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Poziția fermă și consecventă 

a României socialiste: 

ANUL INTERNATIONAL Al PĂCII 

să deschidă calea dezarmării,

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 65 DE ANI 
DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Fapte ale dăruirii 
și abnegației muncitorești

Puternic mobilizați de indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la orașe și sate, din industrie și agricultură, din construcții și transporturi, din institute de cercetări și proiectări, din toate sectoarele de activitate desfășoară o amplă și insufletitoare întrecere socialistă IN CINSTEA ANI
VERSĂRII A 65 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN și in cinstea ZILEI DE 1 MAI, sărbătoarea muncii și a primăverii, înscriind la panoul de onoare noi și remarcabile realizări.

RECORDURI ALE SAPTAMTNII.Si in această a treia săptămină din luna martie, muncitorești recorduri de In mijlocul muncitorescPorțile nostru tează :— In mandă mărește „pulsul" aflate ' ‘ ____Dunării tot mai multă forță și lumină. in adincuri montorii lucrează de zor la alte trei turbine. Ei sînt hotărîți mult" posibil să apropie luminii". în cheie s-au recorduri in de înaltă complexitate tehnică și precizie — moiitajul liniei de ar-

numeroase colective au realizat adevărate producție. Aflat, ieri, puternicului colectiv de
de FierVirgili u 1a Hidrocentrala 

II, corespondentdl Tătaru ne reiaIn cabina de co-timp cea centralei electrice se ur- celor 5 turbine In funcțiune, care smulg
să scurteze cit mai fiecare fază de lucru, noile ..premiere ale săptămina care se in- înregistrat adevărate materie. Două lucrări

borl și încărcarea lagărelor de la turbina nr. 6 — ș-au realizat cu 11 zile în avans fată de perioada înregistrată Pentru că conduse de Mîndrescu frunte cuMarius Vijeu, au muncit cu multă dăruire și energie spre a fi la înălțimea răspunderii ce le-a fost încredințată. Așa se și explică faptul că montorii de la noua cetate de lumină a tării și-au realizat înainte de termen sarcinile de plan primul prestigiu montorii H dedică la făurirea Român și zilei ce muncesc de

la celelalte 5 turbine, oamenii din formațiile Petre Marinescu, Aurel și Florin Predescu. in inginerii Ion Dobre și

nostru Ion Stanciu — s-a înregis
trat și la centralele hidroelectrice 
de pe . Lotru si Olt.— In fiecare zi din această săptămină — ne spune inginerul Dumitru Alexe. directorul întreprinderii Electrocentrale Rimnicu Vil- cea — am propus și livrat suplimentar în sistemul energetic national. In medie, 35 000—40 000 kWh. Aceasta a făcut ca nivelul producției de energie electrică realizată peste prevederile planului in perioada care a trecut din acest an să ajungă la 4.6 milioane kWh. ceea ce înseamnă îndeplinirea incă de pe acum a angajamentului pe care ni l-am asumat în cinstea glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român.

securității și înțelegerii pe întreaga planetă!
Intrînd în noul an - proclamat de Organizația 

Națiunilor Unite ca Anul Internațional al Păcii - să ne 
unim forțele cu toate popoarele lumii și să facem to
tul pentru ca el să răspundă pe deplin așteptărilor și 
speranțelor întregii omeniri de a se ajunge la înțe
legeri care să deschidă calea dezarmării, a înlăturării 
pericolului nuclear.

NICOLAE CEAUȘESCU

pe de ?i II detrimestru. Un succes pe car.e constructorii de la Porțile de Fier aniversării a 65 de ani Partidului Comunist de i Mai. ziua celor pretutindeni.

Da rlndul său, colectivul de la 
întreprinderea textilă „Moldova" 
din Botoșani — ne-a informat corespondentul nostru Silvestri Aile- nei — a realizat In această săp- tămină ce! mai mare volum de țesături înregistrat vreodată. Intr-o perioadă similară, în toți cei 37 de ani de existentă a unității- Care este „secretul" acestui record ?

O săptămină ne transmiterecord In producție corespondentul Petre POPA
(Continuare in pag. a V-a)

PARTIDUL CLASEI MUNCITOARE
în slujba intereselor vitale
ale poporului, ale patrieiLa temelia făptuirilor care definesc prezentul luminos socialist se află gindul înaripat, acțiunea novatoare a partidului nostru comunist, care, prin luptă și creație istorică de excepție, s-a afirmat drept cel mai autentic exponent al intereselor poporului din sinul căruia s-a plămădit și pe care-l slujește cu toată ființa sa. El este forța politică in care regăsim implicate, amplificate, la cotele sintezei superioare, comuniste, idealurile ardente, visurile îndrăznețe ale unui popor însetat de adevăr, de dreptate și libertate.De-a lungul existenței sale. Partidul Comunist Român a demonstrat intr-adevăr o capacitate deosebită în a prelua și transfigura moștenirea trecutului intr-o viziune revoluționară fermă a prezentului, pentru a contura cit mai judicios calea viitorului. Acest demers politico- ideologic, avind ca temei principiile socialismului științific, a fost posibil și fertil pentru că partidul s-a raportat nu numai la realitățile vremii, ci și la rădăcinile sale — o mișcare muncitorească și socialistă afirmată cu vigoare in secolul al XIX- lea. Ia începuturile sale, ce coincid cu activitatea partidului clasei muncitoare constituit în anul 1893.Arcul istoric, avind ca piloni de referință anii 1893 și 1921, cuprinzind in sine un tezaur de gindire și creație revoluționară, surprinde imagi-

nea globală a dezvoltării unitare, a continuității forței politice proletare, proces complex care a culminat prin făurirea Partidului Comunist Român la marele Congres din mai 1921. Asupra acestui filon bogat de experiență izvorîtă din cuget și acțiune tumultuoasă, adică privind 
..adevăratele începuturi ale Parti
dului Comunist Român" — cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, vrem să stăruim, animați de gindul apropiatei aniversări a 65 de ani de la marele forum al muncitorimii române, moment de excepțională Însemnătate in istoria patriei.De la începutul existenței sale, partidul clasei noastre muncitoare și-a asumat misiunea istorică de a conduce bătăliile revoluționare pentru cucerirea puterii politice și „în
temeierea societății socialiste". Forța politică proletară se distinge in peisajul politic al României moderne printr-o concepție politică proprie, izvorîtă dintr-o prospectare științifică. înnoitoare, a datelor cardinale ale țării, atit cele la ordinea zilei, cit și cele ale eyoluției in perspectivă, care i-a permis să se situeze în fruntea luptelor pentru dreptate socială și națională, pentru libertatea și neatirnarea României, pentru unitatea poporului in vatra Daciei străbune.Ridicînd sus steagul luptei de emancipare socială și națională, mi-

PERFECȚIONAREA MECANISMULUI 
ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE 
— pirghie puternică pentru gospodărirea 

cu inaltă eficiență a proprietății socialiste

iitanții partidului au chemat Ia acțiune. alături de muncitorime, forțele sociale de bază ale societății românești. El a devenit astfel un po- larizator al celor mai diferite categorii de oameni ai muncii supuși exploatării capitaliste, de la muncitorul de fabrică pină la funcționarul comercial, de la țăranul fără pămint pină la intelectualul cel mai pregătit. Partidul muncitorilor a organizat și indrumat luptele sociale ale proletariatului pentru drepturi și libertăți economice, fapt ce s-a răs- frint in mod pozitiv nu numai sub raportul relațiilor dintre muncă și capital, ci și pe ansamblul regimului social-politic, dete.rminind mutații in direcția progresului societății românești. O mare însemnătate pentru dezvoltarea mișcării revoluționare a proletariatului român au avut-o și vasta activitate politico- ideologicâ. de răspindire largă a ideilor socialismului științific, acțiunea politico-parlamentară — soldată cu alegerea unor reprezentanți socialiști in Parlamentul țârii — -ampa- niile de masă pentru satisfacerea unor revendicări economice și politice precise. Toate au avut ca scop „de 
a întări și ridica clasa muncitoare și 
a o face mai aptă pentru lupta fi
nală: dezrobirea ei completă, eco
nomică și politică".Puternic angrenat in realitățile naționale, partidul clase) muncitoare și-a spus cuvintul față de marile probleme care frâmîntau societatea românească la sfîrșitul secolului XIX și în primele două decenii ale secolului XX și a preconizat soluții concrete, dintre cele mai înaintate, potrivit cu interesele și aspirațiile revoluționare și patriotice ale maselor largi populare, ale întregului nostru popor, cu necesitățile înaintării

Dr. Ion MAMINA
(Continuare in pag. a IV-a)Bilanțul pe care îl face partidul în cel de-al 65-lea an al glorioasei sale istorii, bilanț care consacră cea mai mare parte din cuprinderea sa anilor dinamici ai construcției socialiste pe pămintul României, oșază la loc de mare cinste roadele bogate ale edificării bazei economice a noii noastre orinduiri. Dezvoltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție, printr-un susținut efort de industrializare, izvorit din politica înțeleaptă de acumulare o resurselor materiale și financiare promovată, cu deosebire, după Congresul al IX-lea, s-a înscris drept un obiectiv cardinal ol programului politic al partidului nostru comunist.Congresul al Xlll-lea a pus in fața tuturor colectivelor de muncă imperativul sporirii rolului factorilor intensivi de creștere economică, ceea ce implică asigurarea tuturor condițiilor pentru ridicarea puternică a nivelului eficienței întregii activități din economie, prin realizarea producției la cel moi înalt nivel calitativ, cu cele mai reduse cheltuieli materiale și de muncă, obținindu-se in toate unitățile maximum de productivitate, rentabilitate și beneficii. Un rol esențial în trecerea la o reproducție de tip intensiv revine mecanismului de funcționare a economiei, prin asigurarea condițiilor pentru valorificarea posibilităților lui de dinamizare a creșterii economice, a eficienței fiecărei unități, fiecărui produs.

Formulind idei de înaltă ținută teoretică, inițiind un complex de mă
suri de mare valoare pentru conducerea vieții economico-sociale, partidul 
nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciază 
perfecționarea continuă □ mecanismului .de funcționare a economiei 
naționale drept o pirghie puternică pentru gospodărirea judicioasă și 
amplificarea proprietății socialiste - temelia trainică a creșterii nivelului 
de trai material și spiritual al întregului popor.

in pagina a 111-a : dezbaterile „Scînteii", 
consacrate acestei probleme în cadrul ciclului 

„UN DRUM DE GLORIOASA ISTORIE,
O OPERA INTRATĂ ÎN ISTORIE”
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Cuvintul pace se 
înscrie in limba ro
mână prin muncă.

Republică a muncii 
și demnității prin 
muncă, România so
cialistă și-a ctitorit 
prezentul prin ginduri 
și fapte care au alcă
tuit — mai ales în ul
timele două decenii — o certitudine a împli
nirilor, care înnobilea
ză cea mai lăuddtă 
prin fapte dintre toa
te perioadele istoriei 
noastre de două 
milenare.

Pe acest temei 
împliniri se bizuie 
fiecare dată 
de pace al 
niei, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a- 
dresat cu atita limpe
zime și consecventă 
conștiințelor lucide ale 
lumii contemporane.

Apropiata aniversare 
a 65 de ani de la 
făurirea 
Comunist

ori

de 
de 

cuvintul Româ

Partidului 
Român

Produse noi, de ridicat nivel calitativîntreprinderea de mașini grele din București — unitate reprezentativă a industriei românești. Aici se execută o gamă largă de produse destinate programelor prioritare ale economiei naționale. între acestea, la loc de frunte se situează utilajele și instalațiile energetice. Secția turbine (în fotografie) reprezintă un sector deosebit de important in.angrenajul acestei puternice citadele industriale, unde se execută in prezent o mare varietate de repere care vor echipa primul grup de 700 MW, agregat de inalt.ă complexitate tehnică, destinat Centralei nuclearo-elec- trice de la Cernavodă. Foto : Sandu Cristian

