti

mă. în bazinul hidrografic Călmățui, 
care cuprinde in județul Brăila 
55 766 hectare, iar in Buzău — peste 
100 000 hectare, terenurile fie că au 
un grad avansat de sărăturare, fie 
că prezintă un pericol iminent de 
sărăturare secundară. Tocmai de 
aceea, pentru amenajarea acestui 
bazin hidrografic s-a prevăzut exe
cutarea unui complex de lucrări hi
drotehnice și agropedoameliorative, 
intr-o ordine strict precizată, așa 
cum se stabilește in Programul na
țional de îmbunătățiri funciare, care 
să asigure punerea in valoare de
plină a acestor terenuri total sau 
parțial improprii pentru producția 
agricolă. Cum este și firesc s-a în
ceput cu executarea rețelei de dese
care și drenaje. lucrări obligatorii 
pentru prima etapă de ameliorare, 
urmind ca ulterior, sau cel mult in 
același timp, să se introducă și iri
gațiile. Numai că lucrările au conti
nuat in cu totul altă direcțje. Cum 
se prezintă situația in momentul de 
față ? — l-am întrebat pe tovarășul 
Gheorghe Dudu. șeful brigăzii din 
însurăței a I.E.E.L.I.F. Brăila.

— Cu cele 863 hectare pe care le 
dăm in exploatare la 30 aprilie — 
ne-a spus acesta — încheiem ame
najarea pentru irigații a intregii su
prafețe ce revine brigăzii noastre, 
în schimb, sintem mult, rămași in 
urmă în ce privește desecarea tere
nului. care, de fapt, trebuia să se 
încheie prima. Din 1984 capacitatea 
de execuție s-a situat cu mult sub 
volumul de lucrări planificat. Ca ur.- 
mare, sarcinile în acest domeniu nu 
s-au realizat an de an. Situația se 
va repeta si în acest an. cind tre
buie să facem desecări ne 30 000 hec
tare. din care 7 000 hectare au ter
men sfirsitul lunii aprilie. întrucit 
fată de 98 mc capacitate de execuție 
la dragline avem asigurat doar 12 mc, 
cu totul insuficient.

Deci, contrar documentațiilor teh
nice. cerinței practice si logice pri
vind amenajarea în complex a bazi
nelor hidrografice, cerință stabilită 
ca obligatorie prin Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare, in 
acest perimetru irigațiile au luat-o 
înaintea desecărilor. Se pune între
barea : cu ce folos? Fiindcă in lipsa 
desecării cine îsi va asuma respon
sabilitatea irigării terenului, știut 
fiind că aceasta va duce sigur la 
ă’cbentuarea fenomenelor de degra
dare a solului. Nu este oare vorba 
de imobilizarea inutilă a unor în
semnate mijloace materiale si bă
nești ?

Aducem în discuție această situa
ție deoarece ea isi are si o moti
vație obiectivă. Anume, se oare că 
industria a neglijat in ultimii ani 
producerea utilajelor terasiere nece
sare lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. Este suficient să arătăm că 
numai anul trecut, din cauza neli- 
vrării utilajelor terasiere, ș-a reali
zat numai 19 la sută din suprafe
țele planificate să fie desecate. Con
cluzia este limpede. Așa cum se sta
bilește cu precizie în programul pe 
acest an, Ministerul Industriei, de 
Utilaj Greu și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini trebuie să 
întreprindă măsuri hotărîte pentru 
a asigura livrarea utilajelor prevă
zute in planul pe anul 1986, cît și 
a celor restante din 1985.

Problemele cu core se confruntă șantierele de îmbunătățiri funciare 
din județul Brăila, atit în ceea ce privește propriile lipsuri, cit și unele 
necorelări la core ne-am referit, se intîlnesc și in alte locuri. In legă
tură cu unele din aceste probleme, care prezintă o importanță deose
bită pentru realizarea programului de irigații și desecări in acest an, 
vom reveni.

Aurel PAPADIUC

SI ACȚIONA GOSPODĂREȘTE
laborează de a - se implica în solu
tionarea multiplelor probleme teh
nice care se pun in această perioa
dă. Se omite însă adesea importan
tul potential de creativitate ne care-1 
reprezintă specialiștii din propria 
întreprindere. Nu sint necesare stu
dii prea laborioase care să releve 
limpede că in multe întreprinderi 
nu puțini ingineri se ocupă fie 
de activități gospodărești, adminis
trative sau funcționărești, fie cu su
pravegherea unor procese de produc
ție — care ar trebui să se afle in 
competenta maiștrilor. Adevărul este 
că prea putini ingineri din unitățile 
de producție îsi aduc o contribuție 
consistentă la planșetă. în laboratoa
rele de cercetare si încercări !a sta
bilirea de noi soluții tehnice si. in 
general, la promovarea noului, la 
aplicarea măsurilor cuprinse în pro
gramul de perfecționare a organiză
rii și modernizare a producției.

Esențial. de asemenea, in acest 
domeniu ni se oare să nu se caute 
noul ca un scop in sine, produsul 
pou si modernizat trebuind să răs
pundă unor cerințe reale ale econo
miei. să îmbine armonios reducerea 
consumurilor materiale, de combus
tibili si energie cu ridicarea fiabili
tății si calității, cu obținerea unor 
performante tehnice si economice 
competitive. Am precizat aceasta în
trucit sint incă destule cazuri în care 
nu se tine seama de asemenea ce
rințe. De exemplu, recent, cu ocazia 
reproiectării unor mijloace de trans
port rutier s-a preconizat creșterea 
vitezei lor de circulație cu mult 
peste limitele admise de lege si 
peste cele realizabile in condițiile 
curente de trafic — și aceasta in 
condițiile sporirii greutății proprii a 
vehiculelor și a consumului specific 
de carburanți. Asemenea activități 
in care se consumă inutil muncă de 
cercetare si de proiectare trebuie în
lăturate cu desăvîrsire. întreaga ac
tivitate de modernizare si de înnoi
re a produselor este necesar să asi
gure in ultimă instanță performanțe 
ale produselor comparabile cu cele 
mai bune realizări la nivel mondial, 
să contribuie direct la creșterea efi
cienței economice și la sporirea capa
cității de export.

O importantă rezervă pentru eco

nomisirea resurselor la care consider 
necesar să ne oprim o reprezintă 
creșterea coeficientului de utilizare 
a materialelor, a randamentelor de 
transformare, in toate ramurile si 
sectoarele industriale. Nu ne vom 
referi la progresele obținute in ulti
mul timp in acest domeniu si care 
sint. de altfel, incontestabile, remar
cabile. Dar nu putem să trecem cu 
vederea că neajunsurile în această 
privință sint incă importante. Iată, 
de pildă, in ce privește metalul, 
chiar in faza de elaborare a produ
selor din otel în industria metalur
gică. circa 18—19 ia sută din canti
tatea totală produsă se reeircnlă in
tern sub formă de pierderi tehnolo
gice si rebuturi, deci fără ca acest 
metal să fi îndeplinit o funcție so
cială utilă. Or. există o bună expe
riență in ceea ce privește aplicarea 
tehnologiei de turnare continuă la 
Combinatul siderurgic din Galați si 
in alte combinate, prin care se ob
țin coeficienți de scoatere a otelului 
de 90—92 la sută, față de media ac
tuală pe ramură, de 82 la sută. Este, 
de aceea, necesar ca aplicarea pro
cedeului respectiv să fie extinsă. De 
altfel, in plan este prevăzută o creș
tere substanțială a cantității de otel 
turnat continuu, cale ne care numai 
in acest an se pot economisi circa 
100 mii tone de oțel. După cum. im
portante sporuri ale coeficientului 
de scoatere a metalului se oot obți
ne prin îmbunătățirile necesare a fi 
aplicate procedeelor ..clasice" de ela
borare a otelului, dintre care amin
tim perfecționarea lingotierelor, uti
lizarea unor prafuri termogene de 
calitate, asigurarea unui flux normal 
a! turnării lingotierelor si altele.

De ce am ridicat această proble
mă ? Pentru că de multe ori preocu
pările zilnice privind realizarea pro
ducției pun in mod nejustificat pe 
un plan secundar aplicarea măsurilor 
stabilite pentru economisirea meta
lului, a materiilor prime și resurse
lor energetice utilizate in siderurgie. 
Și. trebuie precizat, sint necesare 
mai ales măsuri organizatorice, gos
podărești, întrucit condiții tehnice 
există.

Ne-am referit la producătorii de 
metal, dar în termeni asemănători 
cerința reducerii pierderilor tehno

Materiale refolosi-
Procedeul Coeficientul de uti- bile și pierderi teh-
de prelucrare îizare a metalului nologice

- in procente - - kg/tonă
prelucrată —

TEHNOLOGII CLASICE

• Așchierea din semi
fabricate forjate li
ber sau turnate în 
forme din pămînt

• Așchierea direct din 
laminate

TEHNOLOGII MODERNE

65-70

70-75

350-300

300-250

• Turnarea de precizie
sau forjarea în ma-
trițe închise 85-87 150-130

• Extrudarea 90-95 100- 50
• Sinterizarea 98-99 20- 10

logice se pune eu aceeași acuîfate 
si pentru cei care utilizează metalul 
în procesul de producție. Astfel, 
unele sondaje efectuate recent în 
unltăti constructoare de mașini la 
circa 200 de produse, incluzind peste 
25 000 repere, arată că. în multe ca
zuri. coeficientul de utilizare este 
sub 50 la sută datorită folosirii unor 
tehnologii neadecvate. Este semnifi
cativă. în această ordine de idei, 
ponderea tncă prea ridicată, in to
talul procedeelor de prelucrare a 
metalului, estimată la peste 80 la 
sută, pe care o dețin. în construcția 
de mașini, prelucrările prin diverse 
procedee de aschiere. Or. se cunoaș
te că aschierea este un procedeu 
greoi, costisitor sub aspectul consu
mului de metal, de energie, de ma
noperă. cu coeficienți scăzuți de uti
lizare a metalului, în timp ce turnă
rile de precizie, forjarea în matrițe 
închise, extruziunea, pulberile sinte- 
rizate permit obținerea unor coefi

cienți de utilizare a metalului mult 
superiori, așa cum. se desprinde 
din tabelul de mai sus. Sint 
argumente care pledează pentru 
ca. in cadrul acțiunii de mo
dernizare a producției, să se acorde 
cea mai mare atenție promovării in 
producție a acestor tehnologii supe
rioare și dotării unităților construc
toare de mașini cu noi tipuri de pre
se, ciocane de forjă, utilaje de tur
nare care să asigure reechiparea, in
tr-o concepție modernă, a unităților 
de prelucrare a metalului.

Pentru a se asigura saltul ca
litativ necesar in domeniul valorifi
cării superioare a resurselor mate
riale și energetice, deosebit de im
portant este să se înceapă cu per
fecționarea activității de concepție 
constructivă si tehnologică, inclusiv 
în legătură cu circulația ideilor si 
soluțiilor valoroase, cu folosirea mai 
bună a specialiștilor pentru această 
activitate.
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EFICIENTA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE
MATERIALIST-ȘTIINTIFICĂ
preocupare permanentă a organizațiilor de partid pentru lărgirea 

orizontului de cunoaștere și formarea omului nou
Proces complex, formarea conștiinței socialiste, 

a convingerilor materialist-științifice solicită des
fășurarea unor acțiuni educative specifice, de o 
mare diversitate, acțiuni care să implice în mod 
unitar formele conștiinței și manifestările com
portamentului, idealurile și valorile morale, ridi
carea nivelului de cunoaștere, de pregătire 
profesională.

Factorii sociali, educativi sînt chemați să ac
ționeze în mod convergent în această direcție, 
evitindu-se optica parcelară, obiectivele înguste, 
limitate. Obiectivul major al educației socialiste 
în toate formele și mijloacele sale constă în 
formarea unor puternice convingeri, a unor bo

gate cunoștințe cultural-științifice, satisfacerea 
tuturor trebuințelor spirituale, amplificarea ma
nifestărilor de viață socială, participarea la în
treaga activitate economică, politică și cultura
lă. „Trebuie să ținem seama in mod permanent 
— sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - de faptul că dezvoltarea 
personalității umane, formarea omului epocii 
socialismului și comunismului implică in mod 
necesar lărgirea continuă a orizontului de cu
noștințe profesionale, politice, științifice și de 
cultură generală, însușirea cit mai temeinică 
a tezaurului de gindire și experiență umană,

a valorilor spirituale create de umanitate de-a 
lungul istoriei".

Aceasta presupune continuu găsirea și folo
sirea unor forme și mijloace educaționale care 
prin conținutul, eficiența educativă și influența 
lor asupra conștiinței să ofere un cîmp larg 
de împlinire a personalității omului zilelor noas
tre, de îmbogățire a orizontului său cultural, 
a pregătirii sale politico-ideologice.

Prezentăm în cele ce urmează aspecte sem
nificative din experiența nemijlocită în utilizarea 
cu mai multă eficiență a unor forme de activi
tate politico-educativă și a unor instituții cul
turale implicate activ în procesul educațional1.

REALITĂȚILE CONCRETE la baza tematicii expunerilor

PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PROPAGANDIȘTILOR - 
condiție importantă pentru pregătirea cursanților

în județul Alba ființează 76 de uni
versități cultural-științifice, cuprin- 
zind 621 cursuri cu 14 635 cursanți. 
Simpla enumerare a acestor cifre 
vine să sublinieze larga audiență și 
rolul însemnat pe care aceste insti
tuții îl au în educarea științifică, 
tehnică și culturală a maselor, în 
lărgirea orizontului de cunoaștere al 
oamenilor muncii. O asemenea reali
tate a constituit punctul de plecare 
al unei convorbiri purtate cu tova
rășul Oliviu Iacob, secretarul Comi
siei județene Alba de răspindire a 
cunoștințelor științifice și tehnice, 
despre preocupările factorilor de re
sort din județul Alba pentru per
fecționarea activității universităților 
cultural-științifice.

— Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă al județului 
Alba, ne spune interlocutorul, a fost 
permanent preocupat ca prin tema
tica, prin programele de studiu con
crete ale universităților cultural-ști
ințifice, să se asigure cursanților atit 
lărgirea orizontului de cultură ge
nerală, educarea lor în sensul unui 
comportament social înaintat, cit si 
perfecționarea lor profesională, 
avind în vedere că majoritatea uni
tăților economice sint noi pe harta 
județului, iar forța de muncă este 
incă foarte tinără. Tocmai de aceea, 
in majoritatea cursurilor din cele 8 
orașe și din municipiul Alba Iulia,

ARGUMENTELE BIOLOGIEI CONTEMPORANE în sprijinul educației științifice
Inițiativa creării muzeului de bio

logie umană a venit firesc. Vizita
torii Muzeului de științe naturale 
existent în cadrul Palatului culturii 
din Ploiești se interesau cu precă
dere de problemele apariției omului 
și vieții pe Pămint, funcționării or
ganismului uman, înțelegerii unor 
procese puse în lumină de descope
ririle geneticii contemporane etc. O 
șerje de sondaje de opinie în rindul 
vizitatorilor arătau că temele de 
biologie umană — în sensul larg al 
termenului — de la problemele eco
logice la cele ale cunoașterii unor 
fenomene ca ereditatea, apariția 
unor boli etc. suscită un interes deo
sebit. Așa a apărut inițiativa creării 
acestui muzeu, susținută activ de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid, de comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă.

Muzeul este structurat în două 
părți mari : una este menită să în
fățișeze celor interesați apariția vie
ții și a omului pe Pămint, procesul 
complex al antropogenezei, cealaltă 
este consacrată problemelor omului 
actual.