Anul 1986 a fost proclamat de Organizația Națiunilor Unite ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII, în concordanță cu speranțele popoarelor că el va marca un pas important pe calea înfăptuirii aspirației lor vitale — înlăturarea primejdiei unei conflagrații atotpustiitoare, asigurarea unui viitor pașnic întregii omeniri. Mai mult, nu este vorba doar de o speranță, ci și de o necesitate stringentă, acută : este o realitate faptul că umanitatea străbate o perioadă de răspintie a existenței sale, fiind confruntată cu primejdia cumplită a propriei distrugeri, ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, în primul rind nucleare. In aceste împrejurări, proclamarea de către marele forum al națiunilor a Anului Internațional al Păcii a avut și are ca obiectiv activizarea și mai puternică, mobilizarea și mai intensă a forțelor sociale celor mai largi, a tuturor popoarelor planetei pentru deschiderea unei perspective noi, de pace, înțelegere și deplină securitate.România socialistă, militantă consecventă și neobosită pentru lichidarea primejdiei războiului, a fost coautoare a rezoluției privind proclamarea Anului Internațional al Păcii. Și-a găsit expresie în aceasta hotă- rîrea fermă a țării noastre de a se folosi orice prilej, orice posibilitate, de a se face efectiv totul pentru a se opri cursul atît de primejdios al evenimentelor, a se trece la o cotitură — spre destindere, înțelegere, dezarmare.Pentru poporul român constituie o coincidență cu semnificații simbolice faptul că marcarea Anului Internațional al Păcii are loc in anul în care sărbătorim 65 de ani de la Crearea Partidului Comunist Român. Este un prilej fericit de a evoca marele adevăr că, în întreaga sa istorie, partidul nostru, pornind de la postulatul că socialismul și pacea sînt de nedespărțit, a înscris apărarea păcii ca unul din țelurile fundamentale pe steagul său de luptă. Se poate spune că idealurile păcii au călăuzit din primul moment activitatea Partidului Comunist Român în slujba intereselor vitale ale oamenilor muncii, deopotrivă în anii grei ai ilegalității, cit și după ce a devenit partid de guvernămint. Edificarea unei lumi a păcii, fără arme și

fără războaie se situează ca obiectiv primordial al întregii activități internaționale a României socialiste, fundamentat cu claritate în Programul partidului.Cu deosebită forță s-au Impus în conștiința popoarelor inițiativele, propunerile și demersurile de amplu răsunet internațional ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrantele sale apeluri adresate oamenilor de stat, popoarelor de pretutindeni in vederea salvgardării dreptului suprem la pace, la viată, la existență liberă și demnă a tuturor națiunilor. Sînt cunoscute programele de măsuri constructive, realiste propuse de țara noastră la O.N.U., în alte foruri internaționale, în vederea opririi cursei Înarmărilor, înfăptuirii treptate a unor pași efectivi pe calea dezarmării, ca problemă fundamentală a contemporaneității.Animată de voința fermă de a-și aduce o contribuție cit mai substanțială la promovarea țelurilor generoase ale Anului Internațional al Păcii, România socialistă, prin glasul președintelui ei, a subliniat cu putere necesitatea ca în acest an toate statele și popoarele, înțelegînd marea răspundere a momentului, să acționeze pentru a face să triumfe rațiunea, pentru a stăvili mersul periculos al evenimentelor, pentru afirmarea politicii de dezarmare, securitate și destindere.In ansamblul acestor acțiuni și măsuri. o importanță esențială are, în concepția partidului și statului nostru. intensificarea acțiunilor pentru a se impune trecerea la dezarmarea nucleară. In repetate rînduri, partidul nostru, conducerea sa au arătat că, in condițiile existenței armelor nucleare, multiplicării și perfecționării lor rapide, un nou război mondial s-ar transforma inevitabil în- tr-o catastrofă nucleară, in care ar pieri întreaga umanitate, ar dispărea înseși condițiile menținerii vieții pe Pămint. Pornind de la această realitate, România consideră că, în Anul International al Păcii, eforturile statelor și popoarelor trebuie îndreptate in primul și în primul rind spre dezarmarea nucleară. In acest sens, sînt bine cunoscute măsurile propuse
(Continuare în pag. a Vl-a)

Argumentul competenței 
sâ reușești acolo unde

alții nuCînd a auzit că e vorba despre oconvorbire, tovarășul Onofir Podar, directorul întreprinderii de fire și țesături de fire de sticlă București (FIROS) ne-a spus deschis : „Nu credeți că ar fi mai bine să faceți acest lucru la o întreprindere mai mare, mai cu nume ?“Deci, trebuie să ne explicăm. Cu citeva zile in urmă eram la întreprinderea de geamuri Buzău într-o discuție cu mai multi factori din conducerea unității. Am întrebat pe cei prezenți : care dintre directorii care au funcționat în această unitate credeți că s-a apropiat mai mult de ceea ce s-ar putea numi tipul dinamic, eficient de director ? Toți, dar toți v-au numit pe dumneavoastră. Cînd ați fost numit director la Buzău. întreprinderea lucra — dacă se poate spune așa — cu pierderi mari, iar cind ați plecat ea realiza un cîștig de 100 de milioane. Aici la FIROS ați fost numit în 1982, Ia doi ani după înființarea unității. In același an, întreprinderea a atins indicatorii proiectați, iar pe. întregul cincinal a realizat o dinamică bună : producția netă realizată in ’85 a fost
întotdeauna FAPTA

se citește tocmai de a- 
ceea, pretutindeni in 
tară, intr-un gind de 
pace continuu, scris cu 1 
toate faptele de eroism 
al muncii pe care le 
vedem, le-arn dorit și 
le vrem mereu mai în
tregi.

Pentru că dragostea 
pentru muncă și pen
tru tot ce este bine fă
cut — care este, de 
fapt, marea dragoste 
pentru pace a acestui 
popor — înseamnă, de
loc întîmplător, dra
gostea pentru frumos. 
Iar dragostea pentru 
frumos a oamenilor a- 
cestor păminturi 
veche, asemenea 
chimii locurilor in 
trăim. Pentru că, 
bună seamă, cea 
iii dintre toate frumu
sețile care au meritat 
și merită cu adevărat 
dragostea cea mare și 
multă a românilor a 
fost și rămine, incă de 
la începuturi, fura.

este 
ve- 

care 
de 

din-

Frumusețea țării a 
fost, cu siguranță, pri
ma mare dragoste a 
celor care s-au născut 
aici intru ctitorirea ce
lorlalte frumuseți iz- 
vorite din dragostea 
pentru ea.

Din dragoste pentru 
tari s-au născut dra
gostea pentru semă
natul și culesul griu
lui și porumbului, dra
gostea pentru zidirea 
de case, pentru înfru
musețarea. apoi, a ca
selor cu toate frumu
sețile izvorite din 
vrednicia războiului de 
țesut și a roții olaru
lui, apoi dragostea 
pentru lemnul prid- 
voarelor și al porților, 
pentru curtea cea .din 
față, întotdeauna cu 
flori, și pentru grădi
na din spate, dragos
tea pentru prunci, a- 
dică pentru ziua de 
mîine a tării nefiind 
nici pe departe ultima

dintrt dragostele ade
vărate ale unui neam 
așezat.

Din dragostea pen
tru țară s-a născut, 
cum se cuvine, dra
gostea pentru liberta
te și independență.

Pe vremea lui Ste
fan, și Mihai, și Avram 
lancu, această dragoste 
se mărturisea intr-un 
fel. La 23 August 1944 
a mai fost nevoie incă 
de arme, dar de la E- 
liberare 
vorbi 
gostea 
pentru 
adică despre pace ex
primată prin nesomnul 
din preajma griului și 
porumbului sau prin 
nesomnul de la Hune
doara, din biblioteci, 
de acasă, din spitale, 
aeroporturi sau gări.

De aceea spuneam 
că, în limba română, 
cuvintul pace se în
scrie întotdeauna prin 
muncă...

Întotdeauna fapta a fost mîndria 
noastră 

Încă din vremea-n care prin prietenii 
Carpați 

Istoria mai veche o dezvățau de noapte 
Acel bărbați pe care îi știm frumoși 

și-nalțl.

Întotdeauna fapta... Cu ea neam scris 
o țară

reușesccu 50 la sută mai mare comparativ cu ’81 ; cheltuielile totale au fost, în același interval, reduse cu 58 lei la 1 000 de lei, cele materiale cu 80 lei. Iată deci de ce. ne aflăm aici. Acum, după trecerea anilor, sînteți mindru de acea performanță realizată la Buzău ?— Sînt, desigur. O să vă pară curios. dar sînt mindru nu atit de milioanele obținute in plus, ci de faptul că s-au format oameni care știu să obțină milioanele. Pentru că, de cînd am plecat de la Buzău in ’77, întreprinderea a continuat 6ă progreseze, în ’73 unitatea se afla deci in mare dificultate, in ’77 ea era pe beneficii, si încă bune; acum este propusă pentru a fi unitate model pe ramură. Este o performantă nu ? Pare paradoxal, dar conducătorul de întreprindere bun este cel ce știe 6ă organizeze astfel lucrurile incit să se simtă cit mai puțin lipsa lui. Adică*  să formezi oameni care să poată conduce ca și tine, dacă nu mai bine. In contextul autoconducerii muncitorești, cind stilul de muncă al organelor colective, pregătirea cadrelor mereu mai mare, devine de fapt desfășurare a

încoace putem 
despre dra- 
de tară și 
independentă.

Cu fapte ne durarăm și ziua 
cea de mîine

A pruncilor, pe care prin fapte îi iubim 
Crezînd în ctitoria acestor vremuri 

'nalte
Pînă la fruntea vrerii cu care 

îndrăznim

Și cînd a fost pe nume să-i spunem 
vrerii noastre 

Partid l-a spus mulțimea și Comunist 
i-a spus 

Ca să rămînă martor în fapta neuitării 
Un nume ca și țara: cinstit, cu fruntea 

sus...

Teofil BALAJ

ț

ț 
ț

ț

nelor colective, au o importantă această cerință hotăritoare în buna activității economice.
— Cu ce ați început la Întreprin

derea de geamuri Buzău 2— Cu ce am inceput și aici, cu 
organizarea. Organizarea dă viață unei întreprinderi, leagă totul intr-un flux permanent, precizează răspunderile. dezvoltă inițiativa, previne neregulile. asigură climatul necesar unei activități bune. Intr-o structură organizată temeinic, pînă in cele mai mici amănunte, și oamenii se formează altfel, cei dotați se dezvoltă mai repede, cresc, se autoimpun; cei ce mai șovăie, ezită, sînt somați de această structură să se decidă.

— V-aș propune să exemplificăm, 
pentru a ne da mai bine seama, in 
ce constă această organizare 7— O structură de conducere a secției. un aparat tehnico-economic in măsură să cuprindă și să rezolve întreaga problematică a secției respective. Secția trebuie să-și rezolve problemele. nu să le împingă mereu către noi. De aceea la nivelul fiecărei secții am introdus un inginer de tură, inginer pe domenii, contabil șef de secție. Această structură diferă de la o secție la alta. De pildă, la filatură șefii de secție conduc și răspund de tișii ale procesului de producție (cuptoare, filare, prelucrare fir),Convorbire realizată

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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de



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminica 23 martie 1986

oi-

■■ .

O PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!

începînd de vineri, primăvara a început să-și facă tot mai mult simțită prezența și pe ogoarele buzoiene. Pămîntul a început să se zbicească, fapt ce a permis mecanizatorilor să înceapă plămădirea viitoarelor recolte. In 9 din cele 14 consilii agroindustriale, semănătorile au intrat în brazdă. „în a- ceastă primăvară avem ele semănat 139 617 hectare — ne precizează ing. Sandu Lambru, directorul direcției agricole județene. In- tîrzierile cauzate de vremea nefavorabilă impun o mobilizare exemplară a tuturor forțelor și accelerarea ritmului însămînță- rilor. Nu se mai poate vorbi de urgențele I și a Il-a, ci de încadrarea în perioada optimă a insă- mințărilor pentru a avea certitudinea unei răsăriri uniforme a plantelor și garanția unor producții a- gricole mari. Graba, foarte necesară în aceste zile hotărîtoare pentru soarta recoltei, nu poate și nu trebuie să influențeze calitatea lucrărilor".Faptul că numai în cele două zile care au trecut de la începerea campaniei de însămînțări s-a asigurat patul germinativ pe 2 086 hectare și s-au semănat 1132 hectare cu plante furajere, mazăre, in pentru fibră și sfeclă de zahăr atestă hotărîrea lucrătorilor ogoarelor buzoiene de a folosi din plin timpul bun de lucru. Trecînd vineri după-amia- ză și simbătă dimineața prin unitățile agricole din consiliile agroindustriale Săhăteni, Stîlpu, Săgeata și Cislău am constatat, pe lingă prezenta specialiștilor în „linia întîi" a bătăliei pentru recolte sporite, o mare mobilitate și rapiditate în organizarea și desfășurarea lucrărilor. A- colo unde terenul era zvîn- tat și se putea lucra în condiții de calitate se acționa grupat cu toate forțele. în consiliile agroindustriale Stîlpu și Săhăteni, ca urmare a mobilizării forțelor în ultimele două sâptămîni. Ia combaterea excesului de umiditate, cea mai mare parte a suprafețelor sint apte de a fi insămințate. La cooperativa agricolă Merei se aflau în brazdă 10 cupluri de grape cu discuri, 6 combinatoare, 2 agregate pentru păioase și două pentru sfeclă de zahăr. în zona Lipia erau încă porțiuni unde pămîntul, la 5—6 cm adîncime, este a- morțit și, firește, discurile se încarcă. „Duminică suplimentăm forțele — ne spune președintele unității, ing. Vasile Ghiță — și vom mări viteza de lucru pen

tru a avea cel puțin o zi avans la pregătirea terenului".Aceeași preocupare responsabilă pentru urgentarea și asigurarea calității lucrărilor am remarcat și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Cislău, Săgeata, Măgura și Mihăilești, debutul actualei campanii de primăvară făcindu-se intr-un climat de angajare deplină, de ordine și disciplină. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii").
★Campania de primăvară a început și în cîmpia Bărăganului ialomițean, unde, în mai multe unități din sud-estul județului, se în- 
A început semănatul

Giurgiu și Constanța
sămînțează primele suprafețe cu mazăre de cîmp. și de grădină, in pentru ulei și furaje. Primii care au început ieri semănatul sînt mecanizatorii și specialiștii din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție din consiliile agroindustriale Fetești, Movila, Cosîmbești și Tăndărei. Pină seara au fost insămințate 100 hectare cu mazăre de grădină, 150 hectare cu mazăre de cîmp și 20 hectare cu in. Pregătirea terenului se realizează cu agregate complexe, care execută simultan mărunțirea solului, erbicidarea și nivelarea, iar la semănat participă mecanizatorii cu o bogată experiență profesională.Pentru păstrarea umidității in sol, grapele și corn- binatoarele au fost adaptate în așa fel incit să mă- runțească terenul doar la adîncimea la care se încorporează sămînța. Lucrările se efectuează sub directa îndrumare a' specialiștilor din unități și a șefilor de fermă care urmăresc fără întrerupere respectarea fluxului tehnologic stabilit pentru fiecare cultură. buna funcționare a utilajelor, controlînd permanent ca sămînța să fie încorporată în sol la adîncimea optimă pentru o răsărire uniformă și explo

zivă. De remarcat este faptul că prin înlăturarea excesului de umiditate din lunca Ialomiței și Borcet, în următoarele zile semănatul se va extinde și in celelalte unități agricole. Se consideră că printr-o bună organizare a muncii, lucrînd în schimburi prelungite la pregătirea patului germinativ și pe întreaga zi-lumină la semănat, toate culturile din epoca I vor fi insămințate în cel mai scurt timp și la un ridicat nivel calitativ, în toate unitățile s-au organizat tabere și case de cîmp unde, alături de atelierele mobile care asigură asistenta tehnică, se găsesc forje și aparate de sudură 

pentru înlăturarea operativă a defecțiunilor ce se ivesc, se face o aprovizionare operativă cu carburanți, iar mecanizatorilor li se servește hrană caldă.Campania din această primăvară în județul Ialomița se desfășoară sub semnul exigenței și calității, al hotărîrii tuturor ca prin munca ce o desfășoară acum s.ă pună baze solide pentru obținerea unor recolte sigure și stabile. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").
★După o supraveghere a- tentă, oră de oră, a stării terenului și a evoluției gradului de umiditate, în fiecare fermă și solă, în cursul zilei de 22 martie în județul Giurgiu s-a trecut Ia însămîntarea primelor suprafețe cu mazăre pentru păstăi, sfeclă și la plantarea în cîmp a legumelor timpurii. Cu acest prilej, tovarășa Georgeta Oprea. Secretar al comitetului județean de partid, a ținut să facă precizarea că, prin măsurile organizatorice și tehnico-economice luate în fiecare unitate, încă din start această importantă lucrare se desfășoară sub semnul calității și al maximei urgențe.Terenurile nisipoase ale cooperativelor agricole din Braniștea. Gostinu și Oina- cu au fost primele din ju-

*v.

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII ÎN ACJIUNE:

Contribuții active la îmbunătățirea 
activității unităților de interes public

deț care au primit sămînta. Tovarășul Ilie Arculescu, președintele cooperativei agricole din Braniștea, spre exemplu, supraveghea cu atenție modul în care se încorporează sub brazdă sămînta de sfeclă, de unde se prevede obținerea unei producții de 45 tone la hectar. „Un asemenea obiectiv este pe deplin realizabil pentru că, iată, o dată cu pregătirea terenului, aici am încorporat în sol cite 40 tone .gunoi de grajd și cite 220 kg substanță activă la hectar" — ne spune el. Confruntăm împreună situația din teren cu datele înscrise în ordinele de lucru ale mecanizatorilor. Totul se exe

cută întocmai. La fiecare hectar se folosesc cite 7 kg de sămîntă, ceea ce va asigura densitatea cerută — 120 000 plante recoltabi- le la hectar. Adîncimea este, de asemenea, corectă, iar uniformizarea semănatului s-a asigurat prin reglarea distribuitoarelor la mașini încă din faza de reparații.Asemenea preocupări susținute pentru recolte mari în acest an am întîl- nit la începerea campaniei de însămînțări și în alte unități — cooperativele a- gricole din Bolintin, Schitu, Putineiu, Daia, Copă- ceni. Grădinari și altele, unde se lucrează intens la pregătirea terenului și s-a trecut pe un front larg la însămînțatul culturilor din epoca I. De altfel, în vederea generalizării campaniei agricole de primăvară la nivelul întregului Județ, în paralel cu semănatul sfeclei, mazării pentru păstăi, cartofilor de vară etc., echipe de cooperatori acționează în, continuare pentru eliminarea excesului de umiditate de pe solele ce urmează să primească sămînța. (Ion Manea, corespondentul „Scînteii").
★Semnele depline ale a- cestei primăveri, așteptată cu nerăbdare de lucrătorii ogoarelor din județul Con

y
stanța, care s-au pregătit intens pentru obținerea u- nor recolte bogate, au permis ieri, declanșarea campaniei de însămînțări in majoritatea unităților a- gricole. în urma măsurilor stabilite de comitetul județean de partid — ne spune inginerul Ion Crețu, directorul direcției agricole — în toate unitățile au fost revizuite în prealabil programele de însămînțări, în sensul dublării numărului de mașini și utilaje folosite la semănatul culturilor din prima urgență pentru reducerea la jumătate a numărului de zileafectate acestei lucrări. S-astabilit astfel o viteză zilnică de lucru la semănat de peste 10 000 de hectare, ceea ce înseamnă că cele 34 000 hectare din prima urgență vor fi insămințate în numai trei zile bune de lucru.în toate unitățile s-a organizat schimbul II de noapte la pregătirea terenului, la care participă 1 913 mecanizatori, iar pentru creșterea productivității muncii pe tractor, reducerea consumului de motorină și efectuarea mai multor operațiuni la o singură trecere s-au organizat, în toate secțiile de mecanizare, 2 638 agregate complexe atît pentru pregătirea terenului, cit și pentru semănat. între timp, inginerii șefi, șefii de fermă, cadrele de conducere supraveghează în permanență calitatea lucrărilor la pregătit și semănat și stabilesc solele cu pante mai zvîntate pentru continuarea lucrărilor. O astfel de solă, situată chiar în a- propierea satului, a constituit primul front de lucru al mecanizatorilor de la cooperativa agricolă Gîrli- ciu, care într-o singură'-zi, cu cele patru semănători, au însămînțat cu borceag 40 de hectare.

Este cunoscut că între formele instituționalizate care asigură antrenarea tuturor categoriilor de cetățeni la mai buna gospodărire a mijloacelor pe care le oferă societatea pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață aid celor ce muncesc. pentru înfăptuirea politicii partidului de ridicare a bunăstării întregului popor, un loc aparte il ocupă controlul oamenilor muncii exercitat în cele mai diverse sectoare de larg interes public.
300 de echipe — permanent 

la lucru— în municipiul nostru — ne spune Ruxanda Simionică. președintă a Consiliului municipal Galați al Frontului Democrației și Unității Socialiste — activitatea de control este realizată de cei peste 1 400 de otelari, furnaliști. navaliști, ingineri, tehnicieni, medici, gospodine, oameni de toate profesiile și vîrstele, constituiți în peste 300 de echipe cetățenești. Ținind seama de cerința sporirii eficienței acestui control, consiliul municipal al F.D.U.S. a luat în ultima vreme o serie de măsuri concrete, pentru ca fiecare echipă să devină un instrument cit mai util în acțiunea de îmbunătățire a activității unităților controlate.Astfel, prin comisia municipală de coordonare și îndrumare a activității de control al oamenilor muncii s-a urmărit activizarea tuturor echipelor. pentru ca acest control să capete' continuitate, o finalitate sporită. Pe această linie au fost organizate, periodic instruiri ale echipelor, acțiuni 
metodice, schimburi de experiență, 
consfătuiri tematice.

...în comerț Și alimentația 
publicăCa urmare a intensificării activității echipelor, în anul 1985 au fost efectuate aproape 400 de controale în unități comerciale și de alimentație publică (de stat și cooperatiste), cantine muncitorești și cantine-res-

taurant, cămine muncitorești. în unități de invățămint și sănătate, in farmacii, in cămine, creșe și grădinițe, in depozite și piețe etc. — controale soldate cu un mare număr de propuneri. Totodată, la nivelul municipiului au acționat cu bune rezultate colectivele complexe, care au efectuat controale tematice, cu participarea echipelor de control, a deputaților, imputerniciților primarului. inspecțiilor specializate, activiștilor consiliilor populare. Un domeniu prioritar al controlului oame- rilor muncii în municipiul Galați il constituie — așa cum rezultă din
ANCHETA „SCÎNTEII" 

in municipiul Galați

documentele consiliului local al F.D.U.S. — comerțul și prestările de servicii, sectoare care sint în contact zilnic cu populația. Cu ce efecte practice se soldează aici controlul oamenilor muncii? — iată întrebarea adresată mai multor cadre de conducere din sectoarele supuse controlului.— Dacă magazinele de confecții, încălțăminte și tricotaje din subor- dinea întreprinderii noastre sînt in prezent mai bine aprovizionate, oferind condiții mai bune de servire a publicului cumpărător, aceste reușite se leagă nemijlocit și de activitatea echipeloț de control al oamenilor muncii, care ne ajută efectiv în muncă prin numeroasele propuneri și sugestii făcute — ne spune Olga Samoilă, directoarea întreprinderii comerciale pentru mărfuri industriale I.C.S.M.I. Galați. De altfel, avînd în vedere marea utilitate practică a controlului oamenilor muncii, am stabilit la nivelul întreprinderii un sistem riguros de urmă
rire a propunerilor echipelor, astfel

„în continuare — ne spune secretarul comitetului comunal de partid, Gheor- ghe Mircică — mecanizatorii au front de lucru pentru semănatul celor 70 hectare de mazăre. 100 hectare in ulei, 70 hectare de lucernă și 40 hectare sfeclă furajeră, pe care, prin dublarea numărului de mașini, le vom însămînța în trei zile bune de lucru".Aspecte asemănătoare am întîlnit simbătă și pe ogoarele cooperativelor agricole de pe malul Dunării — Aliman, Seimeni. Dunărea, Dunăreni, precum si în întreprinderile agricole de stat Dorobanț și Tîrgușor, unde se lucra susținut atît Ia pregătirea terenului, cit și la semănat. (George Mi- hăescu, corespondentul
Magazine moderne în Piața Energiei din Galați

îneît aceste propuneri să-și găsească aplicarea practică cu maximum de operativitate. în plus, analizăm 
periodic in consiliul oamenilor mun
cii si in adunarea generală proble
mele semnalate de-echipele de con
trol. câutînd de fiecare dată soluțiile cele mai eficiente pentru aplicarea măsurilor preconizate de acestea.

...in unitățile prestatoare 
de servicii

Des controlate de echipele cetățenești sînt și unitățile prestatoare de servicii din Galați. Intre ele se află atelierele cooperativei meșteșugărești „Progresul", specializată in executarea și repararea obiectelor vestimentare. Cu ce măsuri se soldează aici controlul oamenilor muncii ?— La sugestiile echipelor am diversificat gama prestațiilor de servicii. generalizînd în toate atelierele. inclusiv in cele de „lucru la comandă", executarea de reparații la obiectele vestimentare — ne spune Georgică Marola, președintele cooperativei. Tot pe baza propunerilor formulate de echipe am revăzut si extins sistemul „orelor de complexitate", care permite efectuarea tuturor categoriilor de servicii — și nu doar cele cuprinse în nomenclatoarele stabilite de UCECOM. Ochiul proaspăt, exigent al controlului oamenilor muncii ne semnalează, totodată, unele aspecte pe lingă care noi, cei ce lucrăm în cooperativă, trecem uneori mai ușor, poate și din obișnuință. Sînt probleme ce privesc modul de prezentare al unităților, ținuta lucrătorilor, aspectele gospodărești din ateliere. La propunerea echipelor am întocmit un program de igienizare și modernizare a tuturor unităților.în timpul discuției avute cu tovarășul Marin Jugaru, președintele cooperativei meșteșugărești „Avîn- tul" din Galați, ale cărei unități sînt, de asemenea, frecvent vizitate de echipe, beneficiind astfel de propunerile și sugestiile acestora, l-am adresat următoarea întrebare :— Ce ați recomanda, la rîndul dv., controlului oamenilor muncii ?— Poate să depășească anumite momente sau manifestări de pripeală ori superficialitate, exprimate, de pildă, de faptul că uneori sesizările echipelor se rezumă la aspecte mărunte. de suprafață.— Si ce faceți pentru a sprijini echipele să depășească acest neajuns?— Ne-am propus să invităm toate echipele Ia o analiză în organul colectiv de conducere al cooperativei, prilej de informare a controlului oamenilor muncii asupra problemelor de fond ale cooperativei, asupra priorităților etapei actuale. De asemenea, intenționăm să organizăm, împreună cu echipele, unele con- 
troale-model. Ia care să participe și aparatul nostru de specialitate, aju- tînd astfel echipele să cunoască mai bine specificul activității, tehnica respectivă de control....Sînt gînduri și preocupări care dovedesc că, atunci cînd activitatea de control a oamenilor muncii este privită cu seriozitate, cind consiliile locale F.D.U.S. și conducerile unităților controlate acordă atenția necesară propunerilor și sugestiilor echipelor. munca acestora se finalizează în îmbunătățirea efectivă a activității unităților de interes public. De altfel, aceasta constituie însuși criteriul de apreciere al eficientei controlului oamenilor muncii.