Problema originii și evoluției omu
lui este ilustrată prin mulaje și 
planșe de hominizi din diferite epoci 
biologice. O dioramă de mari di
mensiuni reconstituie modul de viață 
al pitecantropului, important mo
ment în evoluția omului. O peș
teră cu desene rupestre înfă
țișează scene din diferite mo
mente ale existenței și evoluției 
speciei umane.

Cea mai mare parte a muzeului 
este destinată problemelor omului 
actual : relația om-mediu. structura 
și funcțiunile organismului uman, 
educația sanitară. Foarte interesant

NATURA PATRIEI
- inepuizabil izvor de inspirație

Există in pictura româneasca o linie de admirabilă 
continuitate care, de-a lungul deceniilor, și-a asigurat 
substanța artistică, generatoare de valori, printr-o in
vestigare fecundă a realităților peisajului, prin desco
perirea, pretutindeni in țară, uneori sub aparența cea 
mai obișnuită, a unor teme de larg interes uman și 
social, a unor motive care s-au impus in patrimoniul 
de aur al spiritualității românești prin calități ce apar
țin sincerității și autenticului. Inscriindu-se pe această 
linie de continuitate, de permanență și durabilitate a 
întregii picturi românești contemporane, arta maestru
lui clujean AUREL CIUPE s-a dezvoltat, amplificîndu-și

continuu resursele de picturalitate, în jurul unei viziuni 
centrale care a circumscris mai ales lumea Transilva
niei și Banatului, peisajele atit de caracteristice ale 
acestei zone a țării care se revarsă și acum rn ate
lierul său în lucrări de o mare limpezime și armonie 
a culorii. Artist, pedagog, creator de școală și educa
tor al unor generații intregi de artiști, Aurel Ciupe, 
care are virsta secolului nostru, își continuă activita
tea cu aceeași rigoare și probitate care i-au caracte
rizat întotdeauna acțiunile. In atelierul său, plin de 
lumina și atmosfera care-i definesc naturile statice, 
am reintilnit multe din peisajele realizate în ultimii ani.

— Ce a însemnat pentru activita
tea dumneavoastră ampla expoziție 
retrospectivă deschisă anul trecut la 
Muzeul de artă din Cluj-Napoca ?

— Expoziția a constituit pentru 
mine in primul rînd un dialog cu 
iubitorii de artă. Desigur, am orga
nizat-o cu multă trudă, intrucit a fost 
nevoie să împrumut destule lucrări 
aflate în colecții de stat și particulare. 
Din respect pentru public am căutat 
să selectez și să prezint ceea ce am 
crezut că mă reprezintă mai bine. 
Figurau în expoziție lucrări începind 
de prin 1925. altele remarcate de cri
tici la expoziții și saloane de artă 
din perioada interbelică, și o mare 
parte din lucrările pe care le-am pic
tat in anii din urmă, la Lăzarea sau 
in alte locuri. în toate am pus, o dată 
cu culoarea, cît am putut din dra
gostea mea pentru natură, pentru 
țara mea. M-am bucurat nespus cind 
am văzut că pasiunea mea pentru 
peisajul românesc a fost atit de apre
ciată incit lucrările au fost apoi iti
nerate în expoziții deschise succesiv 
la Tirgu Mureș, Zalău, Cristuru 
Secuiesc.

— Cu multe decenii in urmă. Pe
tru Comamescu. referindu-se la 
creația dumneavoastră. remarca : 
„Pasta densă, suculentă, imbinin- 
du-se cu smalful. lucind de frumu
sețe si consistentă. Coloritul subtil, 
diferențiat, rafinat. Simțul decorati- 
vitătii acolo unde trebuie. Ritmică 
inteligent întrebuințată. Iată calită
țile care fac ca Aurel Ciupe să poată 

cît și din unele comune, criteriul de 
bază al selectării cursanților a fost 
strîns legat de nevoile de perfecțio
nare a măiestriei profesionale, de 
ridicare a calificării, de creștere a 
competenței tehnice. S-a avut, de 
asemenea, în vedere ca participarea 
la cursurile de cultură generală să 
răspundă intr-un grad cît mai înalt 
necesității ridicării capacității de in-

IN JUDEȚUL ALBA
tegrare în climatul social-uman al 
fiecărei localități.

Sub îndrumarea Consiliului de 
educație politică și cultură socialistă, 
in județul Alba au fost inițiate, in 
vederea perfecționării activității în 
acest domeniu, „Zilele universității 
cultural-științifice de la sate“, iar 
Ia nivelul orașelor s-a organizat 
manifestarea complexă „Cultură și 
civilizație pe meleagurile Albei", în
cununată de acțiunea de valorifica
re a rezultatelor înregistrate de 
cursanți prin sesiuni de referate și 
comunicări, simpozioane, expoziții 
de creație științifică etc. la Alba Iu
lia, Aiud, Sebeș, Blaj, Cugir, Zlatna 
și Cîmpeni, cu participarea și a unor 
cadre didactice universitare, specia
liști și cercetători, oameni de cultu
ră și artă.

și, din cite ni s-a explicat, unic în 
muzeografia românească este mula
jul transparent, in mărime naturală, 
al unui corp uman, mulaj dotat cu 
înregistrare sonoră și sisteme de lu
mini. Se pot, astfel, urmări o serie 
de procese fiziologice cum âr fi res
pirația, digestia, circulația. Cu aju
torul unor sisteme de lumini succe
sive și al benzii de magnetofon șint 
prezentate locul și anatomia princi
palelor organe, funcțiile lor. O miș
care a miinii este localizată imediat 

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
pe creier. Putem urmări, de aseme
nea, transmiterea sunetelor prin 
ureche.

Un sector tematic important este 
rezervat tratării raporturilor com
plexe dintre om și biosferă. Sint 
prezentate ecosistemele umane, pro
blema resurselor, a protecției me
diului înconjurător și a poluării. De 
o atenție deosebită se bucură evo
luția populației țării noastre și a 
celei mondiale, redată prin inter
mediul unor grafice, hărți, imagini 
foto, cadrane reglabile. în acest sec
tor sint prezentate unele aspecte ale 
ocrotirii naturii pe plan național și 
mondial. în fine, două săli paralele 
cu muzeul servesc drept spațiu 
unde se organizează periodic expo
ziții privind sănătatea umană, tra
diții științifice românești în dome
niul biologiei și medicinii etc.

De menționat și modalitățile de 
expunere moderne. într-o ambianță 
de design inspirat, sint îmbinate 
forme de expunere — imaginea foto, 

fi integrat în rindul coloniștilor de 
seamă". Acest dar al culorii care v-a 
însoțit creafia artistică definește cele 
mai multe din lucrările dumneavoas
tră inspirate de peisajul românesc. 
Ce v-a determinat să abordați atit de 
frecvent această temă ?

— Țara noastră este foarte fru
moasă. ea oferă oricărui pictor teme 
și motive infinite. în general, natura, 
cu frumusețile ei, rămîne sursa prin
cipală de inspirație pentru orice 
creator care iubește viața. Natura 
este îndrăgită de oameni pretutin
deni. Este semnificativ faptul că toți 
contemporanii noștri caută să-și pe
treacă vacantele, concediile de odih
nă în natură, că simt o chemare in
terioară către misterele naturii, că
tre armonie. Și cind mă gîndesc Ia 
ceea ce se întimplă azi în lume, cind 
unii nu se mai ocupă să protejeze 
natura si vor să o distrugă prin mij
loace militare dintre cele mai oribile, 
nu pot să nu spun și eu că asemenea 
oameni nu au simțul măsurii, in su
fletul și inima lor sălășluiesc idei 
străine cu totul de ceea ce este ca
racteristic umanității, omului ca fiin
ță superioară, chemat să trăiască in 
armonie cu natura, cu semenii săi. cu 
tot ceea ce este frumos pe Pămint.

— Sinteți unul dintre pictorii con
temporani care au participat direct 
la ședințele de lucru ale Școlii de la 
Baia Mare, ședințe desfășurate in 
mijlocul naturii. Ce a însemnat a- 
ceastă școală pentru formarea dum
neavoastră ?

Cred însă că în activitatea univer
sităților cultural-științifice există 
incă multiple posibilități de perfec
ționare, atit prin creșterea preocu
pării factorilor educativi locali pen
tru sporirea eficienței instructive și 
formative a acestora, cît și prin îm
bunătățirea prevederilor regulamen
tului lor de organizare și funcțio
nare, care ar trebui pus de acord cu 

schimbările ce intervin în diferite 
sectoare de activitate. Considerăm, 
astfel, că este necesar să se pună de 
acord tematica universităților cultu
ral-științifice cu invățămîntul politi
co-ideologic de partid, al U.T.C., de 
sindicat, al O.D.U.S., pentru evitarea 
oricăror paralelisme în ceea ce pri
vește cuprinderea oamenilor, conți
nutul de idei, perioada de desfășu
rare a cursurilor ; același lucru este 
valabil și. în ceea ce privește desfă
șurarea cursurilor cu tematică agri
colă la universitățile cultural-științi
fice de la sate și invățămintul agro
zootehnic de masă. Am apoi în ve
dere faptul că poate fi sporită con
tribuția acestor cursuri la ridicarea 
măiestriei profesionale a oamenilor 
muncii prin racordarea mai strînsă 
a tematicii lor la cerințele fiecărui 

mulajul, piese muzeale originale ex
puse în vitrină — cu panouri elec
tronice, diapozitive, sisteme de lu
mini, simulări etc., ceea ce sporește 
mult gradul de accesibilitate și a- 
tractivitatea muzeului.

Deosebit de interesante ni s-au 
părut și acțiunile organizate la mu
zeu. Este foarte evidentă preocupa
rea de a întări și lărgi legăturile 
cu publicul, de a contribui in dife
rite moduri la îmbogățirea orizon
tului de cunoaștere al cetățenilor.

După cum ne informa tovarășa Zoe 
Apostolescu-Stoicescu — directoarea 
complexului muzeal prahovean — 
muzeul de biologie umană organi
zează programe educative pentru 
preșcolari, școlari, tiperi și adulți, 
proiecții de filme, vizitarea depozi
telor științifice. în colecțiile aces
tuia se află peste 5 000 de diapozi
tive care pot fi folosite pentru ilus
trarea sugestivă a temelor. Cei inte
resați pot studia, la biblioteca do
cumentară a instituției, lucrări din 
domeniul științelor naturale, de me
dicină, imbogățindu-și și pe această 
cale orizontul cunoașterii științifice.

La muzeu se organizează acțiuni 
cu publicul pe diferite teme : lec
torate pe teme sanitare, pe probleme 
de demografie, biologie ; de aseme
nea. cadrele de aici inițiază în între
prinderi și unități sociale acțiuni 
asemănătoare. Ilustrativă pentru 
stringerea legăturilor cu publicul ni 
s-a părut și următoarea inițiativă : 
de curînd aici va fi dată în folo

— In vara anului 1916 am făcut 
primul popas de studii în cadrul co
loniei de pictură de la Baia Mare. 
M-am apropiat cu acel prilej mai 
mult de sufletul viu al naturii tran
silvane, al tării mele. La Baia Mare 
tot pentru peisaj m-am dus. Citisem 
multă literatură în legătură cu aceas
tă colonie și am ajuns acolo la în
demnul profesorului meu de desen, 
în acest centru artistic am făcut cu
noștință pentru prima dată cu felul 
în care trăiau și lucrau pictorii pei- 
sagiști în mijlocul naturii. De atunci 
am repetat de mai multe ori vizitele 
mele la Baia Mare, lucrînd însă liber, 
adică nu îh cadrul școlii! în vremea 
începuturilor mele artistice, Baia 
Mare conta ca o școală de avangardă 
care a produs o adevărată revoluție 
între pictori. Noul curent părăsea 
convenționalismul, cuvîntul de ordine 
era ieșirea în natură, să nu se mai 
picteze pînzele în atelier, ci în aer 
liber, ținind seama că umbrele în na
tură sînt colorate, și nu brune, 
începutul se făcuse în 1896, cînd au 
venit aici pictorii. Au fost primiți 
foarte bine, li s-a pus Ia dispoziție 
parcul orașului și două hambare 
pentru fîn în care să lucreze cind 
vremea era ploioasă. Am prins și eu 
perioada cînd tinerii elevi stăteau in 
gazdă la cite o bătrină văduvă, luind 
masa cinci-șase la un loc, pentru o 
sumă mică. Minerii îi creditau cînd 
n-aveau bani. Unii lăsau în schimb 
tablouri. Peste tot găseai la Baia 
Mare tablouri. 

colectiv de muncă. Consider, de a- 
semenea, că sînt- necesare noi 
forme pentru stimularea mora
lă a cadrelor de specialitate cu 
o bună pregătire profesională, exis
tente în. județe, care asigură proce
sul instructiv-educativ în universită
țile cultural-științifice. Experiența 
județului nostru ne arată astfel că 
participarea Ia desfășurarea acestor 
activități a unor specialiști cu preo
cupări în munca de cercetare — cer
cetările farmacistului Horia Bucur 
din Sebeș in utilizarea plantelor me
dicinale, ale inginerului Romul Chio- 
rean din Aiud în domeniul in'venti- 
cii, ale profesorului Ilie Furdui din 
Abrud în domeniul agriculturii in 
zona de munte și apărarea mediului 
ambiant — au contribuit substanțial 
la ridicarea nivelului calitativ, a e- 
ficienței acestor cursuri. Este, de 
asemenea, necesară sprijinirea jude
țelor în care nu sînt centre univer
sitare — cum este cazul județului 
Alba — prin trimiterea unor cadre 
didactice universitare în mod orga
nizat în sprijinul universităților cul
tural-științifice. Toate acestea vor 
asigura, credem, îndeplinirea dezi
deratului unei înalte calități a cursu
rilor universităților cultural-științi
fice, conexarea lor la informația 
cea mai proaspătă în diferite do
menii. (Silviu Achim).

sință o cameră fiziologică unde vi
zitatorul își poate verifica tensiu
nea, greutatea, respirația.

Materialul existent aici, pregătirea 
cadrelor de specialiști recomandă 
muzeul — și practica l-a consacrat 
astfel — drept un centru metodolo
gic pentru pregătirea propagandiști
lor, a tuturor celor ce desfășoară 
activități de educație materialist- 
științifică ; un cabinet documentar 
pe probleme specifice acestei acti
vități oferă materialul necesar, iar 
specialiștii din cadrul muzeului pot 
contribui la buna pregătire științi
fică a activului din domeniul edu
cației materialiste.

Cu caracter permanent sînt orga
nizate’ in cadrul „Clubului tineretu
lui" cicluri de acțiuni sub generi
cul „Vreau să știu", în care tinerii 
deprind felul de utilizare a micro
scopului electronic, învață cttm se 
obțin noi soiuri de plante, cum se 
purifică apele.

Periodic, muzeul organizează ex
poziții itinerante pe cele mai diverse 
teme, de la ecologie la industrie. 
Ultima dintre ele s-a intitulat „Naș
terea — fenomen natural". însoțită 
de echipe de specialiști care au dat 
explicații privind modul cum tre
buie să se desfășoare nașterea, cum 
trebuie îngrijiți copiii în primele săp- 
tămîni de viață, o asemenea acțiune 
s-a bucurat de o mare audiență.

Firește, acțiunile organizate de mu
zeu urmăresc in primul rînd îmbo
gățirea orizontului general de cu
noaștere, a informației științifice. 
Este o acțiune de reală utilitate so
cială și educativă, pentru câ pe 
acest teren convingerile materialiste 
se formează mai ușor, devin rhai 
trainice, mai durabile. (D. Paul).