Mihai IONESCU 
Stefan OIM1TR1U 
corespondentul „Scînteii"ARGUMENTUL COMPETENȚEI

(Urmare din pag. I)țesătorie, de activități (tehnologie, întreținere etc.). Principiul de căpetenie al acestei organizări : precizarea răspunderii fiecăruia in agrenajul unității (și ideea asociată ei, specializarea temeinică). Dacă acum vine cineva și îmi spune că are de rezolvat o problemă de filare — știm exact care este omul care răspunde de acea problemă ; dacă apare o deficientă știm de unde se trage ; dacă se omologhează undeva un produs care ne interesează știm exact persoana care trebuie să participe.
— Aceasta ar fi, să zicem, cadrul 

organizatoric : dar aceste „căsuțe" 
sint ocupate de oameni, și modul 
cum funcționează depinde tot de 
oameni.— E foarte adevărat și aici începe in fond activitatea dificilă. Obișnuiesc să întreb întotdeauna oamenii ce preocupări au, spre ce se îndreaptă preferințele lor, unde le-ar place să lucreze, le sugerez probleme de studiu pentru a putea să-i urmăresc, să văd ce pot din punct de vedere profesional, cit sînt de ambițioși. E mult mai ușor să iei un inginer și să-l numești, de pildă, șef de secție. Dar poate el vrea să se consacre cercetării și atunci e bine să îl orientezi în această direcție. în general, ne preocupăm să-i facem pe oameni părtași la deciziile pe care le luăm, să-și dea seama că dacă am luat o hotărîre — nu numai de numire, ci chiar de sancționare — ea se impunea a fi luată. Are mare efect lucrul acesta.— După încadrare, ce urmează ?— Perfecționarea pregătirii pe posturile respective. Iată, la noi în întreprindere, funcționează, în colaborare cu Academia „Ștefan Gheorghiu", un curs cu asemenea profil la care participă cadre de conducere sau cei ce urmează să devină. Se predau si se discută noțiuni de eficientă economică, legislație, ergonomie etc. Participanții își susțin examenul pe’ baza unor lucrări aplicative, axate pe activități specifice întreprinderii. Chiar ieri au avut loc aici examenele.

— Ați participat și dumneavoastră?— Firește. în felul acesta cunoști mai bine oamenii. De pildă, contabi- lii-sefi de secție au prezentat lucrări privind creșterea eficientei economice pe secții. A avut loc o discuție foarte aprinsă, pentru că ei nu se concentraseră pe rezervele mari — folosirea dotării, valorificarea materialelor refolosibile etc, ci pe cele „de amănunt". A rezultat și de aici ceva bun : din însumarea lor vom putea cîștiga vreo 3—4 milioane lei»
— Ce calități credeți că trebuie să 

aibă un cadru de conducere ?— Să dorească performanta, pentru că performanta este motorul economiei. Toate celelalte calități trecute in manuale (previziunea, mobilitatea etc.) decurg din aceasta. Din punctul de vedere al unui conducător, a îmbrățișa cu multă ușurință formula „nu se poate" este o deficientă fundamentală. „Proba de foc" a condu

cerii este să te încumeți să rezolvi ceva ce alții nu reușesc sau spun „nu se poate". Personal, aș vrea să vă spun că întotdeauna mi-a plăcut să mă intrec cu cartea tehnică a unui utilaj. Că doar și ea tot. de un proiectant este făcută. A face un utilaj să producă mai mult decît în cartea tehnică este una din marile, bucurii pe care le poate încerca un specialist. As vrea să vă dau un exemplu : de pildă, avem o cifră de plan la fire de sticlă. Ne-am propus ca anul acesta să realizăm cu 20 la sută mai mult deCît cifra de plan. Unii au spus că nu se poate. Din punct de vedere al conducerii, esențial este să spunem și să dovedim că se poate.
— Ați spus că previziunea, mobili

tatea si celelalte calități decurg din 
dorința performanței. Vreți să con
cretizați pe situația întreprinderii pe 
care o conduceți ?— Despre previziune se vorbește uneori mai mult teoretic. Eu am să-i dau un sens mai apropiat de preocuparea noastră centrală, pentru care existăm ca unitate și colectiv : realizarea planului. Ni s-a cerut — din timp — datorită nevoilor economice să creștem producția cu 7 la sută față de 1985. Ce facem ? ne-am spun» începem să tratăm cu centrala — pierzînd astfel timp prețios — sau ne gîndim cum putem face acest lucru ? Și așa am elaborat un fel de „scenarii" de răspuns. Am adus prin transfer niște utilaje pentru eliminarea locurilor înguste, în altă parte am luat măsuri pentru reducerea pierderilor de producție. Acestea sînt lucruri la nivelul întreprinderii, dar fiecare secție și formație de lucru are programul său, rezervele sale pe care le urmărește. Și astfel ne-am propus nu numai să realizăm planul, ci și o producție suplimentară în valoare de 7 milioane lei. Iar pînă acum totul merge bine. Mobilitatea este o altă față a previziunii. Fiecare cadru de conducere trebuie să aibă „în buzunar", cum se spune, 2—3 alternative pentru orice problemă. De pildă, producem două tipuri de fire cu utilaje specifice. Dar nimeni nu-mi garantează că la anul nu va crește comanda de un tip de fir și va scădea cererea pentru celălalt fir. Așa se face că în prezent adaptăm utilajele pentru a putea fl folosite la fabricarea ambelor tipuri de fire.

— Care ar fi, în momentul de față, 
preocuparea fundamentală a colecti
vului acestei întreprinderi ?— îmbunătățirea performanțelor economice. Din punct d,e vedere tehnic sîntem la nivel mondial. Ne preocupă competitivitatea și pe plan economic. Avem în vedere soluții pentru dublarea producției unor tipuri de fire, îmbunătățirea considerabilă a gradului de valorificare a sticlei.

— Cum ?— Am defalcat aceste mari acțiuni pe obiective precise. Avem cîteva colective care studiază soluții de valorificare superioară a materialelor recuperabile din fire de sticlă. Este 

acțiunea primordială. Am stabilit și un premiu destul de consistent în acest sens.
— Cînd promovați un cadru într-o 

funcție de conducere, ce lucruri deo
sebite aveți in vedere ?— în primul rînd, atașamentul față de întreprindere. Trebuie să dorești să fii bun, căci altfel orice condiții, oricît de prielnice, rămîn nefolosite. Dacă cineva pleacă la 15,30 din întreprindere fără grija a ceea ce a lăsat in urmă, nu poate fi un bun cadru de conducere, chiar dacă este pregătit profesional. Țin minte, cînd eram ucenic la Cîmpia Turzii, cîntam un cintec : „I-auzi ia mașinile, ia, I I-auzi cîntă fabrica mea, / Cîntă astăzi pentru mine, / Pentru el și pentru tine, / Pentru toți ce cred in ea". Atașamentul față de fabrica în care lucrezi, cultivarea convingerii că ea este izvorul nostru de belșug și bucurie trebuie să ne preocupe mult mai mult.

— Ce rol acordați exemplului per
sonal al cadrului de conducere in 
instaurarea unui climat de muncă și 
de răspundere colectivă și indivi
duală?— Un rol esențial. Mai ales cînd este vorba de atitudinea în situații deosebite, de implicarea în cazuri speciale. Dacă s-a defectat un utilaj, mecanicul șef nu trebuie doar să dea indicații și să plece, ci să stea împreu^ nă cu echipa pînă se rezolvă totul și la urmă, musai, să le mulțumească, să le strîngă mina oamenilor. Personal m-aș simți ca un dezertor să știu că stau acasă și alții muncesc. De pildă, zilele trecute a intervenit o deficientă și s-a întrerupt curentul. Am primit telefon la 12 noaptea. Din punct de vedere tehnic nu puteam să ajut cu mare lucru, dar era foarte important să fiu alături de oameni. Și am venit.

— Tovarășe director, la șase- ani 
după absolvirea facultății, cum spu
neați, erați inginer-șef și de atunci 
ați avut multe funcții de conducere. 
Numiți o frămîntare a dumneavoas
tră. ca specialist și cadru de con
ducere !— Dificil de răspuns. Este o problemă pe care nu am putut să mi-o lămuresc, dar totuși o spun. Dacă o unitate de muncă, de producție a depășit planul, anul viitor indicatorii săi de plan vor fi mai mari. Firesc și necesar. După cinci ani, să spunem, ea ajunge să producă aproape dublu față de altă unitate similară, care nu și-a depășit sarcinile și i-a revenit, de fiecare dată, un plan cvasistaționar. Dacă în al cincilea an prima nu face planul, iar cea de-a doua îl face, prima e criticată, iar cea de-a doua considerată printre fruntași. Firește că trebuie să fie criticată, pentru că pe o cifră de plan se sprijină o serie întreagă de programe. Dar, cîteodată, se uită că aportul real al respectivei Unități la progresul societății este practic dubiu comparativ cu cea de-a doua, care are de fapt aceleași condiții. Important pînă ia urmă este cit dai din ce poți da pentru progresul societății.

CURĂȚENIA Șl ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘELOR 
— îndatorire a edililor și a tuturor cetățenilor!

Primăvara ! Cite lucrări gospodărești nu sînt de făcut în acest anotimp al reînnoirii naturii : orașele trebuie curățate de urmele lăsate de iarnă, străzile — curățate, rigolele — desfundate, copacii și spațiile verzi — amenajate etc., etc.Neîndoielnic, în efectuarea lucrărilor gospodărești de nrimăvară, principalul rol revine serviciilor publice de salubritate. „Curățenia de primăvară" este însă o acțiune la care, în mod tradițional, participă din plin și cetățenii. Răspunzind an de an in număr tot mai mare acestei cerințe civice și îndatoriri legale, ci își manifestă astfel încă o dată spiritul gospodăresc. Pentru că cetățeanul, bunul gospodar nu poate să ră- mînă indiferent atunci cînd este vorba de aspectul cartierului, al străzii pe care locuiește, de aspectul spațiilor verzi din fața propriei case. El pune mina pe sapă, pe mătură, pe lopată și participă la muncile

obștești de primăvară, pentru a contribui la crearea unui mediu ambiant plăcut al străzii, al cartierului, Ia asigurarea condițiilor de igienă urbană corespunzătoare.Curățenia de primăvară și înfrumusețarea localităților se înscriu acum printre principalele puncte pe agenda de lucru a consiliilor populare, organe ce au datoria să îndrume, să sprijine întreaga activitate. Totodată, consiliile populare, deputății au datoria să reamintească cetățenilor că această activitate obștească — la care sînt chemați chiar în interesul lor — nu este facultativă, ci reprezintă o obligație civică înscrisă limpede în lege.In cele _ce urmează prezentăm cîteva însemnări asupra modului in care se desfășoară această acțiune in citeva localități din (ară.
Județul Călărași: 

„Nu așteptăm 
ca soarele să zvînte 

străzile”Comuna Vlad Țepeș din județul Călărași, așezată într-o vale, a avut întotdeauna, prirțiăvara, probleme cu mîlul adus de ape pe șoseaua națională spre satul Mihai Viteazul, „în această primăvară — după cum ne spunea primarul comunei, Ion Zărnescu, nu am așteptat să apară soarele să zvînte străzile, să usuce șoseaua". Și, într-adevăr. în toate comunele din C.U.A.S.C. Vlad Țe- peș. mai bine de 1 200 de oameni participă zilnic la ample acțiuni pentru buna gospodărire și înfrumusețare a fiecărei localități. în comunele Nicolae Bălcescu. Alexandru Odobescu, Independența am întîlnit zeci de buni gospodari care participau la curățirea șanțurilor, la săpatul șanțurilor din fața curților, a grădinilor, la reparat străzile și trotuarele. De altfel, in toate localitățile județului, în aceste zile, mii de cetățeni, mobilizați de deputati. de consiliile populare, au pornit să croiască o nouă haină așezărilor din Bărăgan.Bilanțul, pînă la această oră — departe de a fi cel final, pentru că acțiunile vor continua — este semnificativ. în tot județul s-au reparat peste 640 poduri și podețe, s-au curățit șanțuri pe o lungime de 25 000 metri liniari. în timp ce pe mai bine de 65 000 metri liniari s-au reparat și s-au făcut lucrări de întreținere pe străzi și trotuare. O mare mobilizare de forțe la care participă mai ales elevii și bătrînii este îndreptată către curățirea și amenajarea de spații verzi (pînă acum s-au efectuat asemenea lucrări pe mai bine de 22 000 mp), precum și la plantări de pomi fructiferi, de arbori și arbuști ornamentali. Pe 70 de terenuri sportive și locuri de 

joacă pentru copii au fost încheiate lucrările de amenajări, reparații și vopsit. în unele localități, ca de pildă orașul Oltenița, comunele Grădiștea, Ciocănești^ Lehliu Gară, Fundulea. Perișoru. Chiselet. acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire se efectuează pe baza unor programe stabilite din timp, prin care obiectivele prevăzute sînt repartizate pe deputați, pe străzi, pe unități și instituții, creîndu-se astfel o vie întrecere între toți cetățenii localității.Din păcate, nu peste tot efortul de mobilizare a oamenilor a însemnat și o participare corespunzătoare, în comunele Ileana, Plătărești, Vasilați, Fundeni, Budești așteptîn- du-se parcă „sosirea primăverii" fără să se țină seama de filele calendarului. Dar timpul nu este trecut ! (Mihai Dumitrescu, corespondentul „Scînteii").
Alexandria - 

ca o grădină cu flori Municipul Alexandria începe să cunoască freamătul acțiunilor gospodărești specifice primăverii. Alături de serviciile edilitare, cetățenii municipiului, oamenii muncii din întreprinderi au început să strîngă frunzele uscate din spațiile verzi și șanțuri, să curețe trotuarele și carosabilul, să pregătească plantațiile de flori și legume.După cum ne relatează prim-vice- președintcle comitetului executiv al consiliului popular municipal, Constantin Constantin, toate acțiunile de primăvară au fost înmănuncheate intr-un program unic, care prevede volumul lucrărilor ce trebuie efectuate de cetățeni și oamenii muncii din întreprinderi și instituții. în prima etapă se preconizează plantarea în parcuri, în zona centrală a municipiului și de-a lungul principalelor artere de circulație a 100 000 fire de gard viu, 10 000 arbuști ornamentali, 1 000 pomi, peste 60 000 petunii și begonii. Conform ace

luiași program, vor fi modernizate în această primăvară 16 000 mp de străzi și va fi extinsă canalizarea.Programul elaborat de primărie, împreună cu cetățenii, începe să prindă contur. O adevărată competiție a muncii patriotice se desfășoară în parcurile municipiului, pe arterele de circulație „București" și „Dunării". Pînă în prezent, printre cei mai harnici gospodari se numără oamenii muncii de la întreprinderea de rulmenți, întreprinderea de panouri și tablouri electrice, Filatura de bumbac. O prezență activă o constituie și elevii de la școlile generale nr. 2 și 5, de la liceele de construcții și agroindustrial.După cum am fost informați, acțiunea de curățenie — la care se prevede participarea în continuare a zeci și zeci de mii de cetățeni — va continua cu nivelările porțiunilor de trotuar și carosabil care au fost deteriorate de gerul iernii, cu plantările de gard viu, arbuști, milioane de flori. în felul acesta, gospodarii Alexandriei pregătesc municipiul ca pe o adevărată grădină. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").
Sectorul 6 din Capitală: 

Cu forțe sporite, 
la acțiuni de interes 

obștesc!Ca și in alte localități ale țării sau sectoare al Capitalei, în aceste zile și locuitorii din sectorul 6 au trecut la curățirea și înfrumusețarea cartierelor în care trăiesc și muncesc. De pildă, locatarii din strada Emil Bodnaraș nr. 29 și cei din blocurile învecinate cu complexul „Favorit", lucrătorii de la „E- lectrotehnica", F.C.T.B., Autobaza Bujoreni și salubritate au și îndepărtat mormanele de zăpadă înghețată de pe terenurile destinate spațiilor verzi și de cultură. Din păcate însă, exemplul lor n-a fost o pildă pentru toți. Multe suprafețe 

sînt încă acoperite cu tot felul de materiale (hirtii, resturi menajere, cioburi de sticlă, crengi s.a.). dovedind nepăsare din partea locatarilor care trăiesc în blocurile respective. Pe unele alei interioare mai băltește apa, mai e noroi, iar unele rigole sînt înfundate. Doar arterele principale și unele părculețe au îmbrăcat haine de primăvară.Din discuțiile purtate cu cițiva locatari din cartiere ca „Militari", „Politehnicii" și „Drumul Taberei", am aflat că pentru ziua de duminică cele mai multe comitete de cetățeni au mobilizat pe cetățeni pentru acțiuni de curățire a spațiilor verzi, a aleilor interioare, la plantarea și replantarea de pomi și arbuști ș.a.„In dezbaterile adunărilor populare organizate pe sector — ne spunea Constantin Lăuneanu, prim- vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular, cetățenii s-au angajat să participe în masă la îndeplinirea programului de înfrumusețare a sectorului alcătuit pentru anul 1986. în acesC sens, pentru zilele următoare am solicitat celor 71 comitete de cetățeni, deputaților, celor 103 organizații de cartier ale O.D.U.S. să ne sprijine în antrenarea tuturor locatarilor cuprinși în cele aproape 1 400 de asociații pentru a participa la degajarea arterelor de circulație și a aleilor dintre blocuri de urmele de noroi sau băltirile de apă, la curățirea întregului spațiu verde.Cu sprijinul lucrătorilor A.D.P., al cetățenilor și elevilor, precum și al oamenilor muncii din întreprinderile teritoriale se va trece la modernizarea a peste 43 000 mp de suprafață stradală, la repararea a peste 55 000 mp de îmbrăcăminți as- faltice. din care o bună parte deteriorate în această iarnă (circa 10 000 mp) și a 4 000 ml de borduri, precum și la balastarea a 13 000 mp de drumuri. Tot în acest an. în cartierele sectorului vor fi plantați 1250 arbori de aliniament. 3 800 arbori fo- iosi si rășinoși. 90 000 arbuști în boschete si gard viu. 15 000 trandafiri și peste 2,7 milioane flori".Este necesar si este bine ca aceste obiective să-și găsească neîntîr- ziat materializarea. Si, firește, este necesar ca, in întreaga Capitală, să se acționeze mai rapid și mai hotă- rît pentru curățirea orașului de urmele iernii ; administrația domeniului public, comitetele de cetățeni, locuitorii principalului oraș al țării au, în acest sens, obligații bine determinate. Ziua de azi, duminică, este un bun prilej de a se trece pe scară largă la acțiunile de curățenie și înfrumusețare. (Dumitru Manole).
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UN DRUM DE GLORIOASA ISTORIE, 0 OPERA INTRATĂ ÎN ISTORIE

PERFECȚIONAREA MECANISMULUI
ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE

Avem un nou mecanism economic. Ne-am propus să acționăm ferm în realizarea autoconducerii, autogestiunii, în toate unitățile, inclusiv cele teritoriale. Autogestiunea, autogospodărirea, autoconducerea presupun că fiecare colectiv, adunarea generală, consiliul de conducere trebuie să facă totul pentru ca mijloacele încredințate de popor spre a le administra să contribuie la creșterea mai rapidă a avuției generale a țării, a venitului național, deoarece numai pe această bază se asigură întărirea patriei, ridicarea bunăstării generale a poporului
DEZBATERILE „SCÎNTEII“In lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a preocupărilor actuale, dezbaterea de față se eprește asupra celor mai relevante aspecte ale raportului mecanism economic - proprietate socialistă. Participă : dr. lugenia Bichi, Alecscndru Babe, șef de secție la Curtea Superioară de Control Financiar, llie Bologa, secretarul comitetului de partid al intreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, dr. Cornel Iuga, ing. Marin Nicolae, director al intreprinderii „Timpuri noi" din Capitală.

Un tip calitativ nou 
de conducere și gestiune 
a intreprinderilorRedacția : In preocupările partidu

lui nostru pentru perfecționarea me
canismului de funcționare a econo
miei, anul 1978 rămine inserts ca un 
moment de referință. Sub impulsul 
gindirii creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, el a marcat în
ceputul unei acțiuni viguroase de în
noire, care de atunci se desfășoară 
sistematic. La începutul discuției so
cotim că este utilă conturarea prin
cipalelor elemente care definesc ori
ginalitatea concepției promovate stă
ruitor de secretarul general al parti
dului.C. Iuga : Obiectivul major al noului mecanism economico-financiar constă în asigurarea îmbinării armonioase a cerințelor conducerii unitare. ne baza planului național, a întregii vieți economico-sociale. cu autonomia fiecărei întreprinderi și organelor locale, prin acordarea unor drepturi și răspunderi mai mari unităților economice in elaborarea și realizarea planului, a bugetului de venituri si cheltuieli, in gospodărirea cu maximă eficientă a fondurilor de producție de care dispun.In acest scop au fost adoptate măsuri legislative care asigură cadrul juridic corespuhzâtor aplicării noului mecanism economico-financiar. Se cuvine să amintim în acest cadru faptul că s-a îmbunătățit activitatea de planificare economico-financiară, în primul rînd prin perfecționarea unor indicatori de olan, introducerea bugetului de venituri și cheltuieli. S-au adus, totodată, perfecționări sistemului de fonduri care se constituie — la nivelul unităților pentru finanțarea producției, a investițiiloi. a acțiunilor social-culturale și participarea la beneficii, atît în ce privește resursele de formare, cit și modul de utilizare a acestora. S-a îmbunătățit sistemul de creditare a activității curente și a investițiilor, s-au așezat pe baze și criterii economice relațiile financiare dintre stat și unitățile socialiste. Toate aceste modificări dau. in bună măsură, conținutul nou al mecanismului economico-financiar. asigură premisele pentru trecerea la u.n tip calitativ superior de gestiune, respectiv la autogestiunea economico-financiară si autofinanțare.I. Bichi : Cred că se impune precizarea că. in crearea și dezvoltarea unui sistem modern de conducere si organizare a deonomiei noastre, un rol remarcabil l-au avut hotărîrile si măsurile adoptate de Congresul al IX-lea al partidului, in cadrul cărora o atenție prioritară s-a acordat creării unui sistem științific de organizare si conducere planificată a economiei. potrivit condițiilor concrete in care se construiește societatea socialistă in tara noastră, capabil să dea noi impulsuri dezvoltării forțelor de producție, creșterii productivității muncii, afirmării tuturor factorilor calitativi ai dezvoltării. Mani- festind o înaltă exigentă fată de calitatea procesului de conducere și mare receptivitate fată de nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins in anii de după Congresul al IX-lea. cu deosebire după Conferința Națională a partidului din 1967. o amplă activitate de perfecționare a întregului mecanism economico-financiar. in ansamblul căruia se înscriu Ia loc de l'runte măsurile vi- zind promovarea principiilor autocon- ducerii muncitorești si autogestiunii economico-financiare — măsuri adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. autoconducerea muncitorească constituie o formă democratică de conducere la toate nivelurile organizatorice ale economiei naționale, realizată ca sistem complex unitar, instituit intre conducerea politică si economică a tării de către aceeași subiecți — proprietarii socialiști uniți. Un element de ceriă originalitate este și faptul că promovarea autoconducerii muncitorești se imbină obligatoriu cu autogestiu- nea economico-financiară. principiu extins în toate sectoarele economico- sociale. ca instrument de folosire integrală a bazei tehnico-materiale existente, pentru reducerea cheltuielilor la strictul necesar, realizarea de venituri cit mai mari din activități proprii. Pe această linie se înscrie generalizarea autogestiunii si autofinanțării la nivelul fiecărei unități

a

ceadministrativ-teritoriale. măsură trebuie încheiată in acest an.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu autoconducerea muncitorească se poate exercita în condițiile in care conducerile colective ale unităților economice au la în- demînă un complex de pîrghii și instrumente economico-financiare. de atribuții și componente în constituirea si utilizarea resurselor materiale, in formarea și folosirea fondurilor bănești realizate din propria activitate prin munca întregului colectiv. Autogestiunea economico-financiară reprezintă suportul material al autoconducerii muncitorești.Al. Babe : Autoconducerea muncitorească. autogestiunea economico- financiară. ca și întregul mecanism

NICOLAE CEAUȘESCUasigure înfăptuirea si a altor cerințe, cum ar fi restituirea către societate a fondurilor primite, participarea intr-o proporție cit mai mate lâ constituirea fondurilor centralizate ale societății. în anii din urmă au fost inițiate reglementări caic stabilesc că. după ce unitățile și-au onorat toate obligațiile fată de societate. beneficiul rezultat rămine la dispoziția acestora pentru autofinanțare. adică pentru crearea fondurilor necesare reproducției lărgite. Trebuie să spun că anual, pentru constituirea acestor fonduri, unitățile au reținut si utilizat din beneficiile realizate sume de ordinul zecilor de miliarde, întreprinderile sint deci stimulate in obținerea unor rezultate cit mai mari, care să le asigure resurse cît mai abundente pentru autofinanțare. Așezat pe o bază economică, conceptul de cointeresare materială, in contextul actualului mecanism financiar. capătă un conținut bogat, cointeresarea fiind înțeleasă atît stimulare, cît și ca răspundere utilizarea fondurilor încredințate, sporirea eficientei economice.M. Nicolae : în cadrul noului mecanism. cointeresarea nu.se oprește la nivelul societății, ci stimulează si colectivele de oameni ai muncii pentru ca unitatea să realizeze beneficii cît mai mari. Astfel, s-a. creat posibilitatea ca din beneficiile imitații să se formeze un fond pentru construcția de locuințe și de alte investiții cu caracter social ; pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă si viată ale oamenilor din unitatea respectivă se constituie un fond social. în plus, actualul mecanism financiar conține prevederi și în ce privește cointeresarea fiecărui om al muncii ca unitatea in care lucrează ..să meargă bine", să obțină beneficii cît mai mari prin constituirea „fondului de participare

ca in ■ in

economice pentru ca patrimoniul pus la dispoziția fiecărei unități economice să fie cit mai eficient gospodărit de colectivul ei de muncă, prin punerea în mișcare în primul rind a factorilor calitativi specifici activităților economice. în cele din urmă, în unitatea economică rezultatele trebuie să se concretizeze in creșterea veniturilor nete, iar la scara economiei in sporirea rapidă a venitului national — sursa dezvoltării in continuare a forțelor de producție si ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Prin urmare, raporturile de la care am pornit nu au — și nici nu ar putea avea! — sensul unei fărimițări a proprietății socialiste ; dimpotrivă, ele concretizează un mijloc de bună gospodărire a proprietății socialiste, .de apărare și dezvoltare a acesteia, care rămîne unică și indivizibilă, adică o proprietate a întregului popor.în al doilea rînd, existența proprietății face necesară conducerea unitară a economiei naționale — pe baza planului național unic. Acesta • este și cadrul de manifestare al autogestiunii economico-financiare. !n temeiul autonomiei funcționale a unității economice. Ceea ce trebuie să subliniem este înțelesul economic, real, al acestei autonomii și. în același timp, rațional pentru unitatea economică și pentru societate. Com

petentele lărgite de care dispun unitățile economice — și care in fapt dau „substanța'1 autonomiei funcționale — trebuie să se manifeste in două direcții principale : fundamentarea propunerilor de plan si execuția in condiții de eficientă cit mai ridicată a sarcinilor care revin unității economice. Am putea afirma,, fără să greșim, că punctele de rezistență ale acestei autonomii constau tocmai în punerea în valoare a posibilităților și rezervelor de care dispun unitățile economice in ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. în creșterea rapidă a productivității muncii, in reducerea consumurilor materiale și energetice. Or, toate acestea impun inițiativă, creativitate, bună organizare și rapiditate in acțiunile întreprinse. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția, cu prilejul cuvintării rostite la aniversarea zilei sale de naștere, că dacă încercăm să dăm un alt sens autonomiei funcționale a unității economice, ca și autogestiunii economico-financiare, inevitabil, ajungem la interpretări vulgarizatoare, iar în activitatea aplicativă la voluntarism economic, cu efectul cunoscut : irosirea unei părți din resursele societății. Asemenea interpretări nu au nici un temei de susținere intr-un sistem de conducere științifică al unităților economice si al economiei.