B B B B B B B

— In împrejurimile Clujului, la 
Zlatna sau Bologa, la Stana — pito
rească așezare montană din jurul 
Huedinului — ați realizat multe din 
lucrările dumneavoastră. Revin in a- 
ceste imagini, integrate in peisaj, 
multe aspecte ale satului. Vă consi
derați Un interpret al satului româ
nesc în pictură ? ■

— în fiecare vară mă gindesc la 
o vacanță de muncă undeva la .țară. 
Am fost la Poiana Mărului, in Banat, 
la Zlatna, în Apuseni. La Stana, In
stitutul de arte plastice din Cluj 
organiza practicile de vară ale 
studenților. Multe zile mi-am petre
cut împreună cu ei și am realizat 
unele lucrări fermecat de ceea ce 
oferă unui artist natura acestor 
locuri. Dacă ar fi fost după mine, aș 
fi vrut să trăiesc la țară tot timpul 
anului, adică acolo unde unui pictor i 
se oferă multiple posibilități de ex
primare. de teme. Pretutindeni unde 
am călătorit m-a urmărit mereu ima
ginea naturii de acasă și a satelor 
românești. Mă gindeam de multe ori 
la ținuturile deluroase ale Transil
vaniei, care m-au impresionat întot
deauna, prin formele variate, prin 
bogăția cromatică.

— Tabăra de creație „Prietenia" de 
la Lăzarea (județul Harghita) v-a 
atras an de an începind din 1979. Ce 
a însemnat pentru pictura dumnea
voastră această modalitate de lucru, 
întilnirile de aici cu colegii de 
breaslă ?

— Asemenea întîlniri, pe bază de 
prietenie, de afinități, de gusturi, 
sint foarte importante pentru artiști. 
Cu atît mai importante cu cît ele îți 
dau posibilitatea nu numai să creezi, 
dar să si discuți despre artă, despre 
lucrările cele mai bune, despre va
riate personalități artistice. Aseme
nea tabere de creație ce oferă posi
bilitatea unei munci in colectiv ar 
trebui să fie organizate cît mai des 
în natură. îmi aduc aminte că acum 
citiva ani, ieșind într-o zi cu un 
șevalet în spinare și cu o cutie de 
culori atirnată de umăr. în drumul 
meu spre peisaj m-am întîlnit cu un

între condițiile esențiale ale creș
terii eficientei invătămîntului poli
tico-ideologice de partid, ale sporirii 
forței sale de înrîurire și mobilizare, 
temeinica pregătire a propagandiști
lor ocupă un loc central. Sarcinile 
deosebite puse de conducerea parti
dului în fata întregului sistem de 
pregătire politică a comuniștilor im- 
■pun concentrarea cu precădere a 
eforturilor in această direcție, pen
tru că. este un lucru lesne de con
statat.’ de priceperea propagandistu
lui depinde în mare măsură calita
tea dezbaterilor. Punem în discuție 
problema întrucît în prezent această 
activitate este in plină desfășurare, 
urmînd ca în continuare să se des
fășoare convorbirile recapitulative în 
cercurile politico-educative de la 
sate..activitate cu caracter de bilanț, 
în finalizarea căreia propagandiștii 
au un rol hotărîtor.

în legătură cu această acțiune 
aflată la ordinea zilei, corespondenți 
ai ziarului nostru au avut convor
biri la fata locului cu factori res
ponsabili.

SARCINILE TRASATE DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PLENARA LĂRGITĂ A CON
SILIULUI NAȚIONAL AL AGRI
CULTURII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE, SILVICULTURII ȘI GOSPO
DĂRIRII APELOR — SUBSTANȚA 
PROGRAMULUI DE INSTRUIRE, 
în JUDEȚUL TIMIȘ, Cezar Ioana a 
reținut din discuția purtată cu to
varășul Ioan Luncan. directorul Ca
binetului județean pentru activitatea 
ideologică si politico-educativă. că 
instruirea propagandiștilor de la sate 
a avut loc la nivelul județului time 
de două zile, la începutul lunii 
martie.

Programul de instruire a urmărit 
stăruitor însușirea tezelor si ideilor 
cuprinse în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la Plena
ra lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, cunoașterea aprofunda
tă a sarcinilor ce revin unităților 
agricole de stat și cooperatiste pen
tru obținerea în anul 1986 a unor 
producții sporite vegetale si anima
le. Pe aceste coordonate, expunerea 
realizată de primul secretar al comi
tetului județean de partid, s-a refe
rit ne larg la rolul propagandei de 
partid, al propagandistului pentru 
dezbaterea temeinică a sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii de la sate 
în vederea pregătirii și desfășurării 
în cele mai bune condiții a lucră
rilor din campania agricolă de pri
măvară. la necesitatea participării 
la muncă a tuturor locuitorilor sa
telor. la întărirea ordinii si disci
plinei in toate sectoarele din agri
cultură. S-a insistat, de asemenea, 
în direcția aprofundării de către 
propagandiști a necesității reducerii 
cheltuielilor materiale, folosirii in
tensive a fondului funciar, promovă
rii largi a cuceririlor științei agri
cole.

Aceluiași scop i-a răspuns si ac
tivitatea metodică desfășurată pe 
baza materialului demonstrativ — 
planșe, grafice, diapozitive. înregis
trări pe bandă — care a oferit pro
pagandiștilor modalități de realizare 
a dezbaterilor recapitulative într-o 
manieră interesantă si eficientă.

Astfel, din setul de planșe editate 
pe plan central au fost selectate si 
folosite în activitatea metodică cu 
deosebire planșele care evidențiază 
direcțiile de acțiune pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare, princi
palii indicatori ai dezvoltării agri
culturii în cincinalul 1986—1990 și in 
perspectivă pînă în anul 2000. Datele 
rezultate din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1986 și din planul în profil teritorial 
au fost, de asemenea, utilizate pen
tru confecționarea unor planșe pri
vind dezvoltarea agriculturii. Conți
nutul principal al activității meto
dice l-a constituit sublinierea sarci
nilor prioritare care stau în acest 
an în fata agriculturii timisene. în 
lumina cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgi
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tînăr coleg care de Ia distanță și-a 
ridicat ambele brațe, mimind un gest 
de surpriză. Cînd a ajuns în fața mea 
mi-a mărturisit că de 20 de ani nu 
a mai văzut ’un pictor cu șevaletul 
ieșind la peisaj. Am amintit această 
întimplare pentru că pe tineri ar 
trebui să-i îndemnătn mai mult să 
picteze după natură. Tot mai multi ar 
trebui să fie artiștii care să se adape 
de la izvorul cu apă vie, de la na
tură^ In natură găsești totul. Si cu
loare, și umbră, și lumină. Tocmai de 
aceea sint mati în pictura româneas
că Grigorescu, Petrașcu, Ghiață sau 
Lucian Grigorescu. Si aș mai putea 
cita pe multi alții.

— De-a lungul anilor ați desfășurat 
o bogată activitate didactică : pro
fesor, șef de catedră si rector al In
stitutului de arte plastice „Ion An- 
dreescu" din Cluj-Napoca. Ce prin
cipii v-au condus in această activi
tate ?

— Acum, ca și altădată, tineretul 
face eforturi, caută să se afirme, să 
realizeze lucrări mai bune decît îna
intașii lor. Sint. fără îndoială, multe 
rezultate bune. în activitatea mea 
didactică nu m-am gindit niciodată 
să cer altora să Dicteze cum pictez eu 
sau ce Dictez eu. îmi amintesc întot
deauna, în legătură cu această temă, 
de studiile mele de la Iași. în ultimul 
an, cu același model aveam doi pro
fesori. diametral opuși ca viziune și 

tă a Consiliului Național al Agri
culturii. Industriei Alimentare. Sil
viculturii si Gospodăririi Apelor, 
pentru obținerea unor producții-re- 
cord.

în vederea ridicării nivelului de 
pregătire ideologică al propagandist 
tilor, activități distincte s-au refe
rit la problemele pe care le impune 
realizarea acțiunilor dedicate aniver
sării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Astfel, 
s-au realizat expuneri, s-a răspuns 
la întrebări, s-au organizat dezbateri 
pe teme cum ar fi : „Contribuția 
secretarului general al partidului 
nostru cu privire la creșterea ro
lului de centru vital al P.C.R. în 
opera de făurire a socialismului si 
comunismului pe pămîntul Româ
niei" : „Necesitatea perfecționării 
activității ideologice și politico-edu
cative pentru educarea patriotică, 
revoluționară, materialist-științifică a 
oamenilor muncii". în vederea rea
lizării unei instruiri complexe a pro
pagandiștilor, pe măsura cerințelor 
impuse de realizarea unor dezbateri 
recapitulative de calitate, eficiente, 
a fost inclusă în programul de pre-

in preajma desfășurării 
convorbirilor recapitulative 

din cercurile politico- 
educative de la sate

gătire și vizitarea expoziției de is
torie de la Complexul muzeal Timiș. 
De asemenea, au fost realizate ex
puneri pe probleme ale politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
precum și pe probleme privind con
fruntarea de idei in gindirea social- 
politică contemporană. Toate aceste 
activități au fost realizate cu parti
ciparea directă a membrilor secreta
riatului comitetului județean de 
partid.

Pentru a asigura ridicarea conți
nutului de idei al dezbaterilor reca
pitulative din cercurile politico-edu
cative de la sate au fost nominali
zați activiștii și propagandiștii co
mitetului județean de partid, cadrele 
didactice care predau științele so
ciale în învățămîntul superior pe 
cercuri, în baza graficului întocmit 
în acest sens.

Cu prilejul instruirii propagandiș
tilor, secția propagandă a comitetului 
județean de partid a editat o bro
șură care cuprinde documente, plan
șe, grafice, bibliografii, pentru o mai 
bună pregătire și desfășurare a dez
baterilor recapitulative în cercurile 
politico-educative de la sate.

Județul Timiș a avut cinstea de a 
lansa „Chemarea la întrecere între 
județele țării in domeniul agricultu
rii". De aceea, întreaga muncă poli
tică de la sate va fi consecvent ori
entată spre cunoașterea indicațiilor 
și sarcinilor ce revin unităților agri
cole timișene din expunerile și cu- 
vintările secretarului general al 
partidului, pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului de dez
voltare in profil teritorial Ia fiecare 
loc de muncă.

PREGĂTIRE DIFERENȚIATA, PO
TRIVIT PREOCUPĂRILOR ȘI SAR
CINILOR LUCRĂTORILOR DIN 
AGRICULTURA. Corespondentul 
nostru Ștefan Dinică a subliniat cu 
deosebire faptul că, în JUDEȚUL 
ALBA, instruirea propagandiștilor a 
fost organizată diferențiat la nivelul 
consiliilor unice agroindustriale, iar 
în zona necooperativizată pe 3 cen
tre — la Cîmpeni, Abrud și Baia de 
Arieș.

La instruire, a precizat tovarășul 
loan Ciobotă, directorul Cabinetului 
județean de activitate politico-ideo- 
Jogică, au participat propagandiștii 

tehnică picturală : Băncilă și Po- 
povici. Primul picta cu cuțitul, pu- 
nind culoarea din abundență, al doi
lea făcea o pictură mai caligrafică, 
cu culoare puțină întinsă pe supra
fețe netede. Corecturile lor aveau 
loc alternativ din două în două zile. 
La prima corectură, Băncilă a excla
mat : „Ai vopsele? Pune, dragă, vop
sele cu curaj, nu-ți fie frică !“. în 
ziua următoare, Popovici, cind a văzut 
lucrarea, indignat a luat cuțitul și 
a ras culoarea. A doua zi — Băncilă 
supărat... Cum am rezolvat această si
tuație ? Cu două lucrări : una pentrd 
corecturile lui Băncilă, cu culoare 
pusă din abundentă, cu cuțitul alta 
mai liniștită, mai aproape rțt vi
ziune clasică, pentru Popp’lci- Bine
înțeles că ambii au fost toarte mul
țumiți, dar in activitate* mea de mai 
tîrziu am dorit întoF^aL'na sa_' scu
tesc pe studenții ;iei_ °e asemenea 
situații. Arta nu pț lasă cucerită ușor. 
Trebuie să stud-z* motivul mai mult 
decît la nivele unei singure ședințe. 
Trebuie să r-uncești. trebuie să pri
vești mult °chiul trebuie format, 
asta cere exercițiu, cere muncă. De 
multe c‘ m_am gindit : ce ar trebui 
să 5tjr un pictor contemporan ? Intîi 
ar fybui să-și învețe bine meseria. 
să .mble și să vadă, să se inițieze în 
r> mai multe domenii ale culturii.

Marina PREUTU 
Marin OPREA 

din învățămintul politico-ideologic 
de partid, U.T.C. și, O.D.U.S. Instrui
rea diferențiată a permis ca dezba
terea orientărilor și sarcinilor tra
sate de secretarul general al parti
dului la Plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor să se realizeze in 
strinsă legătură cu activitatea și ex
periența practică din unitățile agri
cole și a cursanților de la invăță
mîntul politico-ideologic. în acest 
scop au fost utilizate diverse mate
riale ajutătoare — planșe, diagrame. 
La instruirea care a avut loc in Con
siliul unic agroindustrial Sebeș, de 
exemplu, a fost prezentat filmul do
cumentar „Drumul plinii", realizat de 
inginerul Nicolae Budrilâ, șef de fer
mă în cooperativa agricolă de pro
ducție Cut, propagandist la unul din 
cercurile politico-educative. De ase
menea, in cadrul instruirilor meto
dice s-a desfășurat un schimb de 
experiență cu privire la metodele și 
mijloacele utilizate de propagandiști 
in pregătirea politico-ideologică a 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii. Cu acest prilej s-a urmărit 
modul în care s-a realizat progra
ma de învățămînt, cum s-au asigurat 
conținutul și eficiența activității in 
cercurile de studiu, ce modalități și 
forme de pregătire folosesc propa
gandiștii, cum s-a realizat îmbinarea 
activității teoretice cu cea practică ; 
au fost, de asemenea, relevate me
todele de angajare a cursanților la 
dezbateri, modul de clarificare a pro
blemelor ridicate in cadrul cercurilor.

Președinții sau inginerii șefi ai 
consiliilor unice agroindustriale au 
prezentat informări cu privire la sar
cinile ce revin organelor și organi
zațiilor de partid in etapa actuală in 
pregătirea și desfășurarea campani
ilor agricole de primăvară. Membrii 
biroului comitetului județean de 
partid și propagandiști ai comitetu
lui județean au susținut expuneri 
privind sarcinile de plan in profil 
teritorial pe anul 1986.

întrucit pregătirea propagandiștilor 
s-a desfășurat după plenara comite
tului județean de partid cu activul 
din agricultură, un loc important in 
cadrul instruirii l-a ocupat dezbate
rea sarcinilor trasate și a concluzi
ilor practice rezultate privind activi
tatea din agricultura județului in 1986, 
obiectivele care revin tuturor oame
nilor muncii de la sate pentru înfăp
tuirea programelor speciale adoptate 
în ce privește realizarea legumelor 
timpurii, extinderea plantațiilor po- 
miviticole — acțiuni 'specifice regiu
nii, iar în zona necooperativizată s-a 
avut cu deosebire în vedere crește
rea producțiilor pe pajiști și finețe 
naturale.

în centrele de instruire de la ni
velul consiliilor unice agroindustria
le, programul a cuprins și consultații 
juridice referitoare la apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste în 
agricultură, acțiune ce a antrenat nu
meroși juriști și alte cadre ale Uniu
nii județene a cooperativelor agrico
le de producție. Cum era firesc, in 
programul de instruire un loc im
portant a revenit dezbaterii și semi
narizării documentelor de partid pe 
baza cărora se vor desfășura con-r 
vorbirile recapitulative și organiza-, 
rea de consultații pe această temă.