avantaje < din partea că permanentă și înalta răspundere în gospodărirea fondurilor materiale și bănești. Rezultatele obținute in cincinalul recent încheiat, cind colectivul intreprinderii noastre a obținut de patru ori consecutiv titlul fruntaș pe ramură și înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste", sint tocmai efectul aplicării neabătute a cerințelor noului mecanism, a faptului că organizația noastră de partid a acționat nu numai prin cele citeva

extraordinare, i colectivelor un singur lucru : soliei tind de mun- inițiativa mii de membri ai săi. ci prin întreg efectivul intreprinderii. pe care l-a angajat plenar in efortul responsabil de înfăptuire a unei noi calități in activitatea sa.Anul 1985 l-am încheiat cu rezultate foarte bune, marcind un important pas înainte pe linia unei activități de înaltă eficientă. Toți indicatorii, fără excepție. înscriu însemnate depășiri, inregistrindu-se semnificative salturi de calitate, tehnicitate și fiabilitate la marea majoritate a produselor, ceea ce a favorizat lărgirea activității de export și cooperare economică internațională.
Perfecționarea - o acțiune 
continuă, așezată trainic 
pe baze științifice

oamenilor muncii ia

Larg orizont spiritului 
de inițiativă și răspundereRedacția : Cei aproape nouă ani 

care au trecut de la generalizarea 
noului mecanism economico-financiar 
reprezintă o perioadă de timp sufi-

tate din documentele de partid, că se cere conducătorului locului de muncă să se manifeste ca om politic, sau că elaborarea deciziilor si hotă-

Redacția : Generind cerințe noi in 
fața activității de conducere, dezvol
tarea economico-socială rapidă a ță
rii impune perfecționarea in conti
nuare a mecanismului economico- 
financiar — necesitate asupra căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat in cuvintările rostite în ultima 
perioadă.C. Iuga : în documentele Congresului al XIII-lea și, îndeosebi, in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt evidențiate tezele și coordonatele fundamentale care orientează, in prezent si in perspectivă, activitatea de perfecționare a mecanismului economico-financiar. Se remarcă caracterul de continuitate a activității de perfecționare a conducerii economiei, activitate așezată

Combinotul de utilaj greu din loși — tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cele

..L'.L K

unul din marile obiective industriale create sub simbolul gindirii novatoare o secretarului general al partidului, peste două decenii care au trecut de Io Congresul ol IX-lea al partiduluieconomico-financiar trebuie privite si prin prisma factorilor dinamici ai dezvoltării economico-sociale. Ele sint promovate intr-un anumit stadiu al dezvoltării economico-sociale si au funcționalitatea îndreptată spre îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor specifice punerii in valoare a factorilor intensivi ai creșterii eco- ■ nomice. Dar tot asa de adevărat este că. in pas cu progresele economiei și cu experiența acumulată, acțiunea uneia sau alteia dintre componentele mecanismului este periodic examinată critic si supusă anumitor îmbunătățiri, astfel incit fiecare parte și întregul mecanism economico-financiar să-si îndeplinească menirea pe care o are în sistemul economiei socialiste. înseși construcția mecanismului economico-financiar si continua sa îmbunătățire constituie procese strîns legate de mișcarea factorilor economici, de obiectivele politicii partidului.C. Iuga : Autogestiunea economică reprezintă o treaptă superioară, ca- . litativ nouă. în evoluția gestiunii economice, in concordanță cu noile condiții tehnico-economice în care se realizează producția materială. Autogestiunea economico-financiară presupune pe lingă acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii, ceea ce se cerea si înainte, in cazul gestiunii economice, obținerea unor asemenea rezultate financiare apte să

realizarea producției, a beneficiilor si la împărțirea beneficiilor". în ultimii ani, acest fond s-a dovedit deosebit de generos în întreprinderea noastră, fiind intr-adevăr o puternică pîrghie de stimulare a energiilor și creativității celor ce muncesc.I. Bichi : Perfecționarea sistemului de interese ■ nentele esențiale de funcționare a economiei adîncit in ultimul timp prin generalizarea în majoritatea ramurilor a sistemului de retribuire în acord global, legîndu-se astfel direct retribuirea de munca prestată și rezultatele obținute, fără nici o limitare ; de asemenea, intregul personal de conducere și de execuție — tehnic, economic și de altă specialitate — din ministere și celelalte organe centrale și locale care coordonează activități economice, precum și cel din centralele economiei sd retribuie în funcție de media realizărilor oe ansamblul unităților economice subordonate, în raport cu. gradul de îndeplinire a unor indicatori de plan. S-a realizat astfel înfăptuirea cointeresării și echității cu ajutorul diferențierii retribuțiilor. S-a asigurat, de asemenea, creșterea părții variabile a retribuției pe seama elementelor care stimulează îndeplinirea planului. creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție. stimularea exportului.

una din compo- ale mecanismului s-a

Creșterea puternică 
a eficienței intregii activități 
- esența noului mecanismAl. Babe : Trebuie remarcat că întreaga concepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare este axată pe necesitatea dezvoltării continue a proprietății socialiste. Am putea spune că proprietatea socialistă constituie temelia pe care se sprijină acțiunea mecanismului economico- financiar în întreaga economie națională. De aici decurg consecințe pe

mai multe planuri, atit sub raport teoretic, cit și aplicativ.Mai intii, vom sesiza că avem de-a face cu raporturi bine determinate între stat, in calitatea sa de administrator general al proprietății întregului popor, și colectivul de oameni ai muncii din fiecare unitate economică. căruia i se încredințează spre administrare și valorificare o parte din proprietatea socialistă. Ajungem astfel la crearea condițiilor tehnico-

cienf. de cuprinzătoare pentru a putea 
vorbi de acum de rezultate conclu
dente.I. Bologa : Una dintre cele mai semnificative împliniri ale acestui timp este de ordin politic. Am în vedere modul în care a rodit măsura luată ca secretarul comitetului de partid să îndeplinească, in ansamblul structurii democratice create in economie, și funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii — măsură inițiată de secretarul general al partidului în contextul preocupărilor sale pentru îndeplinirea in tot mai bune condiții a rolului politic conducător al partidului din interiorul organismelor sociale. După opinia mea, un prim cîștig îl are organizația de partid care, datorită prezentei secretarului de partid în fruntea consiliului, a înregistrat un important salt valoric, calitativ al activității sale, deoarece in acest mod a reușit să se implice organic și atotcuprinzător in problematica economică a întreprinderii. Fiind introduși in intimitatea proceselor și fenomenelor economice, cunoscind în detaliu și din interior problemele cu care se confruntă zi de zi producția, avem posibilitatea de a orienta mult mai bine activitatea organizațiilor de partid, de a uni eforturile pentru bunul mers al activității. Dispunind de datele oferite de sistemele informaționale, de concluziile analizelor decadale sau operative, de deciziile adoptate și de rapoartele statistice — pe de o parte, și de concluziile desprinse din adunările generale de partid — pe de altă parte, ne dublăm capacitatea de cunoaștere și deci de acțiune.Rezultatele pe care le-am obținut în acești ani pe linie economico- financiară confirmă concluzia că ambele laturi ale conducerii — economic-politic — au avut de cîștigat: laturii conducerii economice i s-a imprimat stilul de conducere activ, revoluționar, eficient și dinamic, iar laturii conducerii politice un conținut mult mai concret, științific, strîns legat de problematica curentă și de perspectivă a dezvoltării intensive.Nu întimplător este faptul că astăzi in adunările oamenilor muncii, in ședințele consiliului sau ale biroului său executiv, problemele economice ale intreprinderii sînt analizate in legătură directă cu sarcinile rezul-

rîrilor au în esență hotărîrile de partid. S-au statornicit, in munca consiliului, practici utilizate în viața internă de partid, în care răspunderea colectivă și individuală, conduita, spiritul muncitoresc, revoluționar, să devină calități politice ale membrilor consiliului. în aceeași măsură, în adunările generale de partid, cu ocazia analizelor, se practică cu bune rezultate detalierea tehnico-științifi- că a proceselor de fabricație, dovadă atit a valorii informării și cunoașterii concrete a situației producției, cît și a nivelului tot mai ridicat de cunoștințe tehnice și economice pe care-1 dețin comuniștii.M. Nicolae : Bilanțul cu care a încheiat întreprinderea „Timpuri noi" ultimul cincinal cred că poate demonstra deosebit de convingător ce a însemnat aplicarea riguroasă, consecventă a exigențelor noului mecanism economico-financiar. Toți indicatorii intreprinderii, fără excepție, au cunoscut o evoluție pozitivă, semnificativă. an de an. Producția- marfă și producția-marfă vîndută și încasată au sporit in medie anual cu 7,5, respectiv, 7,6 la sută, iar producția netă cu peste 15 la sută. Cheltuielile totale la 1 000 de lei produc- ție-marla s-au redus pe ansamblul cincinalului cu peste 140 de lei, din care cele materiale cu mai mult de 92 lei. Productivitatea muncii a înregistrat un ritm mediu de aproape 7 la sută pe an. Pe această bază, volumul beneficiului repartizat a sporit anual cu peste 10 la sută. De unde cu ani in urmă întreprinderea ..înota" in datorii, acum nu mai are nici un fel de credite bancare, nici chiar dintre cele curente. Desigur, ca să ajungem la o asemenea situație a trebuit să se producă mari prefaceri în viața intreprinderii. mergind de la revolu- ționarea nivelului tehnic și tehnologic al producției, starea de organizare a producției și a muncii și pină la mentalitatea oamenilor. Asemenea prefaceri nu au venit de la sine, ci au fost impuse de exigențele noului mecanism economico-financiar. Rodul eforturilor s-a simțit și se simte nu numai pe planul larg al întreprinderii. ci și în viața fiecărui om al muncii prin participarea tot mai consistentă la fondul de beneficii.I. Bologa : Noul mecanism economico-financiar oferă intr-adevăr

an.

trainic pe baze științifice încă In urmă cu două decenii.Teza centrală care a guvernat și guvernează procesul de perfecționare o reprezintă faptul că formele și metodele de conducere nu sint date o dată pentru totdeauna, că acestea trebuie să răspundă in fiecare etapă cerințelor creșterii accelerate a forțelor de producție. în domeniul activității financiare, o coordonată de bază rămine, în continuare, preocuparea pentru simplificarea relațiilor dintre unități, centrale, buget, respectiv, restrîngerea la minimum necesar a transferului dublu de fonduri: întreprindere-buget sau intreprin- dere-centrală și, respectiv, buget- c-entrală-intreprindefe, cu tot cortegiul de birocrație pe care îl generează acest transfer.Al. Babe : Proprietatea socialistă incumbă un înalt simț de răspundere in administrarea ei. tn concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, intre măsurile stabilite și aplicate în cadrul unității economice, rezultatele obținute, pe de o parte, și răspunderile colective și personale, pe de altă parte, trebuie să existe relații directe. Din acest punct de vedere, nimeni nu se poate sustrage de la răspunderile care ii revin fată de colectivul de muncă, față de societate pentru îndeplinirea obligațiilor proprii, pentru respectarea normelor legale, pentru apărarea proprietății socialiste. De asemenea, nimeni nu poate substitui răspunderile personale cu acelea care revin organelor de conducere colectivă.Măsurile recente adoptate de conducerea partidului pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar au avut in vedere, prin sferă — întărirea sau precizarea răspunderilor la toate nivelurile ; prin conținut — mai buna definire și delim’- tare a răspunderilor materiale colective și personale, precum și determinarea modalităților de recuperare a eventualelor pagube, astfel incit proprietatea socialistă să nu fie prejudiciată. în cazul consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale. au fost și mai mult întărite răspunderile directe care le revin pentru realizarea producției fizice si a producției-marfă, pentru asigurarea desfacerii producției pe piața internă și externă, pentru promovarea progresului tehnic, pentru folosirea tu-

turor posibilităților de creștere a productivității muncii, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale ș.a. în cazul membrilor biroului executiv al consiliului oamenilor muncii a fost instituită răspunderea materială colectivă, și anume atunci cind din vina acestora n-au fost luate măsuri de desfășurare normală a procesului de producție, din care cauză nu s-au realizat sarcinile de producție și beneficiul planificat ori s-au depășit consumurile normate. Desigur, asemenea măsuri pint menite să impulsioneze organele de conducere colectivă pentru a acționa competent și la timp în direcția realizării sarcinilor de plan.Fără, îndoială, o serie de măsuri vizează cadrele de conducere, care au obligația de a acționa cu fermitate pentru prevenirea oricărui prejudiciu. în această privință trebu.e ținut seama că una din laturile activității cadrelor de conducere este nemijlocit legată de apărarea proprietății socialiste, de promovarea ordinii și disciplinei în toate compartimentele de activitate. Pe lingă răspunderile materiale directe care revin directorului, contabilului-șdf și altor persoane de conducere, dacă din vina lor au fost provocate pagube unității, ei au, in anumite cazuri, si răspunderi solidare cu personalul care a cauzat pagube. Totodată, răspunderile personalului de conducere sînt legate și de alte eventuale situații anormale care înlesnesc producerea pagubelor : neluarea de măsuri pentru inventarierea tuturor bunurilor ; neasigurarea unui dent și la tematică aI. Bichi: hotăririlor .. .......... ........ ......... .. ...........cutiv din 14 decembrie 1985 pe linia perfecționării în continuare a mecanismului economico-financiar au. totodată, in vedere creșterea rolului planului național în conducerea economiei. în această privință, o mare răspundere revine centralelor in elaborarea și fundamentarea planului de dezvoltare economico-socială, precum și in realizarea lui. Acestea răspund direct in fața Consiliului de Miniștri de îndeplinirea lui integrală și la timp. Se pune, deopotrivă, un mare accent pe rolul contractelor economice, evidențiindu-se limitele de timp maxime pină la care se pot încheia contractele, accentuindu-se asupra modului de recuperare de la persoanele vinovate a cauzate unităților socialiste re ă încălcării obligațiilor prin contracte.Noile prevederi asigură, întărirea autoconducerii și tiunii economico-financiare promovarea acelor măsuri care contribuie la creșterea răspunderii materiale atît a fiecărui om al muncii, a colectivelor, cît și a organelor colective de conducere în păstrarea și administrarea patrimoniului unității. Afectarea veniturilor, a rezultatelor financiare ale unităților, a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor si la împărțirea beneficiului, a sumelor depuse ca părți sociale sint tot atitea mijloace de stimulare a creșterii răspunderii personale și colective pentru bunul mers al activității intreprinderii, pentru cheltuirea cu eficiență maximă a fondurilor materiale. Semnificativă în acest sens este precizarea făcută de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvinta- rea rostită cu prilejul zilei sale de naștere : „Trebuie să înțelegem bine că autoconducerea. autogestiunea nu sint noțiuni abstracte. Ele trebuie înțelese în sensul că tot ceea ce se produce in țara noastră, toate bogățiile materiale și spirituale aparțin poporului, sînt proprietatea întregii națiuni și nimeni nu poate să risipească sau să aducă daune acestei proprietăți și avuții. Obligația fiecăruia este de a face totul pentru creșterea avuției naționale, pentru a spori forța materială și spirituală a întregului nostru popor".Aceasta este însăși rațiunea adoptării noului mecanism economico- financiar, a tuturor măsurilor de perfecționare continuă a acestuia.Dezbatere organizată de 
Ioan ERHAN

control efi-termen ; neurmărirea sis- realizării sarcinilor.Măsurile adoptate pe baza Comitetului Politic Exe-

pagubelor ca ticna- asumatetotodată, autoges- și prin
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Realitatea social-istorică, 

viața poporu[Uf ~ /ZVQare/e 

artei umaniste, patriotice
Congresul al IX-lea al P.C.R. a deschis culturii românești un drum nou, de amplă reconsiderare și valorificare plenară a direcțiilor fundamentale specifice evoluției prin veacuri a creației și vieții noastre spirituale. Sentiment tutelar al operelor reprezentative, al creațiilor durabile făurite pentru popor, patriotismul definește substanța întregii arte românești, este cheia de boită a ei, către care secretarul general al partidului l-a îndemnat pe toți creatorii să-și îndrepte atenția ca spre marele izvor de apă vie. menit să asigure tinerețea veșnică a culturii naționale.In acest fremătător și puternic proces creator s-au intîlnit și se întâlnesc scriitori din toate generațiile, pentru care crezul lui Bălcescu „Șt 

cel din urmă al meu cuvint va fi un 
imn ție, țara mea mult dragă", sau versul lui Coșbuc „sint suflet in su
fletul neamului meu" reprezintă o pildă emoționantă, un îndemn cutezător.Istoria poporului nostru s-a înfășurat adesea cu lacrimi, cu singe. Pă- mîntul pe care și-l dorea roditor și numai al lui s-a aflat de prea multe ori la întretăieri de vijelii. în acele momente de restriște, scriitorii s-au aflat alături de popor și prin cuvint și faptă i-au alinat suferința, i-au întreținut încrederea în viitor. Scrisul lor era armă de luptă și de îmbărbătare, iar cînd unii încercau să abată literatura română de la drumul ei firesc, democratic și patriotic, vocea celor mai de seamă reprezentanți ai literelor și spiritului devenea protest vehement, izvorît din identificarea cugetului lor cu nobilele aspirații ale celor mulți. Marele critic și istoric literar G. Călinescu, în anii dictaturii fasciste considera că scriitorii trebuie să slujească cu singur bun solid și TRIA", adăugind : profund pe scriitorii țional. Nici un mare te, Hugo, Eminsscu) nu s-a rușinat să fie patriot. Fără o Românie independentă nu poate exista literatura română".Arc peste timp, ideea supremei jertfe pentru apărarea locurilor in care te-ai născut, în care se odihnesc părinții părinților tăi și „știuții șl 
neștiuțîi", care, după cum scria Gri- gore Ureche, au nălbit timpii de 
bătaie cu trupurile lor, s-a metamorfozat în opere durabile ce poartă semnătura lui Bălcescu, Alecu Russo, C. Negruzzi, B. P. Hasdeu, V. Alec- sandri, M. Eminescu, G. Coșbuc, O. Goga, Delavrancea, N. Iorga, M. Sa- doveanu, Aron Cotruș, Liviu Rebrea- nu, Tudor Arghezi, Marin Preda, Nichita Stănescu ș.a. Devotamentul fată de patrie, față de popor incorporat în opera de artă demonstrează. fără putință de tăgadă, că scriitorul autentic, responsabil, nu s-a rupt în nici un moment de complexele probleme ale timpului său. că forța operei sale a dat-o nu evaziu-

abnegație „un obștesc, PA- „Disprețuim fără simț na- creator (Dan-

PARTIDUL
(Urmare din pag. I)României pe calea progresului social și material și cu pregătirea condițiilor obiective ale transformării revoluționare a societății. A făcut-o cu profunda convingere că lui îi revine rolul de partid „național și demo
cratic in sensul cel mai adine al cu
vintului", care luptă „nu numai pen
tru realizarea intereselor unei cla
se", ci luptă pentru „apărarea inte
reselor fundamentale și profunde 
ale națiunii întregi".Cursul evenimentelor a demonstrat că această angajare nu a fost declarativă, că previziunea României noi nu a fost doar un gînd nobil, ci rodul cunoașterii adinei a legilor devenirii istorice, al evaluării lucide a drumului care trebuia parcurs spre obiectivul final. Partidul clasei muncitoare s-a dovedit capabil să discearnă, foarte de timpuriu, că șansa de viitor a patriei, a socialismului însuși pe pămîntul românesc se află în realizarea unei economii puternice, pe temeiul industriei naționale — „problema proble
melor țării noastre" — prin care se puteau asigura apărarea și consolidarea independenței, micșorarea treptată a decalajului existent între România și statele avansate ale lumii. Partidul clasei muncitoare — scria revista teoretică „Viitorul social" în mai 1908 — „tinde spre in
dustrializarea țării, pentru că un stat 
industrial creează relații omenești 
superioare statelor înapoiate (din punct de vedere economic — n.n.l, 
cum sintem noi; in societatea indus
trială se creează mai bune condiții 
de trai pentru muncitorime, condiții 
materiale, morale intelectuale, se 
creează și mat bune condiții de lup
tă pentru emanciparea muncii. tn 
societatea industrială se creează po
sibilități și elemente pentru dezvol
tarea ulterioară a societății, la ter
menul cărei dezvoltări... se întreve
de idealul"; iar, la 4 ianuarie 1920, „Tribuna socialistă" remarca: „Fără 
industrie nu se poate ajunge la o 
civilizație desăvîrșită". Cuvintele, pa atunci profetice, au fost încorporate, prin acțiunea Partidului Comunist Român, in adevărurile de căpătă ale contemporaneității noastre.Preponderența covîrșitoare a sectorului agrar, anomaliile socio-eco- homice care minau realitatea rurală românească — ponderea excesivă a marii proprietăți, rămășițele semifeudale din sfera raporturilor sociale, lipsa de pămînt și drepturi politice resimțită de masele țărănești, exploatarea la care erau supuse și revoltele lor necontenite — defineau elementele esențiale ale unei chestiuni țărănești ce a polarizat preocupările programatice, doctrinare șl practice ale tuturor partidelor șl grupărilor politice ale vremii.în programul care a însuflețit acțiunea partidului politic proletar, independența națională și unitatea de stat au fost considerate ca imperios necesare atît pentru propășirea, in ansamblu, a patriei, pentru soluționarea problemelor vitale cu care se confrunta România, cit și pentru întărirea și intensificarea luptei maselor muncitoare împotriva exploatării, pentru făurirea unei noi societăți. Din convingerea nestrămutată a dreptului fiecărui popor „de a se 
stăpini și cîrmui pe sine însuși", din înțelegerea faptului că „națiunile vor 
continua să existe libere, pașnice, 
dezvoltîndu-se fiecare conform ge- 

nea. ci dialogul constant cu realitatea. că destinul creatorilor a fost și rămîne indisolubil legat de eforturile poporului din care fac parte pentru progres, bunăstare, dreptate și independență, idealuri-forță în toate etapele evoluției societății noastre.
„Poporul românesc, scria Nicolae Iorga, nu-l înțelegem ca o entitate 

metafizică, o plăsmuire a minții 
abstracte, ci înțelegem acea uriașă 
ființă, trecută prin multe lupte, în
cercări și suferinți, care a smuls tu
turora insă o vamă de frumuseți sau 
de amintiri întăritoare și care astăzi 
e în stăpinirea unei moșteniri, unui 
patrimoniu de tradiții, de datine, de 
istorie trăită, care face originalitatea 
lui, deci dreptul lui la viață. De la 
acest indreptariu pornim și, potrivit 
cu dînsul, ne întoarcem către acest 
popor, din care facem parte cu sînge- 
le și cu inima noastră, și ne incer- 
căm printr-o muncă iubitoare de fie
care clipă să-l înălțăm către cultura 
modernă". Profesiunea de credință a marelui vizionar și patriot care a fost N. Iorga s-a îngemănat, prin timp, cu altele la fel de vibrante și emoționante. Liviu Rebreanu, creatorul romanului românesc modern, scria în 1943 : „Istoria literaturii e sinonimă 
cu însăși istoria culturii unui popor, 
adică cu ceea ce un popor produce 
mat de preț din sufletul său pentru 
sufletul omenirii. Dacă ar fi un 
simplu joc, literatura n-ar mai re
prezenta nimic, nici cit un spectacol 
de revistă. Este, negreșit, o oglindi 
a vieții literatura, dar o oglindi se
lectivă, sintetică, in care se arată 
sufletul cel mai mare și etern al 
omului și al neamului". Marii scriitori se întîlnesc și în identitatea convingerilor despre menirea literaturii. Iată ce scria poetul Nichita Stănescu : „Puțini sint scriitorii care 
reușesc să-și depășească epoca. Dar 
nu cunosc nici un scriitor și nici un artist intr-adevăr talentat care să nu 
aibă ca sistem de referință activ in 
opera sa epoca In care trăiește. Con
știința istorică vizează in mod expli
cit viitorul istoric. A avea conștiința 
istorică înseamnă să optezi pentru 
un ariume tip de viitor. Omul de 
artă român, scriitorul român este 
implicat în mod activ în viitorul ță
rii sale, în construcția acestui viitor. 
Astăzi nu mai putem concepe arta 
atemporală. Nimic din ce s-a păstrat 
valoros în istoria literaturii române 
nu are caracter atemporal. Totul este 
istorie trecută prin conștiința este
tică".