Investigațiile întreprinse în cele 
două județe atestă preocuparea sus
ținută pentru asigurarea unui nivel 
calitativ cît mai înalt dezbaterilor 
recapitulative în cercurile învăță- 
mîntului politico-ideologic la sate, 
urmărindu-se cu stăruință asigura
rea discutării problemelor in strinsă 
legătură cu sarcinile concrete ce re
vin organizațiilor de partid comu
nale și din unitățile agricole pri
vind obținerea unor producții mari 
în anul 1986. Evidențierea căilor și 
modalităților practice de acțiune este 
de natură să asigure angajarea fie
cărui lucrător din agricultură, a tu
turor locuitorilor de la sate în vasta 
operă pe care o implică înfăptuirea 
noii revoluții agrare în patria noas
tră.

tv
11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cîntecului românesc. 

Muzică populară (color)
13,00 Album duminical (parțial color) 

• Dulce zvon de primăvară... cu 
corul „Madrigal" • Secvențe din 
comedii cinematografice • Teatru 
scurt • Divertisment muzical • 
Cotidianul în 600 de secunde « 
Trei șlagăre, trei interpreți... în 
concert • Telesport • Lumea mi
nunată a filmului • Secvența te
lespectatorului

14,43 Contemporanii noștri • Privind 
cu îndrăzneală viitorul. Reportaj 
(color)

19,00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi. Mărturii ale deve

nirii noastre, Cîmpulung : Ieșirea 
din anonimat — reportaj (color)

19.40 Cintarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste și cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Caraș-Severin

20.20 Film artistic. „Bagheta speranței" 
21,50 Telejurnal

LUNI 17 MARTIE
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllnțific (color)
20.35 Tezaur folcloric (color)
20,53 Roman foileton (color). „Marea 

iubire a lui Balzac". Coproducție 
a studiourilor din R. P. Polonă și 
Franța. Cu : Pierre Meyrand, Bea
ta Tyszkievici. Renăe Faure, Zdi- 
slaw Mrozewski, Ariette Tephaty, 
Anpouk Ferjac, Daniele Ajoret, 
Julia Dancourt. Regla ; Wojcieck 
Solarz. Episodul 3 #

21,50 Telejurnal

vremea
Institutul <ie meteorologie și hidrolo

gie comunici timpul probabil pentru 
intervalul lt martie, ora 20 — 19 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme rece în
deosebi în regiunile din estul și sud- 
estul țării, mai ales in primele zile, 
unde și cerul va fi mai mult noros sl 
vor cădea precipitații locale sub formă 
de ninsoare. In restul teritoriului, ce
rul va fi variabil, iar precipitațiile 
vor avea un caracter izolat. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări in estul țării și la munte, cu 
viteze de pină la 55 km/h, spulberînd 
trecător zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 10 șl zero 
grade, izolat mai coborîte in depresiu
nile lntramontane, dar mai ridicate in 
vestul țării, iar temperaturile maxime 
vor oscila între minus 3 și plus 7 gra
de, local mai ridicate spre sfirșltul in
tervalului. Local, se va semnala ceată, 
în București : Vremea va fi rece, în
deosebi în primele zile. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între minus 3 și 
zero grade, iar cea maximă intre zero 
și plus 3 grade.
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Tovarășului RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania
TIRANA 

în legătură cu încetarea din viață a soției dumneavoastră, Semiramis 
Alia, vă exprim întreaga mea compasiune și vă transmit sincere condoleanțe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE SINDICATELOR 
PENTRU DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ CU CUNSUMURI CIT MAI REUUSE

(Urmare din pag. I)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare pe 
care mi l-ați adresat cu ocazia alegerii mele în calitate de președinte al 
Republicii Cooperatiste Guyana.

îmi exprim speranța sinceră că legăturile de prietenie și cooperare care 
caracterizează în mod tradițional relațiile dintre țările noastre se vor întări 
in anii care vin, iar eforturile noastre comune pe plan bilateral și multila
teral își vor aduce .contribuția la realizarea păcii și înțelegerii internaționale, 
în folosul lumii întregi.

HUGH DESMOND HOYTE
Președinte

al Republicii Cooperatiste Guyana

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului ministru al Suediei, Ingvar 
Carlsson, o telegramă prin care îi 
adresează, cu prilejul numirii în 
această funcție, călduroase felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate

și fericire personală. Totodată, se 
exprimă convingerea că bunele re
lații de prietenie și colaborare din
tre România și Suedia vor continua 
să se dezvolte în folosul ambelor 
popoare; al cauzei păcii și securității 
in Europa și in lume.

Plecarea delegației parlamentare din Republica Zimbabwe
Delegația parlamentară din Repu

blica Zimbabwe, condusă de Nollan 
Chipo Makombe, președintele Sena
tului, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, a efectuat o vizită 
în țara noastră, a părăsit, simbătă, 
Capitala.

La plecare, oaspeții au fost salu

tați de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de depu
te ți,

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Zimbabwe la București, Ni
cholas T. Goche.

(Agerpres)

Condiții optime pentru îngrijirea sănătății 
in stațiunile balneoclimaterice ale țării

în întreaga țară se desfășoară, în 
aceste zile, conferințele județene ale 
sindicatelor pentru dări de seamă 
și alegeri, care premerg Congresu
lui Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Au avut loc conferințe în județele 
Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călă
rași, Constanța, Covasna, Dîmbovi
ța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hu
nedoara, Ialomița, Maramureș, Me
hedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, 
Tulcea, Vaslui și Vîlcea.

Au participat delegații aleși de 
adunările generale și conferințele 
sindicale din întreprinderi și insti
tuții.

Eveniment de deosebită însemnă
tate în viața organizațiilor sindicale, 
conferințele au analizat în spirit 
critic și autocritic munca desfășu
rată de organele și organizațiile sin
dicale pentru realizarea sarcinilor 
ce» le revin din documentele Con
gresului al XIII-lea, din indicațiile 
și orientările date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Au fost relevate sarcinile ce revin 
sindicatelor în actuala etapă pentru 
organizarea întrecerii socialiste, care 
să mobilizeze energiile creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii — în cali
tatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari — în direcția înfăp
tuirii și depășirii planului și a pro
gramului suplimentar de producție 
fixat pentru acest an, a realizării 
programelor prioritare privind dez
voltarea mai puternică a ramurilor 
și sectoarelor economiei naționale, 
intensificării preocupărilor pentru 
creșterea responsabilității persona
lului muncitor în administrarea pro
prietății socialiste.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat, de asemenea, acțiunile în
treprinse de sindicate, precum și 
măsurile de viitor pentru - înfăptui
rea politicii sociale a partidului, pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale oamenilor mun

cii, aplicarea principiilor socialiste 
de retribuire.

O atenție deosebită a fost acor
dată activității politico-ideologice și 
cultural-educative pentru însușirea 
de către fiecare om al muncii a do
cumentelor CongresuluT al XIII-lea, 
a orientărilor și indicațiilor partidu
lui privind dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a spiritului revoluționar, 
înfăptuirea consecventă în toate do
meniile vieții economice și sociale a 
principiilor democrației muncitorești 
și revoluționare, ale eticii și echită
ții socialiste.

în dezbateri, un loc deosebit a re
venit examinării, in spirit critic și 
autocritic, a unor neajunsuri care 
s-au manifestat în activitatea unor 
organe sindicale.

Conferințele județene au adoptat 
hotăriri prin care — pe baza sarci
nilor puse de hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. — au stabilit 
principalele direcții ale activității 
sindicale pe anul 1986 și pe întregul 
cincinal,

în încheierea lucrărilor, delegații 
au adoptat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de angajare comu
nistă, telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care sînt exprimate ade
ziunea deplină a tuturor oamenilor 
muncii la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, sen
timentele de profundă dragoste și 
prețuire pe care oamenii muncii din 
țara noastră le nutresc față de secre
tarul general al partidului, pentru 
întreaga sa activitate pusă în slujba 
binelui țării, a fericirii și bunăstă
rii poporului român. Participanții la 
conferințe au dat glas angajamen
tului oamenilor muncii de a face to
tul pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de produc
ție pe acest an și pe întregul cin
cinal, de a nu precupeți nimic pen
tru a asigura înfăptuirea exemplară 
a hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului. (Agerpres)

La rîndul lor, colectivele munci
torești din industria județului Brăi
la raportează obținerea, peste pre
vederile de plan, de la începutul 
anului, a unor produse de impor
tanță deosebită pentru economia 
națională. După cum ne transmite 
corespondentul nostru Candiano 
Priceputu s-au fabricat suplimen
tar utilaje pentru construcții și 
lucrări de drumuri în valoare de 
3 milioane lei, peste 500 tone uti
laje metalurgice și refractare, circa 
1 800 tone acid sulfuric, peste 100 
tone confecții din carton. 90 tone 
sodă caustică, confecții textile în 
valoare de aproape 11 milioane lei, 
25 tone utilaje pentru prelucrarea 
lemnului și altele.

Veste bună și de la corespon
dentul nostru loan Laza, care ne 
transmite de la întreprinderea de 
sere Oradea, unitate cunoscută și 
recunoscută pentru producțiile-re- 
cord obținute. în egală măsură 
merită consemnate și preocupările 
stăruitoare ale specialiștilor de aici 
pentru continua reducere a consu
murilor energetice, pentru obține
rea unei eficiente maxime în pro
ducția de legume. Corespondentul 
nostru ne informează că ape
le geotermale au ajuns să în
călzească acum 5,6 hectare sere. 
Prin folosirea pe 21 hectare sere 
a energiei termice din apele rezi
duale provenite de la întreprinde
rea „Alumina" din Oradea se eco
nomisesc mari cantități de combus
tibil convențional. Totodată, prin 
captarea sursei arteziene cu o tem
peratură de 24—28 grade Celsius 
se obține apa necesară irigării cul
turilor din seră, înlocuindu-se ast
fel energia din termocentrală pen
tru preincălzirea apei.

Soluții bune, de oameni gospo
dari, economi. Așa cum se dove
desc și cei de la Combinatul chi
mic din Făgăraș, de unde ne rela
tează corespondentul nostru Nico
lae Mocanu :

— O dată cu eforturile depuse

pentru realizarea de producție su
plimentară, chimiștii de aici se 
preocupă și de recuperarea și valo
rificarea unor resurse materiale 
care pină acum se pierdeau. în 
timpul încărcării în cisterne pentru 
a fi livrat beneficiarilor, o parte 
din amoniacul gazos se pierdea in 
atmosferă. Colectivul secției de 
profil a găsit o soluție prin care 
să recupereze amoniacul care 
pină acum se pierdea. Ea con
stă în absorbția acestuia în apă 
cu ajutorul unei coloane exe
cutate cu forțele proprii ale secției. 
Soluția permite obținerea unei 
cantități de 10 000 tone apă amo- 
niacală pe an, larg utilizată In in
dustria de fabricare a hîrtiei, me
dicamentelor etc. încurajat de 
această realizare, colectivul secției 
respective a început să recupereze 
și cele circa 5 000 tone amoniac care 
se pierdeau o dată cu gazul 
de purjare. Acțiunea se află în 
plină desfășurare. Prin recupe
rarea și valorificarea acestor ma
teriale, Combinatul chimic din Fă
găraș obține o producție suplimen
tară în valoare de peste 20 mi
lioane lei anual.

Realizarea de către tot mai multe 
colective muncitorești a unor pro
ducții peste prevederile planului 
prezintă o deosebită importantă 
atît pentru asigurarea economiei 
naționale cu produsele de care are 
nevoie, cit și pentru crearea de 
disponibilități sporite pentru ex
port. Fapt confirmat și de indus
tria județului Timiș, de unde ne 
relatează corespondentul nostru 
Cezar Ioana :

— Organizîndu-și exemplar ac
tivitatea, colectivele de muncă din 
unitățile economice ale județului 
Timiș cu sarcini la export au reu
șit, in perioada care a trecut de 
la începutul anului, să-și onoreze 
integral contractele cu partenerii 
de peste hotare. Mai mult decît 
atit, la solicitările unor firme străi
ne au fost realizate și livrate, pes
te prevederile contractuale, produ
se în valoare de 131 milioane lei.

Pe lista mărfurilor deosebit de so
licitate de partenerii externi figu
rează noi tipuri de motoare elec
trice cu caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare, poduri rulante 
și utilaje miniere de înaltă com
plexitate tehnică, aparate electrice 
de măsură de mare precizie, o va
riată gamă de corpuri de iluminat, 
substanțe chimice și alte produse 
care se remarcă printr-un ridicat 
grad de prelucrare și valorificare 
a materiilor prime și materialelor.

Și colectivele muncitorești din 
industria orașului Roșiori de Vede 
acordă o atenție deosebită onorării 
exemplare a contractelor la export. 
Prin larga promovare a progresu
lui tehnic, înnoirea și moderniza
rea produselor, constituirea unor 
formații de lucru speciale și valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor, pe ansam
blul orașului au fost livrate supli
mentar. în perioada care a trecut 
din acest an, cantități de produse 
fhai mari cu 45 la sută decit pre
vederile de plan. Printre colectivele 
de muncă fruntașe — ne informea
ză corespondentul nostru Stan Ște
fan — se numără întreprinderea 
mecanică de material rulant și 
Fabrica de prelucrări mecanice și 
confecții metalice.

Tot ieri, prezent în mijlocul co
lectivului de la întreprinderea de 
izolatori electrici din sticlă Boto
șani, corespondentul nostru Sil
vestri Ailenei ne-a anunțat că în 
această săptămină s-a înregistrat 
aici un adevărat record în fabrica
rea și livrarea de produse partene
rilor de peste hotare.

— Acest rezultat — ne spune in
ginerul Petru Honciuc, directorul 
întreprinderii — se datorește apli
cării unui riguros program de mă
suri tehnico-organizatorice privind 
realizarea ritmică și chiar in avans 
a producției destinate exportului, 
între altele, am hotărit ca pină la 
data de 15 a fiecărei luni să în
cheiem fabricația întregii produc
ții planificate la export pe luna 
respectivă.

Pitorescul aparte al așezării, în- 
tr-o depresiune subcarpatică din 
nord-estul Olteniei, pădurile de 
fagi, brazi și stejari care acoperă 
colinele inconjurătoare și ocroti
toare, iernile blinde și verile ră
coroase, aerul puternic ozonat, cele 
peste 30 de izvoare de ape mine
rale și 5 sonde care aduc din 
adîncuri tot atîtea surse și re
surse tămăduitoare fac din Olă- 
nești una din cele mai renumite 
și preferate stațiuni balneoclima
terice atit pentru oamenii muncii 
din țară, cit și pentru tot mai nu
meroșii oaspeți de peste hotare.

împreună cu un grup de medici 
— cărora întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
le-a facilitat o suită de vizite de 
documentare pentru a vedea, la
fața locului, condițiile de trata
ment și odihnă, spre a recomanda, 
la rindu-le, propriilor pacienți, în 
cunoștință de cauză, stațiunile cele 
mai indicate — am aflat că izvoa
rele dătătoare de sănătate ale sta
țiunii Olănești (sulfuroase, cloru- 
rate, iodurate, bromurate, sodice, 
calcice, magneziene etc.) se dove
desc deosebit de 
eficiente intr-un 
mare număr de 
afecțiuni. Care 
sînt acestea 1 E 
vorba de afecți
uni renale, ale tu
bului digestiv, he- 
pato-biliare, res
piratorii, metabo
lice și de nutriție, dermatologice, 
precum și afecțiuni asociate (reu
matismale, endocrine, nevroză as
tenică, boli profesionale și altele), 
întrebare : în ce perioadă a anu
lui este mai eficientă o cură bal
neară Ia Olănești sau un concediu 
de odihnă reconfortant ? Răspunsul 
este unul singur și el ni s-a dat 
cu claritate, competență și rigoare 
științifică in amplul dialog purtat 
de medicii bucureșteni cu colegii 
lor de la bazele de tratament ale 
stațiunii : in tot timpul anului. 
Scurt și cuprinzător. Dar și con
vingător, prin cercetările și studiile 
efectuate de specialiști in materie 
in ultimii ani, ca și prin observațiile 
directe și permanente ale medici
lor privind evoluția in timp a stă
rii de sănătate a celor care vin și 
revin la Olănești. Toate atestă că 
factorii naturali terapeutici de aici 
își dovedesc aceeași benefică in- 
riurire 365 din 365 de zile ale anu
lui. La aceasta contribuie și foar
te buna dotare tehnică a bazelor 
de tratament cu aparatură și in
stalații dintre cele mai moderne 
pentru electroterapie, hidrotera- 
pie și termoterapie, pentru băi 
calde cu apă minerală, buvete 
pentru cura internă, pentru aero
soli, inhalații, masaje, săli de gim
nastică medicală și altele. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că sta
țiunea dispune de un personal 
medical de înaltă calificare și cu o 
bogată experiență. Toți medicii din 
stațiune cu care am avut prilejul 
să discutăm ne-au asigurat, bi- 
zuindu-se pe propriile constatări, 
că in perioada octombrie-mai cura 
sau odihna devin chiar mai bine
făcătoare, datorită faptului că pa- 
cienții sau turiștii se bucură de
mai multă liniște, că personalul 
medical este mai puțin solicitat 
decît în marile aglomerații din se
zonul estival, că apele minerale 
pentru cura internă și externă, iar 
unele dintre ele folosite și injec
tabil. iși păstrează nealterate toate 
calitățile terapeutice.

— în ceea ce ne privește — ne 
spune medicul-șef al stațiunii, 
dr. Constantin Filatov — colectivul 
nostru de medici a desfășurat și 
desfășoară o susținută activitate 
de cercetare științifică a factorilor 
naturali de aici, pentru a-i pune

............—.....------------

cît mai bine în valoare printr-o 
metodologie de tratament adecvată. 
Tot ca urmare firească a acestor 
preocupări, este de subliniat fap
tul că, in ultimul timp, a luat am
ploare tratamentul pe care-1 facem 
afecțiunilor alergice. în acest scop, 
folosim cu foarte bune rezultate 
izvorul numărul 7 pe cale exter
nă și injectabilă, iar de curînd am 
început să folosim, tot în tratarea 
afecțiunilor alergice, și izvorul nu
mărul 15, care are proprietăți și 
funcții curative similare. Alături 
de colegii noștri din stațiunea 
Călimănești—Căciulata. care folo
sesc în aceleași scopuri izvorul nu
mărul 8, am obținut vindecări ale 
afecțiunilor alergice de-a dreptul 
spectaculoase. Iată de ce este bine 
ca bolnavii alergici, inclusiv cei 
la care tratamentul medicamentos 
nu a dat rezultate, să efectueze o 
cură de 12—18 zile la noi, la Olă
nești, Se vor convinge singuri de 
eficiența cu totul deosebită a ce
lor două izvoare pe care le utili
zăm acum, dar cărora li se 
vor adăuga și altele, aflate în pre- 

. zent în stadiu de captare și care 
vor spori și mai 
mult, fără îndo
ială, eficiența me
dicală și econo
mică a stațiunii 
noastre. Dacă în 
ceea ce privește 
eficiența medica
lă ea se referă la 
vindecările și a- 

meliorările afecțiunilor tratate, efi
ciența economică rezultă din faptul 
că, în anul care urmează curelor 
balneare ‘efectuate Ia noi. foștii 
pacienți au un randament mai 
mare in activitatea lor, consumă 
mai puține medicamente, iar nu
mărul de zile de incapacitate de 
muncă se reduce în mod simțitor.

De aceeași părere este și Du
mitru Dobrin din București, cazat 
la hotelul „Olănești", camera 208, 
care ne-a mărturisit că însăși sta
rea sănătății sale, deosebit de 
bună, probează fără putință de 
tăgadă eficiența curei balneare de 
aici. Impresii asemănătoare ne-au 
împărtășit și alți oameni ai mun
cii veniți la tratament sau la 
odihnă în această pe'rioadă prin 
I.T.H.R. București și oficiile jude
țene de turism, unii dintre ei pre- 
zenți de ani de zile în acest așa- 
zis „extrasezon“, denumire impro
prie, de altfel, pentru Olănești și 
pentru alte stațiuni, cu activitate 
neîntreruptă și cu aceleași in
fluențe binefăcătoare asupra sănă
tății omului de la 1 ianuarie pînă 
la 31 decembrie.

— Datorită numărului tot mal 
mare de oameni ai muncii și oas
peți de peste hotare care optează 
pentru Olănești, în vederea în
grijirii sănătății sau petrecerii 
uniii sejur de neuitat — ne spune 
directorul stațiunii, Marin Nicolae 
— a fost construit și dat în folo
sință un nou și modern hotel cu 
425 locuri, 4 unități tip pensiune 
și de alimentație publică, s-au dez
voltat și modernizat bazele de 
tratament. în prezent, se află în 
construcție o mare casă de odihnă 
și tratament a sindicatelor cu 700 
de locuri pe serie, în afară de 
asigurarea unor condiții dintre 
cele mai bune de tratament, ca
zare și masă, ne preocupăm și de 
sporirea posibilităților de agre
ment, pentru ca toți cei veniți aici 
să-și poată petrece timpul liber 
intr-un mod cit mai plăcut și util, 
propunindu-le programe cultural- 
artistice, sportive, de drumeții și 
recreare dintre cele mai atrăgă
toare.

Petre POPA 
Ion STANCIU

Astăzi, despre 
OLĂNEȘTI

COMUNISTUL - TOTDEAUNA
(Urmare din pag. I)
rificate de ani și ani, de ce sâ le 
înlocuim cu altele ?“ Mai intîi că, 
„în ani și ani", timpul unui produs, 
al unui procedeu n-a stat cituși de 
puțin pe loc. A erodat, a învechit, 
a produs uzură. Creația a mers pe 
drumul ascendent al afirmării, noi 
înălțimi au fost cucerite, in al doilea 
rînd, nici o schimbare nu se face „în 
sine", de dragul schimbării. îmbră
țișarea noului a vizat totdeauna ob
ținerea unei perfecționări, a unui 
produs modern, realizat sub girul 
înaltei productivități, al eficienței. 
Este tocmai ceea ce comunistul afir
mă în prima linie a perfecționărilor 
fundamentale pe care le trăiește so
cietatea noastră. Este cuvîntul de 
ordine al acestei etape de dezvolta
re a patriei socialiste, deviza de 
muncă și de acțiune în acest cinci- 

' nai al producției intensive, al cali
tății ridicate ; deviză de muncă și 
acțiune pentru a cinsti cu remarca
bile împliniri jubileul celor 65 de ani 
de glorioasă istorie a Partidului Co
munist Român.

Victoria ideilor novatoare nu vine 
de la sine, ea este rezultatul acțiu
nii și investiției de gîndire, al asu
mării răspunderii comuniste, nu de 
puține ori a riscului defrișării unor 
drumuri. Răspundere generată de 
universul de gîndire și acțiune mai

puțin „ortodox", care tulbură exis
tențele rutiniere. Demonstrația fapte
lor, a rezultatelor este singura armă 
capabilă să răstoarne optici închista
te, să deschidă porțile primenirii.

Noul este certitudinea comunistă a 
zilei de miine, și el se află încor
porat în gîndul și fapta comunistu
lui care, oriunde ar munci, este fer
mentul ce stimulează competiția pen
tru punerea în operă a ideilor no
vatoare, pentru înnoirea producției, 
pentru recolta mai bogată din lan, 
pentru afirmarea experienței va
loroase. Comuniștii s-au dovedit har
nici „culegători" ai acestor idei noi, 
harnici creatori de nou, buni gospo
dari ai acestei zestre constituite din 
inteligența tuturor. Pe acest teritoriu, 
cu largi deschideri spre viitor, orga
nizațiile de partid, fiecare comunist 
se cuvine să acționeze astfel îneît 
nici un strop de valoare să nu se 
piardă, totul să fie fructificat la ma
ximum. Cu fermitate și tenacitate re
voluționară se cuvin combătute ver
dictele pripite, „la prima vedere", mi
nate de formalism, de aprecieri su
perficiale : „cutare lucru nu merge 
la noi", „soluția x n-are viitor" etc. 
Asemenea atitudini izvorăsc în ulti
mă instanță tot din rezistența Ia nou. 
Ele sînt cuirasa care se vrea apără
toare a rutinei, a confortului perso
nal. Pentru că e mai simplu să-ți 
exprimi „veto"-ul decît să te înhami
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PENTRU NOU
serios la muncă pentru aflarea căi
lor și mijloacelor de promovare prac
tică a noului. Este datoria organi
zațiilor de partid din întreaga țară de 
a statornici un asemenea climat de 
muncă, peste tot, în care noul să se 
bucure de maximă atenție, fiecare 
idee să fie supusă analizei și dez
baterii deschise, sincere, constructive, 
schimbului fructuos de opinii, tocmai 
pentru a asigura rapida și eficienta 
punere în operă a ceea ce-i valoros, 
înaintat, eficient, tocmai pentru a 
promova climatul propice perfecțio
nării, evaluării critice și autocritice 
a drumului parcurs, deschiderii de 
noi orizonturi muncii creatoare, ini
țiativelor de valoare.

Obiectivele ambițioase ale actua
lului cincinal oferă cadru adecvat a- 
firmării largi a inițiativei, spiritelor 
îndrăznețe, cutezătoare. In numele 
viitorului, al cărui chip luminos este 
atît de limpede conturat de docu
mentele programatice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, avem 
datoria comunistă să punem în miș
care toate forțele prezentului, iar 
una dintre armele redutabile ale ac
tualei etape de dezvoltare este toc
mai știința de a promova noul, pur
tător de progres, această rampă de 
lansare spre cucerirea de noi înăl
țimi de civilizație, pe drumul comu
nist al patriei.

Arta si
(Urmare din pag. I)
sutelor de mii de oa
meni care vin spre 
teatru, in fiecare sta
giune, pentru prima 
oară). Dar. in acest 
caz, selecția pieselor 
și calitatea spectacole
lor trebuie și mai ri
guros asigurate. Să o- 
ferim celor avizați 
spectacole elevate. Să 
încurajăm experimen
tele fertile, aceste sta- 
ții-pilot ale cercetării 
în teatru. Si chiar 
dacă azi nu au un prea
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Prin urmași viața dobîndește frumusețe
(Urmare din pag. I)
stare materială bună, casă, 
mașină, o viată comodă si 
li se pare că un copil ar 
veni să le strice echilibrul, 
să le fure liniștea și bună
starea. Dacă reușești să 
spargi această crustă de 
egoism și izolare, și să-i 
aduci la realitatea unei 
vieți sociale normale, de a 
avea copii, destțoperă abia 
atunci eroarea în care au 
trăit, descoperă că îndepli
nirea îndatoririi primordia
le a omului, aceea de a se 
perpetua prin urmași, este, 
în același timp, de natură 
să aducă în viata fiecăruia 
căldură șl satisfacții nemă
surate, omenie și generozi
tate, mîndria și voința de 
a le transmite copiilor ca
pacitatea de a realiza ceea 
ce tu n-ai reușit.

— Dar care este cazul co
mun ?

— Cazul comun este al 
femeilor care trăiesc cu 
emoție și cu bucurie, cu 
tandrețe' și mîndrie actul 
maternității, cu toate ava
tarurile lui, că sînt. Ne lup
tăm aici să le fie cît mai 
ușor acestor mame. Merită 
să trăiești alături de o ase
menea femeie clipa suc
cesului după cîte o naștere 
mai grea. De multe ori. in 
astfel de cazuri, familiile 
respective, dacă odraslele 
lor au fost fete, le-au dat 
numele țneu. Sint multe fe
tițe în oraș ■ cu numele de 
Niculina sau Nicoleta...

Da. aici la Oltenița, 
ca peste tot în Româ
nia — tara unui atit

de vechi și trainic cult al 
urmașilor — cazul comun 
este al oamenilor pentru 
care una din principalele 
lor rațiuni de a fi este să 
aducă pe lume copii, atîtia 
copii citi să facă din fami
lia lor o instituție puterni
că, adine implantată în tra
diție, trainic proiectată 
spre viitor. Iar familiei 
mari a națiunii să-i dea 
astfel optimism și tinerețe, 
durată și putere.

, Am ales o stradă a ora
șului. o prelungire nouă a 
unei străzi mai vechi — Al. 
Sahia. Deci. Prelungirea Al. 
Sahia. Era după-amiază, pe 
strada acoperită de nămeți 
copiii ieșiseră la joacă. în
fofoliți dar veseli. Iarna 
le-a pus la dispoziție o ex
celentă materie de joacă : 
zăpada. Am bătut într-o 
poartă, la numărul 249. Fa
miliile Ivan și Velicu. 
Ambele cu cîte patru co
pii. Ivan Dumitru e dul
gher pe un șantier al ora
șului. Discuție simplă :

— E greu cu patru copii ?
— Sînt opt. Pentru că 

noi, tatii, fiind frați...
— Frați 7 De ce Velicu și 

Ivan ?
— O încurcătură la pri

mărie. Copiii noștri cresc 
împreună. Se mai joacă, se 
mai ceartă, se împacă, se 
ajută la lecții, se apără 
cînd e cazul. Ei, chiar ușor 
nu e... Copiii înseamnă și 
griji. Dar nu se poate fără 
copii.

— De ce nu se poate ?
— Așa, că nu se poate, 

că noi asa am apucat, că

așa se trăiește în lume, că 
sint ele și griji, dar grija 
copiilor îți dă putere si 
poftă de viață, ai de ce trăi 
și munci, ai de ce te gîndi 
la viitor.

Vorbe simple, dar ce adînc 
adevăr se cuprinde în ele !

La numărul 268 A, fami
lia tînărului lăcătuș con
structor Nicolae Dincă de 
la șantierul naval. El are 
36 de ani. Soția, Gherghina, 
35 de ani. 3 copii. La ora 
aceea Gherghina spăla 
rufe. Nicolae cu treburi 
prin curte. Copiii — unul 
la lecții, doi la joacă.

— Vă e greu cu ei ?
— Nu — spune el. Greu 

a fost să-i aducem pe lume. 
Toți trei s-au născut prin 
cezariană.

— Știati că altfel nu se 
poate ?

— La primul nu.
— Si totuși i-ati făcut sî 

pe următorii.
— Bineînțeles. Soția a 

vrut. Că sînt necesari 
copiii.

— De ce 7
— Pentru că. de exemplu, 

noi sîntem 6 frați. Și e o 
datorie din strămoși să ai 
copii mai multi. Pe urmă, 
v-ați uitat pe stradă 7 Cum 
ar fi ea fără copii 7 Eu 
nici nu pot să-mi închipui. 
Copiii înseamnă și greutăți 
în viata omului. Cînd sînt 
mici nu te lasă să dormi. 
Mai răcesc, mai una, alta... 
Să-i hrănești, să-i îmbraci, 
să ai o casă mai mare, 
să ai grijă să învețe, să-i 
înveți să se poarte, să-i 
aperi de nedreptăți cînd e

cazul. Multe sînt. Dar fără 
ei viata e pustie. Și orașul 
ar fi pustiu. Și tara.

Am pus, în testul de care 
aminteam la început, și a- 
ceastă întrebare : „V-ati 
întrebat care ar fi viitorul 
mai îndepărtat al națiunii 
noastre în condițiile în care 
în fiecare familie s-ar 
naște cîte un singur co
pil ?“. Foarte interesante 
răspunsurile. Iată cîteva :

„Asta ar însemna scăde
rea continuă a populației, 
îmbătrînirea ei, iar în final 
dispariția".

„După patru generații 
populația s-ar reduce la 
jumătate".

„Poetul a spus «Număr 
și putere». Intr-adevăr pu
terea unei națiuni stă și în 
numărul ei. Cercetați isto
ria și veți vedea I".

„Ca un popor cu strămoși 
ce au dovedit vitejie și vi
talitate, trebuie să avem și 
acum copii multi, urmași 
multi și vrednici pentru 
menținerea națiunii noas
tre și recunoașterea ei 
peste veacuri".

Da. pentru menținerea 
națiunii noastre si recu
noașterea ei peste veacuri, 
pentru perpetua ei tinerețe 
și putere, trebuie să ne 
gîndim la urmași, să-i adu
cem pe lume și să umplem 
cu rîsul și cu inocenta lor 
casele noastre. străzile, 
cartierele si orașele noi pe 
care le clădim moderne și 
durabile. Să-i aducem pe 
lume pentru a împlini vi
sele noastre și visele lor 
neîmplinite încă.

cizelarea conștiinței
mare succes de public, 
rezultatul cercetărilor 
va sluji cu siguranță 
spectacolului de miine, 
evolufiei teatrului. Cu 
condiția, desigur, ca 
aceste căutări, aceste 
experimente să nu fie 
gratuite, făcute doar 
de dragul de a expe
rimenta.

Trăim un sfirșit de 
veac „nervos", pri
mejdios de agitat. Tre
buie multă înțelegere, 
multă căldură si sensi
bilitate pentru a putea

păși cu bine in celă
lalt veac, in aceste 
condiții, datoria crea
torilor de artă este 
imensă. Pentru ca pla
neta noastră să se poa
tă roti in pace și-n 
eternitate e nevoie de 
armonie : pe pămînt, 
intre oameni, in om. 
Pentru că de el de
pinde totul, de OM. De 
aceea, așa cum spunea 
si Cehov — contempo
ranul nostru — „la om 
totul trebuie să fie 
frumos..." I

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICA feminina. Cam

pionatele europene pentru junioare, 
competiție care lansează de obicei 
nume noi pe firmamentul gimnasti
cii mondiale și în cadrul cărora tine
rele noastre reprezentante au dobîn- 
dit în trecut succese de răsunet, se 
vor desfășura anul acesta la Karls
ruhe (R.F. Germania), între 1 Și 5 
mai. Un mare număr de tinere gim
naste valoroase candidează la titula
rizarea în lotul României, care va fi 
alcătuit, conform regulamentului, din 
trei reprezentante și o sportivă de 
rezervă. în două grupe de pregătire 
sînt selecționate asemenea gimnaste 
de perspectivă ca Aurelia Dobre (Di
namo București), Mirela Sidon 
(Triumf București), Lăcrămioara Fi
lip (C.S.Ș. Onești), Gabriela Potoroac 
(S.C. Bacău), Augustina Badea 
(C.S.Ș. nr. 2 București), Felicia Feher 
(Cetate Deva), de asemenea. Liliana 
Stanciu și Cătălina Bucur (ambele — 
Triumf București), Cristina Bontaș 
(C.S.Ș. Onești), Diana Bostan (C.S.Ș. 
Focșani), Mihaela Ciobanu și Ga
briela Eftimie (ambele — Petrolul 
Ploiești).

Toate acestea sînt supuse continuu 
unor verificări tehnice. Care dintre 
ele se vor lansa sub renumitele cu
lori ale școlii românești de gimnasti
că feminină la campionatele Euro
pei 7 Le vom cunoaște numele cu 
ocazia Campionatelor internaționale 
ale României (Ploiești, 25—27 aprilie), 
ultimul test pentru alegerea defini
tivă a reprezentantelor noastre.

BOX : „CENTURA DE AUR". Se 
apropie datele desfășurării popularu
lui turneu bucureștean pentru „Cen
tura de aur", 24—30 martie, gazda în
trecerilor fiind, ca de obicei, primi
torul Palat al Sporturilor și Culturii 
din Capitală. Sîntem informați că o 
formație completă va alinia repre
zentativa Bulgariei ; din Cuba vor 
participa zece pugiliști ; alte înscrieri 
— Turcia (7 pugiliști). Mongolia (5), 
Cehoslovacia (3). Sînt așteptate con
firmările numerice din partea fede
rațiilor din U.R.S.S., Iugoslavia, Siria 
și Italia • In turneul de la Halle 
(R.D. Germană), pugiliștii țării-gazdâ 
au cîștigat șase titluri, între alții 
Ulii Kaden învingîndu-1 la puncte pe 
Teophilo Stevenson. Cubanezii au 
cîștigat patru titluri. Dintre cei șase 
boxeri din lotul nostru reprezenta
tiv, numai Talpoș a cîștigat un meci, 
ceilalți cinci fiind întrecut! din pri
ma partidă (Iancu, Gogol, Gavrilă, 
Agafiței și Corbu).

BASCHET : DERBIURILE CELOR 
DOUA CAMPIONATE. Astăzi și luni, 
în sala Floreasca din Capitală se vor 
juca meciurile cele mai atractive ale 
campionatelor masculin și feminin. 
La masculin, firește. Steaua — Di
namo. cu Cernat și Opșitaru împotri
va lui Dan Niculescu și Vinereanu, 
deci o partidă între cei mai buni 
baschetbaliști din tară. De asemenea, 
la feminin, puternica echipă a Uni
versității Cluj-Napoca, avînd-o în 
rînduriie sale pe Magdalena Jerebic, 
o jucătoare de clasă tehnică inter

națională, va juca împotriva princi
palei contracandidate la titlu, forma
ția bucureșteană Voința. Programul 
de astăzi de la sala Floreasca începa 
la ora 8.

RUGBI • în campionatul națio
nal, azi, la Cluj-Napoca. Universita
tea — Steaua, iar, la Bîrlad, Rul
mentul — C.S.M. Sibiu (în seria I)
• „Turneul celor cinci națiuni" a 
fost cîștigat, la egalitate, cu cîte 6 
puncte, de echipele Franței și Sco
ției. Ieri, Franța — Anglia 29—10 și 
Irlanda — Scoția 9—10.

FOTBAL • începe returul și in 
cele trei serii ale diviziei „B". Azi, 
meciurile etapei a XVIII-a. în seria 
I, lupta pentru promovare se va da 
numai între Oțelul Galați și Politeh
nica Iași, mult distanțate in clasa
ment față de celelalte echipe (întîl- 
nirea directă dintre ele, abia la 4 
mai, la Galați). Seria secundă are 
trei candidate la promovare : Flacă
ra Moreni, Progresul Vulcan și C.S. 
Tîrgoviște (prima deține un avans 
în Clasamentul adevărului de trei 
puncte fată de bucureșteni și de 
patru față de tîrgovișteni). în seria 
a III-a, întrecere aproximativ egală 
între Jiul, Gloria Bistrița și F.C. 
Maramureș (deocamdată, cu un ușor 
avantaj pentru petroșăneni). Astăzi: 
Otelul — Progresul Brăila, Politeh
nica — Metalul Plopeni, Flacăra — 
I.C.I.M. Brașov, Progresul — Gaz 
Metan, Carpati Mîrșa — C. S. Tîrgo
viște, Jiul — U.T.A., F.C. Maramu
reș — Aurul Brad și Gloria — Uni
rea Alba îulia • Pentru întîlnirea 
retur cu Kuusysi din „C.C.E." de la 
19 martie, Steaua va pleca spre Hel
sinki luni dimineața • Meciul 
Kuusysi — Steaua va începe la ora 
18,30 și va fi arbitrat de o brigadă 
cehoslovacă, la centru — V. Christov
• La 19 martie : dubla întîlnire 
amicală România — Grecia, între 
echipele „A" și cele de tineret • La 
26 martie : Scoția — România, între 
echipele reprezentative „A“, iar, în 
aceeași zi, la Baku, U.R.S.S. — 
România, meci între selecționatele 
olimpice • în campionatul european 
interțări, echipa noastră va juca 
prima partidă pe teren propriu cu 
Austria (10 septembrie). între Rbmâ- 
nia și Austria n-a existat pînă acum 
nici o partidă oficială. Primul joc 
amical, din 1924 — Viena, pierdut cu 
1—4 de echipa noastră, evident nu 
poate fi utilizat în efectuarea pro
nosticurilor. Celelalte două partide 
amicale de la Linz (1968) și Craiova 
(1972) s-au încheiat ambele cu sco
rul de 1—1 • în perioada de iarnă 
s-au efectuat circa 1300 transferări 
de jucători de divizia A, B, C și ju
niori. Singura latură care merită re
levată : la echipele din divizia A au 
fost transferați 44 de juniori • Ieri, 
într-un meci devansat din etapa a 
XX-a (etapă programată la 22 mar
tie) : F.C.M. Brașov — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—0.

Valeriu MIRONESCU

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ÎS. 
EXCELSIOR (65 49 43) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (83 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 Mărin miliardar : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19
• Aventuri in Ontario : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,

VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13: 15:
17; 19
• Vlnătorui de căprioare : FLO
REASCA (33 29 71) — 11; 13; 15; 17: 19
• Racolarea : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19
• Bătălia pentru Alger : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Raidul vărgat : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15: 17: 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9: 13; 15; 17; 19
• Vrabia pe gheată — 9; 10,30 ; Fata 
fără zestre — 12; 15; 18 : TIMPURI 
NOI (15 61 10)
• Zona cu obstacote : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Profetul, aurul și ardelenii : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• 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 
(50 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 (312813)
— 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 : FLACĂRA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• îmi sare țandăra : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ- 
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• Copie la indigo: GRI VITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cobra se întoarce: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Hagi Tudose — 10,30 ; Despot 
Vodă — 18,30 ; (sala Atelier) : Idolul 
și Ion Anapoda — 10 ; Fata din An
dros — 14,30 ; Faleza — 19
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 

educativ pentru elevi (B). „Maeștrii 
muzicii universale" — 11 ; Recital de 
pian : Ioslf Ion Prunner — 18
• Opera Română (13 18 57) : Inimă de 
copii — 11 ; Anotimpurile, Tristan șl 
Isolda, Simfonia clasică — 18
O Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30 ; Parada melodiilor 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10 ; Trenurile 
mele — 17,30 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) ; Hamlet — 15
• Teatru! Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10,30 ; Cerul instelat deasupra 
noastră — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzle — 10,30 ; Atenție, se fil
mează — 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) 1 

Capcană pentru un bărbat singur — 
10 ; O dragoste nebună, nebună, ne
bună — 14 ; Arma secretă a Iui Ar- 
himede — 17,30
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rts și plins — 10 ; 
Cum vă place — 17,30 ; (sala Studio): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 18
0 A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor și Culturii) : Concert de mu
zică rock-dlsco susținut de formația 
vocal-instrumentală ,,PHONOLOG- 
(R. D. Germană) — 18
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 10 ; Nu, 
eu nu regret nimic — 14 ; Anonimul 
venețian — 18,30 : (sala Giulești, 
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 11 ; 
Serenadă tirzie — 18,30
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tinerețe 
fără bătrinețe — 11 ; Dragoste Ia pri

ma vedere — 15 ; Nimic despre ele
fanți — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Băiatul cu sticlețl — 18
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 11 ; Intre 
caftan și smoking — 17,30
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran Ia Muppets — 10,30 
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver in țara păpușilor — 11 ; (sala 
Cosmonautilor. 11 12 04) ; Punguța cu 
doi bani — 11,30
0 Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 10; 15; 18,30
0 Estrada Armatei (13 64 60, sala 
C.C.A.) : Atenție 1 Estrada in emisie 
— 15,30 ; Start la varietăți — 18
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Opera de trei parale — 18



Politica de pace a președintelui Nicoiae Ceausescu 
-factor activ al colaborării internaționale

RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI MONDIALE

Inițiative și demersuri constructive, în slujba idealurilor 
de pace și progres ale tuturor popoarelor

Săptăminalul italian „SETTEGIORNI" publică in paginile sale un 
amplu articol consacrat politicii externe active, dinamice, consecvent 
promovate de România socialistă, de președintele Nicoiae Ceaușescu, 
largii deschideri a relațiilor internaționale ale țării noastre, inițiativelor, 
propunerilor și demersurilor secretarului general al partidului, președintele 
republicii, îndreptate spre înlăturarea primejdiei nucleare și statornicirea 
unei păci trainice in lume, promovării ferme a cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, soluționării echitabile, intr-un spirit nou, democra
tic, a tuturor marilor probleme ale contemporaneității.

Situînd. pe primul plan în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate asigurarea progresu
lui economico-social. ridicarea ni
velului de trai al populației — se 
arală in atticol — Republica Socia
listă România desfășoară, in ace
lași timp, o politică externă activă 
pusă in slujba intereselor vitale ale- 
poporului român, a idealurilor tu
turor popoarelor de pace, înțelege
re și colaborare, de independentă si 
libertate. Ea se afirmă ea o pre
zentă permanentă ne plan mon
dial. participă la dialogul • interna
tional. aduce contribuții proprii la 
dezvoltarea colaborării si cooperă
rii internaționale, la eforturile de
puse pentru menținerea si întări
rea păcii, la solutionarea proble
melor fundamentale ale lumii con
temporane.

Perioada cea mai rodnică in ac
tivitatea internațională a Româ
niei. precum și in dezvoltarea so- 
cial-politică și economică o consti
tuie cele două decenii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. fiind legată de prestigioasa 
activitate a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, neobosit pro
motor al orientărilor fundamentale 
ale politicii externe tării, al 
cauzei păcii și progresului în lume.

România promovează o politică 
de largă deschidere spre întreaga 
lume, acționează pentru dezvoltarea 
și consolidarea relațiilor pe multi
ple planuri cu toate țările, indife
rent de orinduire socială.

Cea mai elocventă expresie a 
preocupării constante a României 
pentru dezvoltarea relațiilor sale 
internaționale o constituie contac
tele cjirecte, convorbirile avute de 
către șeful statului român cu șefi 
de state și de guverne, cu condu
cători de partide politice, parla
mentari. reprezentanți ai multor 
organizații progresiste, democratice, 
economice, științifice, culturale, ai 
opiniei publice din numeroase țări.

România situează în mod constant 
la baza relațiilor sale cu toa<e 
statele principiile egalității în. drep
turi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, dreptu
lui • fiecărui popor de a-și făuri 
propriul destin, fără nici un ames
tec din afară, principii care se 
bucură de o largă recunoaștere in
ternațională și care se impun tot 
mai mult ca norme de conduită a 
statelor in raporturile reciproce și 
in viața internațională.

Relevind orientarea constantă a 
tării noastre spre dezvoltarea prie

Eforturi neobosite pentru soluționarea problemelor 
fundamentale ale lumii contemporane

In același timp, politica de pace și amplă colaborare cu toate 
statele promovată de România socialistă, de președintele 
Nicoiae Ceaușescu își găsește reflectarea in paginile presei, în emi
siuni de radio și televiziune din diferite alte țări. Sint puse in evidență 
inițiativele privind oprirea cursului periculos al înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Sint infățișate, de asemenea, realizări ale poporului român in anii 
socialismului, succesele dobindite in cele mai diferite sectoare de 
activitate.

Ideile constructive și aprecie
rile prezentate de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. cu privire la probleme 
fundamentale ale vieții internațio
nale, la necesitatea asigurării păcii 
și Înfăptuirii • dezarmării in lume, 
poziție aprobată pe deplin in ca
drul ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., sint 
evidențiate de ziarul .,PRAVDA".

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
subliniază necesitatea intensificării 
eforturilor indreptate spre dezar
mare, consolidarea păcii și secu
rității ’internaționale, relevă ziarul,, 
arătind că România dă o înaltă 
apreciere și sprijină programul 
propus de Uniunea Sovietică de 
lichidare totală și generală a ar
melor nucleare pină la sfirșitul 
acestui secol.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. — arată ,,Pravda" — 
a aprobat intru totul activitatea 
delegației Partidului Comunist 
Român la înaltul forum al comu
niștilor sovietici. Este pusă in evi
dență aprecierea că intilnirea din
tre tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov constituie un 
aport însemnat la dezvoltarea st 
consolidarea colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare. Ziarul 
sovietic subliniază, totodată, că, in 
prezent, comuniștii, întregul nostru 
popor se pregătesc să întîmpine cea 
de-a 65-a aniversare a făuririi 
Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a subliniat 
că cel de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S. se va înscrie ca un eveni
ment politic deosebit in istoria 
partidului comunist și a statului 

teniei. a colaborării si solidarității 
cu toate țările socialiste, publica
ția italiană se referă apoi la parti
ciparea ei activă la activitatea în 
cadrul C.A.E.R.

Tară socialistă în curs de dezvol
tare. România acordă, totodată, o 
atentie permanentă dezvoltării si 
diversificării relațiilor sale de co
laborare si cooperare cu țările in 
curs de dezvoltare, cu tarile neali
niate. cu statele mici si miiiocii.se 
nronuntă pentru întărirea solidari
tății si colaborării intre aceste state
— factor important pentru politica 
de independentă, de colaborare si 
pace in lume. România este membru 
activ al „Grupului celor 77“ și par
ticipă la activitatea mișcării de 
nealiniere, cu statut de invitat per
manent.

în spiritul principiilor coexisten
tei pașnice a țărilor cu orinduiri 
sociale diferite, România promo
vează relații .pe plan economic, 
tehnico-științific și în alte dome
nii, cu țările capitaliste industria
lizate, cu toate celelalte state ale 
lumii, indiferent de orînduirea so
cială.

România întreține relații econo
mice. de cooperare în producție, 
știință și tehnică cu 155 de state, 
participă la diviziunea socială a 
muncii, la schimburile internațio
nale de valori materiale și cultu
rale. Volumul comerțului exterior 
a inregistrat creșteri tot mai im
portante. Extinzîndu-și schimburile 
comerciale și cooperarea în pro
ducție cu toate țările socialiste, 
România acționează, de asemenea, 
pentru extinderea in continuare a 
relațiilor economice cu tarile în 
curs de dezvoltare, cu țările occi
dentale industrializate, cp toate 
statele lumii, pune un accente deo
sebit pe dezvoltarea cooperării in 
producție, pe promovarea schimbu
rilor economice in compensație, pe 
încheierea de acorduri pe termen 
lung, ca factor important de ga
rantare a perspectivei și stabilită
ții schimburilor ec’onomice și coo
perării in producție.

Unul din principalele obiective 
ale politicii externe românești este 
lupta pentru apărarea păcii, a 
dreptului primordial al oamenilor
— dreptul la viată. România consi
deră că problema fundamentală a 
epocii contemporane este oprirea 
cursei înarmărilor, in special nu
cleare. trecerea la dezarmare, ga
rantarea unei păci durabile iii 
lume. România se pronunță și mi
litează ferm pentru oprirea ime
diată a amplasării și producerii de 
noi arme nucleare, pentru redu

sovietic, arată, la rindul său, agen
ția T.A.S.S.

Agenția reflectă, de aseme
nea, aprecierea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu că hotăririle 
Congresului P.C.U.S. dau o mă
reață perspectivă activității po
poarelor Uniunii Sovietice, atît in 
lupta pentru socialism și comu
nism, cit și în lupta pentru pace, 
avind, totodată, o mare însemnă
tate internațională. In ce privește 
programul avansat de Uniunea So
vietică in domeniul dezarmării nu
cleare, se arată că președintele 
Nicoiae Ceaușescu a reafirmat spri
jinul deplin al României și a sub
liniat necesitatea activizării efortu
rilor de dezarmare, de intărire a 
securității internaționale.

Conținutul informării făcute de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu despre 
participarea și activitatea delega
ției Partidului Comunist Român la 
lucrările celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S. a fost, de ase
menea, reflectat de TELEVIZIU
NEA SOVIETICA, precum și de 
posturile de radio. In emisiuni a 
fost relevată poziția României in 
sprijinul apărării păcii, pentru 
prevenirea unei catastrofe nucle
are. Au fost subliniate, de aseme
nea, bunele relații de colaborare 
dintre cele două partide și țări, 
dintre popoarele României și Uni
unii Sovietice, relații cu îndelun
gate și bogate tradiții, a căror dez
voltare și întărire continuă contri
buie la cauza socialismului, a pro
gresului și păcii în lume.

Dezvoltarea continuă, pe baze 
reciproc avantajoase, a relațiilor 
economice ale României cu alte 
state, acțiunile țării noastre în ve
derea instituirii unei noi ordini 
economice internaționale, spriji
nirea măsurilor menite să contri
buie la progresul general al țărilor 
îp curs de dezvoltare sint de ase
menea, reflectate in presa de peste 
hotare. 

cere» treptată a stocurilor existen
te, pină la lichidarea lor totală, 
pentru interzicerea tuturor expe
riențelor cu arme nucleare, pentru 
oprirea instalării rachetelor ameri
cane cu rază medie de acțiune în 
Europa și a contramăsurilor nu
cleare sovietice, pentru realizarea 
— in cadrul negocierilor sovieto- 
americane — de înțelegeri adecva
te, pentru retragerea rachetelor 
existente pe continent, precum și a 
altor arme nucleare. Avind in ve
dere grava situație existentă în 
Europa. România consideră nece
sar ca popoarele europene să parti
cipe, intr-un mod adefcvat. la ne
gocierile sovieto-americane. în 
mod special. România consideră 
necesar ca tarile membre ale Tra
tatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O. să se intîinească și să 
contribuie, in mod activ, la buna 
desfășurare a negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.

România consideră de o impor
tanță deosebită oprirea oricărei ac
țiuni de militarizare a spațiului 
cosmic, apreciază oportună regle
mentarea generală a folosirii spa
țiului cosmic in scopuri pașnice, 
subliniază necesitatea ca O.N.U. 
să-și asume responsabilitatea reali
zării unui tratat International pri
vind Cosmosul. Ea se nronun
tă pentru interzicerea produce
rii șj perfecționării armelor chi
mice și pentru distrugerea stocuri
lor existente, pentru interzicerea 
armelor bacteriologice, pentru 
desființarea bazelor militare de pe 
alte teritorii și pentru retragerea 
trupelor străine în limitele fron
tierelor naționale, pentru redu
cerea caracterului militar ai celor 
două blocuri și pentru crearea con
dițiilor menite să ducă la desfiin
țarea simultană, atît a N.A.T.O., cît 
și a Tratatului de la Varșovia, 
pentru continuarea politicii de des
tindere, pentru garantarea secu
rității și păcii in Europa și în 
intreaga lume.

Ca tară europeană. România este 
o prezentă activă în lupta pentru 
pace, colaborare, dezarmare și 
securitate pe continent. Majo
ritatea propunerilor făcute de 
România la reuniunea pan-eu- 
ropeană de Ia Madrid s-au oglindit 
in documentul final al acesteia, 
în același spirit. România se in
teresează și militează pentru des
fășurarea cu succes a Conferinței 
de la Stockholm, care să conducă 
la convenirea de măsuri concrete 
pentru creșterea încrederii și secu
rității, să deschidă drumul trecerii 
în etapa următoare la negocieri 
și la realizarea de măsuri practice 
de dezarmare în Europa.

România promovează o politică 
activă de dezvoltare a colaborării 
în Balcani, acționează pentru rea
lizarea in această regiune a unei 
zone libere de arme nucleare si 
chimice și de baze militare străine, 
susține crearea de zone denucleari- 
zate in alte regiuni din Europa și 
din lume.

Evidențiind că România întreține 
relații de colaborare cu statele 
membre ale C.A.E.R.. cu celelalte 
țări socialiste, cu „Grupul celor 77“, 
cu alte state in curs de. dez
voltare, cu țările dezvoltate econo
mic, cotidianul „JORNAL DE 
ANGOLA" subliniază că la bâza 
acestor raporturi se află respecta
rea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi și neamestecului in tre
burile interne, renunțării la forță 
sau la amenințarea cu forța. Aceas
ta a făcut ca „România să se 
bucure de un larg prestigiu inter
national" — arată ziarul.

Se relevă că, în actualele condi
ții dificile din economia mondială, 
președintele Nicoiae Ceaușescu 
consideră necesară nu diminuarea, 
ci intensificarea și extinderea 
schimburilor, a colaborării și coo
perării internaționale.

Dezvoltarea colaborării româno- 
iugoslave face obiectul unui co
mentariu al agenției iugoslave de 
presă TANIUG, care relevă că 
cele două țări se pronunță pentru 
aprofundarea cooperării economice 
și tehnico-știintifice bilaterale. Se 
arată, de asemenea, că se acordă 
prioritate cooperării și specializării 
in diferite ramuri industriale.

Bunele raporturi de prietenie și 
colaborare dintre România și Ma
roc, care cunosc o dezvoltare con
tinuă, in spiritul deplinei egalități, 
al stimei și respectului reciproc, 
în interesul și spre binele popoare
lor român si marocan, al cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii in
tre națiuni sint reliefate de agen
ția marocană de presă M.Ă.P. 
Sint puse în evidență pozi
ția României, a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu privind necesi
tatea intăririi unității, colaborării 
și solidarității dintre țările africa
ne pentru rezolvarea problemelor 
complexe ce confruntă popoarele 
continentului.

Dorința României și Iranului de 
a dezvolta in continuare relațiile 
bilaterale, îndeosebi pe plan eco
nomic, prin lărgirea schimburilor 
comerciale și extinderea cooperării 
în producție, pe baze echilibrate, 
de lungă durată este subliniată de 
agenția iraniană de presă I.R.N.A.

în cadrul unei suite de articole 
consacrate tării noastre, publicația 
franceză „LA REVUE PARLE- 
MENTAIRE" inserează și reporta

Una dintre orientările permanente 
ale politicii externe românești este 
afirmarea dreptului tuturor națiu
nilor la independentă, solidaritatea 
activă cu lupta popoarelor pentru 
libertate și suveranitate națională, 
împotriva oricărei forme de domi
nație și asuprire, pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine stă
tător.

România se pronunță în mod 
constant pentru excluderea totală a 
politicii de forță și de amenințare 
cu forța din viata internațională, 
pentru .soluționarea problemelor 
conflictuale dintre state numai pe 
cale pașnică, prin tratative.

O coordonată importantă a poli
ticii internaționale a României o 
constituie lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
bazată pe egalitate, echitate si 
avantaj reciproc, pornind de la 
faptul că in condițiile crizei eco
nomice mondiale s-a înrăutățit si
tuația țărilor in curs de dezvoltare, 
a crescut decalajul între țările bo
gate și cele sărace, că, datorită po
liticii financiare și a prețurilor, a 
ratelor excesiv de mari ale dobîn- 
zijor, au crescut considerabil dato
riile externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare. în continuare, se ara
tă că tara noastră se pronunță 
pentru negocieri reale intre țările 
industrializate și țările care luptă 
pentru dezvoltarea lor economicO- 
socială. Ea, militează pentru sta
bilirea unui program general de 
sprijinire a eforturilor in direcția 
lichidării subdezvoltării. pentru 
tratative reale între țările în curs 
de dezvoltare, țările industrializa
te, băncile și organismele bancaro- 
financiare. în vederea unei soluțio
nări globale a datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru căutarea 
de noi mijloace financiare in ve
derea acordării de credite pentru 
dezvoltare țărilor sărace, lucru 
realizabil prin intermediul redu
cerii cheltuielilor pentru înarmare, 
pentru restructurarea sistemului 
monetar și financiar, asigurîndu-se 
o participare cu drepturi egale a 
tuturor statelor Ia activitatea or
ganismelor financiare internaționa
le, pentru garantarea accesului li
ber al țărilor in curs de dezvoltare 
la tehnologiile moderne, pentru li
chidarea barierelor vamale și ga
rantarea unor preturi adecvate ia 
produsele din aceste țări.
. Pronuntîndu-se in mod hotărît 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite și al altor or-, 
ganizații internaționale in solutio
narea democratică, pe baia drep
tului international, a tuturor pro
blemelor internaționale, cu parti
ciparea tuturor statelor lumii, și 
mai ales a țărilor mici și mijlocii, 
â statelor nealiniate și a celor în 
curs de dezvoltare, România își 
aduce o contribuție proprie, origi
nală la examinarea și solutionarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane.

jul intitulat „Sistematizare și ur
banizare intr-o concepție de largă 
perspectivă". într-un timp istori
cește scurt, România și-a adăugat 
la marile valori tradiționale valen
țele noi ale modernității, intre care 
dezvoltarea edilitară complexă și 
urbanizarea reprezintă un obiectiv 
al politicii de stat, urmărit cu tena
citate. se arată in revistă. Aceasta 
evidențiază faptul că ne aflăm in 
fața unui proces adaptat la realită
țile românești, desfășurat intr-o 
viziune de largă perspectivă ; un 
proces vast in care modernizarea 
intensă a mediului urban se îm
pletește armonios cu urbanizarea 
celui rural, după criterii bine de
terminate și aplicate cu rigurozi
tate in cadrul unui program natio
nal de sistematizare a tuturor lo
calităților țării. în acest context, 
motivația sistematizării rurale re
zidă în insăși. condiția actuală a sa
tului românesc, unde — la fel ca 
la oraș — s-au petrecut profunde 
metamorfoze, notează revista.

După ce arată că in ultimii ani 
activitățile in agricultura româ
nească au căpătat forme noi. de
terminate de modernizarea sectoru
lui agricol, in care mecanizarea, 
îmbunătățirile funciare, sporirea 
cantităților de substanțe chimice se 
adaugă la noile cuceriri ale știin
ței și tehnicii agricole, revista 
scrie. între altele, că în așezările 
rurale s-a construit foarte mult și 
se va construi și in continuare. 
Peste 80 la sută din locuințe sint 
construite in ultimele patru dece
nii. Numai în perioada 1981—1985 
s-au realizat zeci și zeci de mii de 
locuințe, urmind ca în viitorii 
cinci ani să fie ridicate alte 175 000.

Există astăzi în satele românești 
mii de cămine culturale, sute de 
cinematografe, peste 10 000 de bi
blioteci.

Cei care vizitează astăzi așeză
rile rurale românești — scrie „La 
revue narlementaire" — pot ve
dea pretutindeni aceste ■ însemne 
ale urbanizării, în care elementele 
tradiționale autentice — port, 
obiceiuri, arhitectură — își găsesc 
firesc locul, netezind astfel calea 
către un nou tip de civilizație, unde 
ruralul și urbanul își caută o du
rabilă armonizare.

(Agerpres)

BRATISLAVA

încheierea lucrărilor 
Congresului 

P. C. din Slovacia
PRAG A 15 (Agerpres) — La Bra

tislava s-au încheiat lucrările Con
gresului P.C. din Slovacia, relatea-, 
ză agenția C.T.K.

Delegații la forumul comuniștilor 
slovaci au aprobat Rezoluția con
gresului. poziția fată de proiectul 
modificărilor la Statutul P.C. din 
Cehoslovacia și poziția față de 
proiectul Direcțiilor de bază ale 
dezvoltării economice și sociale a 
R.S. Cehoslovace în perioada 
1986—1990 și pină în anul 2000. Au 
fost alese noile organe de condu
cere ale P.C. din Slovacia.

In funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia a fost ales 
Jozef Lenart.

PORTUGALIA

Convorbiri între partidele 
comunist și socialist

LISABONA 15 (Agerpres). — La 
Lisabona au avut loc convorbiri intre 
delegații oficiale ale partidelor co
munist si socialist din Portugalia, 
informează agenția France Presse.

într-o declarație făcută după în
trevederi. reprezentantul P.C. Por
tughez a arătat că reluarea dialogu
lui între cele două partide, întrerupt 
în 1979. deschide ..o nouă fază in 
viata politică a Portugaliei . după 
alegerea ca președinte a liderului 
socialist Mario Soares". El a adăugat 
că majoritatea de stingă, care a per
mis alegerea Iui Mario Soares, a 
creat o stare de spirit favorabilă re
luării dialogului intre socialiști si 
comuniști si aceasta ..în pofida . di
vergentelor care există între cele 
două partide".

Problema șomajului 
in dezbaterea parlamentului 

vest-european
STRASBOURG 15 (Agerpres). — 

Parlamentul vest-european. organ 
consultativ al C.E.E.. si-a încheiat 
sesiunea de o săptămină desfășurată 
la Strasbourg, informează agenția 
Reuter.

Parlamentarii au examinat. în 
esență, probleme legate de. comba
terea șomajului, flagel care afectea
ză aproximativ 13 milioane de per
soane. precum si a terorismului, care 
bintuie in Europa occidentală. In 
sfirsit. ne ordinea de zi a sesiunii 
de la Strasbourg a figurat, de ase
menea. proiectul de buget al C.E.E. 
ne anul în curs. Potrivit agenției 
citate. în problema bugetului există 
neînțelegeri serioase. Astfel, o serie 
de tari, printre care Marea Britahie. 
cer reducerea substanțială a aloca
țiilor bugetare acordate sectorului 
agricol, dar această cerere întîmnină 
rezistenta Franței si Italiei. Proble
ma va fi examinată din nou la se
siunea următoare a parlamentului.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 15 (Agerpres). — Dueluri 

violente de artilerie și de arme au
tomate au izbucnit în zonele de 
munte Metn si Aley. din apropierea 
Beirutului, între milițiile rivale, ea 
și peste linia de demarcație dintre 
estul și vestul Beirutului.

Totodată, iri aria taberelor de re- 
fugiați palestinieni Bourj El Ba- 
rajneh și Shatila din sudul Beiru
tului s-au produs ciocniri intre com
batanți palestinieni și membri ai 
milițiilor din zonă.

Ulterior, schimburile de focuri și 
ciocnirile s-au diminuat, în capitala 
libaneză instaurindu-se un calm 
precar.

Pe de altă parte, s-a anuntat că 
săptămină viitoare o forță comună 
de securitate compusă din membrii 
mai multor miliții vor prelua sarcina 
asigurării securității în opt districte 
din Beirutul de vest.

AZI, ALEGERI GENERALE IN FRANȚA
Astăzi, au loc în Franța alegeri 

generale. Cei 40 milioane de cetă
țeni francezi cu drept, de vot ur
mează să desemneze 555 deputați in 
Adunarea Națională, cărora li se 
vor adăuga 22 de deputați aleși in 
departamentele și teritoriile de 
peste mări. Pe listele diferitelor 
partide candidează 6 944 de. per
soane. Scrutinul se va desfășura 
potrivit noului sistem electoral, a- 
probat la 26 iunie 1985. adică pe 
baza sistemului de vot proportional 
departamental, inlocuindu-se, ast
fel. vechiul sistem majoritar, in 
funcție de aproape 30 de ani.

Ca urmare, va avea loc un sin
gur tur de scrutin, fiecare listă 
electorală primind in parlament un 
număr de locuri proporțional cu nu
mărul de voturi obținute in depar
tamentul respectiv. Pentru a avea 
dreptul la reprezentare in parla
ment este nevoie de un procent de 
voturi de minimum cinci la sută.

Vor fi. de asemenea, aleși 36 de 
consilieri regionali, de data aceasta 
prin sufragiu direct. în conformi
tate cu noua lege privind descen
tralizarea, consilierilor urmează să 
le revină un rol mal mare în con
ducerea treburilor regiunilor. Po
trivit aprecierilor presei franceze, 
scrutinul legislativ de duminică se 
va desfășura in condiții oarecum 
diferite de cele precedente. Astfel, 
se remarcă pe scena politică o mul- 
tipolarizare a forțelor care se con
fruntă. legată și de faptul că ale
gerile se vor desfășura intr-un sin
gur tur de scrutin.

Problema cea mai importantă pe 
care o ridică noul scrutin, si căreia 
partidele politice, presa- si opinia 
publică îi acordă o deosebită aten
tie. este aceea a „coabitării" — res
pectiv situația ce s-ar crea dacă 
președintele, ales in această funcție 
ca lider al partidului socialist, ar fi 
pus in situația de a colabora cu un 
guvern format de partidele aflate 
acum in opoziție. Francois Mitter
rand nu a exclus posibilitatea unei 
asemenea colaborări. Dintre parti
dele de opoziție, cel neo-gaulist.

Stockholm , întrevedere româno-suedeză
STOCKHOLM 15 (Agerpres) — De

legația de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
care a participat la funeraliile lui 
Olof Palme, s-a intilnit cu Ingvar 
Carlsson. președintele Partidului 
Muncitoresc Social Democrat si prim- 
ministru al Suediei.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român au fost 
transmise condoleanțe pentru greaua 
pierdere suferită de P.M.S.D. prin

Funeraliile fostului prim-ministru al Suediei
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — La 

primăria orașului Stockholm a avut 
ioc sîmbătă ceremonia de doliu con
sacrată omagierii memoriei fostului 
președinte al Partidului Muncitoresc 
Social Democrat (P.M.S.D.) și 
prim-ministru âl Suediei —' Olof 
Palme.

La ceremonie au participat Ingvar 
Carlsson, președintele P.M.S.D., prim- 
ministru al Suediei, conducători ai 
partidelor politice și alti reprezen
tanți ai vieții politice suedeze.

A fost, de asemenea, prezent re
gele Suediei, Carl al XVI-lea Gusțaf.

Au luat parte șefi de stat și de 
guvern, alte personalități din peste 
120 de_ țări, precum și secretarul ge
neral al O.N.U.

Din România a participat o dele
gație de partid și de stat condusă

Necesitatea eliminării practicilor discriminatorii 
din comerțul international

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
Geneva au continuat lucrările Con
siliului pentru Comerț si Dezvoltare 
al U.N.C.T.A.D. în acest cadru, re
prezentanții a numeroase state par
ticipante. intre care si România, au 
relevat necesitatea stringentă a eli
minării practicilor discriminatorii si 
a realizării unor schimburi echitabi
le intre țările industrializate si cele 
in curs de dezvoltare.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor din plenară, reprezentantul 
României a evidențiat strinsa legă
tură dintre problemele comerțului, 
finanțării si dezvoltării, necesitatea 
de a se găsi o soluție coordonată

bonn : Cancelarul R. F. Germania a prezentat 
in Bundestag raportul anual asupra stării națiunii

BONN 15 (Agerpres). — Cancela
rul R. F. Germania. Helmut Kohl, a 
prezentat in Bundestag raportul 
anual asupra stării națiunii, infor
mează agenția D.P.A. între altele, 
cancelarul Kohl a subliniat impor
tanța dialogului Est-Vest, a conti
nuării cu succes a convorbirilor ia 
nivel înalt sovieto-americane. Can
celarul vest-german a arătat, de ase-

LICHIDAREA REBELIUNII
QUITO 15 (Agerpres). — Trupe 

de infanterie ale armatei ecuadorie- 
ne. sprijinite de tancuri, au atacat 
baza aeriană „Mariscal Sucre", din 
Quito, unde se aflau forțele rebele 
conduse de generalul Frank Vargșs 
Pazzos, preluind controlul asupra ei 
după aproape o oră de lupte inten
se — informează agențiile interna-

Cuplarea navei „Soiuz T-15“ cu stația 
orbitală ,;Mir“

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Simbătă, nava cosmică sovietică 
„Soiuz T-15“ s-a cuplat cu stafia 
științifică orbitală „Mir", relatează 
agenția. T.A.S.S. Cosmonauții Leo
nid Kizim și Vladimir Soloviov au 
trecut de la bordul navei in com
partimentul stației „Mir".

Agenția precizează că programul 
echipajului prevede punerea in 
funcțiune a unor sisteme ale stației 
orbitale și testarea componentelor

prin glasul lui Jacques Chirac, fost 
premier și actualul primar al Pa
risului. s-a pronunțat pentru „coa
bitare" cu președintele socialist, 
spre deosebire de Raymond Barre, 
fost premier, lider al Uniunii pen
tru Democrația Franceză.

în ce privește programele cu care 
partidele politice se prezintă la 
alegeri, P.S.F., trecind in revistă 
rezultatele obținute in anii de cind 
se află la putere, preconizează „re
venirea la un ritm de creștere eco
nomică egal sau superior partene
rilor din Piața Comună", „însănăto
șirea finanțelor", ..reducerea șoma
jului". care afectează circa 2,4 mi
lioane persoane.

Partidul Comunist Francez a cri
ticat o serie de aspecte ale politicii 
sociale a guvernului, considerind că 
au fost defavorizate masele popu
lare. Totodată, P.C.F. a anuntat că 
este dispus să coopereze in cadrul 
unui viitor guvern cu alte grupări 
politice, inclusiv cu P.S.F., pe bazele 
unei platforme reciproc conve
nabile.

Programele partidelor de opozi
ție prevăd, ca modalitate de solu
ționare a dificultăților economice, 
deznaționalizarea unor mari între
prinderi, bănci, companii financiare 
și de asigurări, scăderea unor im
pozite. inclusiv suprimarea impozi
telor speciale pe marile averi si 
ușurarea poverii fiscale asupra sec
torului particular. în general stimu
larea puternică a „liberei initiati
ve". în comentariile presei se apre
ciază că asemenea măsuri, venind 
in întimpinarea cerințelor patrona
tului. sint de natură să defavorizeze 
interesele celor mai largi pături so
ciale.

Diversele sondaje de opinie indi
cau în ajunul alegerilor posibilita
tea unor rezultate favorabile for
țelor de opoziție. Experiențele arată 
insă că nu o dată asemenea prono
sticuri s-au dovedit in totală necon
cordantă cu opțiunile reale ale ale
gătorilor.

N. PLOPEANU 

încetarea din viață a lui Olof 
Palme, personalitate proeminentă a 
mișcării socialiste și a vieții politice 
suedeze, eminent om de stat.

Ingvar Carlsson a transmis mulțu
miri pentru sentimentele de compa
siune exprimate, aprecieri pentru 
participarea delegației de partid și 
de stat române la funeraliile lui Olof 
Palme.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate raporturile prietenești exis
tente intre cele două partide și țâri, 
exprimindu-se dorința de a le dezvol
ta in continuare.

de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

în cuvintările rostite în cadrul 
ceremoniei au fost evocate personali
tatea lui Olof Palme ca om politic, 
și de stat, inițiativele și contribuția 
sa activă la cauza păcii și dezar
mării, la soluționarea problemelor 
conflictuale pe cale pașnică, care i-a 
adus un binemeritat prestigiu atit 
în Suedia, cit și pe plan interna
țional.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu a fost depusă o 
coroană de flori la catafalcul 
defunctului și au fost transmise 
condoleanțe familiei indoliafe.

După ceremonia de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre cimitir, 
unde a avut loc înhumarea.

acestor probleme prin relansarea ne
gocierilor economice multilaterale, 
aflate in impas de mai multi ani. 
Relevind că nu întimplător relația 
comerț — finanțare — dezvoltare în
cepe cu comerțul, reprezentantul ro
mân a arătat că recrudescenta fără 
precedent si caracterul discriminato
riu ale orotectionismului in ultimii 
ani au afectat cu deosebire țările in 
curs de dezvoltare.

Intrucit problema cea mai grea 
care confruntă țările în curs de 
dezvoltare este cea a datoriei exter
ne. vorbitorul a prezentat in detaliu 
propunerile tării noastre privind 
necesitatea unei soluții globale 
si componentele de bază ale acesteia.

menea, că ambele state germane au 
datoria de a aduce o contribuție ac
tivă la relațiile Est-Vest prin extin
derea cooperării dintre ele și a sub
liniat : „Inviolabilitatea granițelor și 
respectarea integrității teritoriale și 
a suveranității tuturor statelor din 
Europa în cadrul frontierelor actua
le reprezintă o condiție fundamen
tală pentru pace".

MILITARE DIN ECUADOR
ționale de presă. în cursul asaltului 
s-au inregistrat victime. Au fost 
arestați peste 200 de militari rebeli, 
precum și civili. Autorul rebeliunii 
militare în rindul forțelor aeriene, 
generalul Vargas Pazzos, a fost fă
cut prizonier, urmind să compară in 
fața Curții Marțiale.

el, a sistemelor de bord, verificarea 
și acordarea instrumentelor și 
agregatelor. Aceste lucrări se vor 
executa, pentru pregătirea, stației ca 
bloc principal pentru crearea in 
viitor a unui complex permanent 
pilotat, avind modulari specializate 
cu diferite destinații.

Potrivit informațiilor telemetrlce, 
sistemele stației ..Mir" și ale navei 
„Soiuz T-15" funcționează normal.

AGENȚIILE DE PRESĂ 
I TRANSMIT: I
I CONVORBIRI CHINO-AMERI- 1 

CAN®. Premierul Consiliului de 
I Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang.
l-a primit, la Beijing, pe ministrul | 
american al energiei, John Her- 

I rington, cu care a avut o convor- 1
bire asupra stadiului actual și de I 
perspectivă al relațiilor economice 1 
bilaterale. Premierului Zhao . 
Ziyang i-a fost remisă o scrisoare I 

I din partea președintelui Ronald I 
Reagan.

CREDIT. Cu prilejul lucrărilor | 
‘Comisiei mixte interguvernamen- 
■ tale polono—vest-germane de co- i 
laborare economică, industrială și 

1 tehnică, șeful delegației polone. 1 
■ Zbigniew Szalajda. vicepreședinte 
I al Consiliului de Miniștri, a fost I 
I primit de cancelarul vest-german. ] 

Helmut Kohl, și a purtat convor
biri cu ministrul de externe al ță- i 

I rii-gazdă, Hans-Dietrich Genscher.
R.F.G., precizează P.A.P., va acor- 1 

| da Poloniei un nou credit, garan
tat de guvern, in sumă de 100 mi- 

I lioane mărci.
I LA CASABLANCA s-au desfășu- i 
| rat lucrările Consiliului miniștrilor 

arabi ai sănătății. Participanta au * 
I adoptat o serie de rezoluții privind .

întărirea cooperării intre țările I 
arabe in domeniul asigurării asis- I 
tenței medicale.

MII DE FERMIERI SPANIOLI 
AU BLOCAT ȘOSELELE în regiu- 

Inile din centrul țării in cadrul unei j 
acțiuni de protest la nivel national 
fată de politica agricolă a Pieței I 
comune. Agenția Reuter reaminteș
te că Spania, care a intrat de la 1 I 

| ianuarie anul acesta în C.E.E., dis- | 
pune de o perioadă de 10 ani pen- 

| tru a-și adapta preturile la stan- | 
dardurile comunitare. Fermierii I 

I protestează în special in legătură cu 
politica C.E.E. vizind creșterea am- . 
malelor și culturile de cereale.
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