Se știe că în Istoria culturii noastre s-au purtat adevărate bătălii pentru apărarea limbii române, pentru modernizarea ți cultivarea ei tn toate domeniile. în primele rîndurl s-au aflat D. Cantemir, I. Budai-Deleanu, apoi Bălcescu, Hasdeu ți Odobescu, Alecsandri, Eminescu ți Maiorescu, Creangă, Caragiale, Slavici șt Coșbuc, Iorga, Arghezi, Sadoveanu, Blaga, Călinescu și toți ceilalți cărturari animați de înalte convingeri ți sentimente patriotice, pentru că „Limba 
CLASEI MUNCITOARE

niului său" s-au Întemeiat principiile esențiale ale unei atitudini politice înaintate, profund patriotice, care a văzut în apărarea libertății patriei și făurirea statului național unitar român comandamente supreme.în acest spirit, partidul clasei muncitoare s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri economice și sociale destinate să potențeze capacitatea de apărare a țării, să-i consolideze independența ; s-a ridicat cu putere împotriva dominației străine, a tendințelor imperialiste cotropitoare, pro- clamînd solemn dreptul imprescriptibil al națiunii noastre, ca de altfel al tuturor națiunilor lumii, la o viață de sine stătătoare.De pe aceleași temeiuri și cu ferma convingere că „asupra unirii toți 
românii sint de o părere", că „între
girea țării e dorința comună a tutu
ror cetățenilor", partidul clasei muncitoare a conferit acestui obiectiv național fundamental un loc de prim ordin în activitatea sa. Unitatea na- țional-statală, scriau militanții socialiști, este un drept imprescriptibil — dreptul fiecărui popor de „a trăi ne
supărat și de sine stătător în margi
nile sale etnice", „dreptul impre
scriptibil și inviolabil al tuturor na
țiunilor la viața liberă și integrală" 
— o cerință istorică inexorabilă, reclamată de legile obiective ale evoluției societății. Reîntregirea vechii Dacii semnifica, în cadrul concepției revoluționare, făurirea statului național unitar, liber, fundat pe principiile de echitate socială șl egalitate politică pentru toți fiii țării, indiferent de naționalitate.în sprijinul cauzei nobile a unirii, militanții clasei muncitoare au adus argumentele de nezdruncinat ale unei istorii multimilenare. Ei s-au aplecat cu atenție asupra cărții de istorie a neamului, înțeleasă nu numai ca instrument de cunoaștere a măreției trecutului, ci și ca armă de luptă, menită să impulsioneze, să catalizeze energiile și conștiințele.Rezultat al voinței și acțiunii poporului român, Marea Unire din , 1918 a generat mutații profunde in toate domeniile vieții economice, sociale și politice ale țării. Pentru proletariat, al cărui număr și a cărui importanță vor crește prin întregirea hotarelor naționale, unirea a adus cu sine un cadru nou, propice dezvoltării luptei sale dezrobitoare. Participantă activă, ca forță înaintemergătoare, în procesul desăvîrșirii unității statale a poporului român, clasa muncitoare și-a făcut public crezul său politic: 
„România nouă de astăzi trebuie să 
devină România socialistă de 
miine".Pe calea înfăptuirii acestui ideal măreț, un moment' de cea mai mare însemnătate l-a reprezentat istoricul Congres din mai 1921, cu care prilej, prin unificarea, pe temeiurile programului și acțiunii comuniste, a tuturor forțelor politice muncitorești din România unită s-a făurit Partidul Comunist Român. „Partidul 
comunist — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — este in noile 
condiții istorice exponentul fidel al 
intereselor clasei muncitoare, ale în
tregului popor, puternica forță po
litică, capabilă să ducă la victorie 
lupta clasei muncitoare, a forțelor 
revoluționare și democratice, împo
triva exploatării și asupririi, să a- 
firme interesele supreme ale națiu
nii române". Făurirea Partidului Comunist Român, continuatorul celor

noastră-i numai cintec / Doina doru
rilor noastre".

„Limba — scria V. Alecsandri — 
este tezaurul cel mai prețios pe 
care-l moștenesc copiii de la părinți, 
depozitul cel mai sacru lăsat de ge
nerațiile trecute și cari merită să fie 
păstrat cu sfințenie de generațiile 
ce-l primesc". Conștient de rolul incontestabil al scriitorului în amplul proces de cultivare și înnobilare a limbii române, Mjhai Eminescu, cu luciditate, atrăgea atenția confraților: 
„Cind cineva nu s-a împrietenit nici 
măcar cu gramatica românească să 
nu cuteze să scrie poezii și nuvele". Marin Preda, Laurențiu Fulga, M. Beniuc, Fănuș Neagu, D. R. Popescu, Eugen Barbp, Constantin Țoiu, Ion Lăncrănjan, Ștefan Aug. Doinaș, Ion Brad, Alex. Andrițoiu, Ion Horea, Marin Sorescu, Ion Gheor- ghe, Adrian Păunescu, loan Alexandru, toate generațiile de scriitori de azi au adus și aduc prin opera lor 
frumuseți și prețuiri noi rostirii românești pentru că „limba română, spunea Nichita Stănescu, este patria 
spiritului nostru, așa cum România 
este patria ființei noastre vii".Momentele revoluționare de la 1848, actul Unirii de la 24 ianuarie 1859, războiul de independentă din 1877, zilele de foc și singe de la Mărăști, Oituz și Mărășești poartă și pecetea strălucitelor pleiade de cărturari pentru care trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul poporului, al tării au constituit programul lor de luptă și creație. Șl astăzi, după decenii, operele lor înnobilate de Istorie sint la fel de proaspete, la fel de vil in conștiința poporului și nu avem dreptul să le omitem, să le neglijăm în cercetările noastre în numele unor derutante formule estetizante. O adevărată epocă literară este așezată sub semnul zilei de 1 Decembrie 1918, o epocă determinată și de curentul național generat de revista „Sămănăto- rul“, revistă ce trebuie reașezată in adevăratele ei cadre Istorice si culturale, o epocă dominată de puternica personalitate a lui Nicolae Iorga, de versurile patriotice ale lui Goga, de debutul remarcabil al lui Sadoveanu și al altor scriitori.în tumultul luptelor pentru libertate și dreptate socială, pentru independență națională s-a născut Partidul Comunist Român, al cărui program de luptă revoluționară s-a identificat de la început cu idealurile și aspirațiile profunde ale întregului popor. Istoria sa este istoria României contemporane. Drumul său a fost drumul Lupenilor, al Griviței, al marii demonstrații antifasciste de la 1 Mai 1939, al înfruntării războiului și fascismului, dar și al maturizării și clarificărilor ideologice pentru mulți scriitori. Primejdiile ce se abăteau asupra țării, în succesiunea lor, au determinat forțele progresiste să realizeze, sub conducerea P.C.R., un larg front antifascist, democratic și patriotic. în primele rîndurl s-au 

mai înalte tradiții de luptă ale poporului român, ale clasei muncitoare și partidului său politic creat în 1893 a marcat o etapă nouă, superioară, atît pe plan ideologic, cit și organizatoric, în mișcarea revoluționară din România, a dat un nou și puternic avînt luptelor politice și sociale desfășurate de masele largi populare pentru a înălța patria română în demnitate și măreție.Idealurile partidului clasei muncitoare, idealuri ce au fost, apoi, înscrise pe steagul de luptă al Partidului Comunist Român, începînd din mai 1921, se împlinesc azi, în anii luminoși ai socialismului. După cel de-al IX-lea Congres, partidul nostru, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în strînsă unitate cu poporul, a deschis o nouă epocă în istoria țării. Cea mai fertilă din întreaga existență a României. O epocă de glorie, în care țara și-a aflat drumul spre deplina valorificare a resurselor sale materiale și umane. în care devin realitate aspirații de veacuri ale poporului nostru. în care România urcă impetuoasă pe trepte tot mai înalte de progres, de civilizație socialistă. Tot ce a înfăptuit poporul român în acești ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" a fost, mai în- tîi, gînd al partidului. Și tot partidul a chemat poporul să se cunoască mai bine pe sine, să-și evalueze forțele, să muncească pentru ca România să fie tot mai bogată, tot mai frumoasă. Cu partidul în frunte, avem garanția că vor fi înfăptuite cutezătoarele obiective trasate de Congresul al XIII-lea pentru actualul cincinal și pentru deceniul 1991—2000. Pentru viitorul luminos al patriei.
cinema

• Colierul de turcoaze ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : GRI- 
VITA (17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
O Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Măr in miliardar : FLOREAS
CA - 11; 13; 15, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Racolarea : FLACARA (20 33 40) — 
14,30; 16,30; 18,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15.
• Preria: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri in Ontario : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi ; FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) - 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Frumoasa Asii șl viteazul Muvol- 
ran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Vrabia pe gheață — 9; program
de desene animate — 11; 13; Lampa 
lui Aladin — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
S O șansă prea mare : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 15; 17; 19.
• Raidul vărgat: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. AURORA
(35 04 66) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Intrusul : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.
• Clinele — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30, 

aflat șl numeroși intelectuali : Petru Groza, C. I. Parhon, G. Enescu, N. Iorga, M. Sadovearfu, N. D. Cocea, Ilie Cristea, Al. Sahia. Z. Stancu, M. Beniub, M. R. Paraschivescu, A. Breitenhofer, Kovacs Gyorgy, Geo Bogza, Virgil Teodorescu, E. Jebe- leanu, Ion Pas, I. Teodorescu-Bra- niște etc. în diverse publicații, legale sau ilegale, acești slujitori ai scrisului românesc dezvăluiau cu mult curaj actele trădătoare, antinaționale și antipatriotice ale grupărilor și organizațiilor fasciste, apărînd interesele vitale ale poporului, ale țării. în aceste împrejurări, M. Sadoveanu scria : „Deși nu sint om politic in 
înțelesul obișnuit al cuvintului, in în
țelesul politicii ca profesie, sint 
foarte interesat de tot ceea ce se 
produce și se pregătește cu deosebire 
atunci cind e vorba de interesele pa
triei și de moștenirea pe care trebuie 
să o lăsăm generațiilor ce vor veni. 
$i am nădejdea că cel puțin o parte 
din camarazii mei vor înțelege că 
datoria lor e pe linia de progres, pe 
care au urmat-o intelectualii din 
toate timpurile". Teoriile rasiste și naționaliste, străine spiritului poporului român, erau respinse cu vehementă de mulți scriitori. Lucian Blaga scria : „Cind ideea de rasă se 
împerechează in mod nenorocit cu o 
sensibilitate stilistică rigidă se pro
duce fenomenul dizgrațios și mătăhă
los căruia ii dăm numele de mesia
nism rasial. Atitudinea pretențioasă 
in formă, primejdioasă, pe cit de 
naivă în esență a mesianismului ra
sist — care tn ultimele sale conse
cințe teoretice și practice propagă in 
ascuns sau in față imperialismul, 
fizic și economic al unei singure rase — nu e prin nimic justificată. Si fim 
noi înșine sub stelele noastre și să 
îngăduim celorlalți să fie și ei — tot ei înșiși sub stelele lor". Pentru atitudinea lor patriotică, progresistă, democratică, Arghezi, M. Sadoveanu, G. Ibrăileanu, M. Ralea, L. Rebreanu, G. Călinescu ș.a. au fost ponegriți public, amenințați cu moartea și bătaia, iar alții, precum N. Iorga, P. Andrei, V. Madgearu au fost victimele acțiunilor Iresponsabile ale grupărilor teroriste.Vremurile au fost tulburi, dar din aceste înfruntări, literatura română a ieșit biruitoare. Scrierile lui M. Sadoveanu, T. Arghezi, L. Blaga, Camil Petrescu, G. Călinescu. L. Rebreanu, Al. Philippide etc., purtind pecetea timpului, dau forță și demnitate spiritualității românești și o redimen- sionează în contextul literaturii universale.Mărețul act revoluționar de la 23 August 1944 a marcat începutul unei noi ere pe pămîntul greu încercat al României. Războiul nu se sfirșise, dar în spațiul românesc viața spirituală se înviorează, în publicațiile ce apar sau reapar imediat după 23 August 1944 scriitorii își exprimau totala adeziune la * * noul program de luptă, la noile momente revoluționare. Toate generațiile de scriitori, depășind unele rigidități și formule dogmatice, s-au aflat unite intr-un front nou, frontul insu- flețitor și entuziast al construcției 
socialiste. „Trăind în miezul unui ev 
aprins", scriitorii s-au implicat in marile probleme ale contemporaneității, conștienți fiind că arta adevărată nu a fost niciodată ruptă de determinantele ei sociale.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mlcâ) : Frumoasa din pădurea ador
mită (spectacol prezentat de Teatrul 
„Fantazlo“-Constanța> — 10,30; Co
medie de modă veche — 17,30; (sala 
Atelier) : între patru ochi (A) — 10; 
Intre patru ochi (B) — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevL Recital de 
plan Dan Atanasiu — 11; Recital de 
orgă Ioslf Gerstenengst — 18; (sala 
Studio) : „Panoramic XX". Ansam
blul „CONTEMPORAN". Conducerea 
muzicală : Marcel Spinel — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Bărbierul din 
Sevilla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Băiatul șl palele fermecate — 10,30; 
Casa cu trei fete — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

Congresul al IX-lea al P.C.R. a re- definit rolul activ al literaturii în transformarea revoluționară a societății, a omului. în slujirea și promovarea progresului social, în elevarea vieții spirituale a poporului. în acest cadru generos, literatura, sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„trebuie să-și tragă seva din reali
tatea social-istorică în care se naște, 
ea fiind incompatibilă cu înstrăina
rea de viată, cu lipsa de țel, cu gra
tuitatea, cu așa-zisul principiu al 
artei pentru artă, infirmat de În
treaga dezvoltare a culturii universale". Din acest contact regenerator cu autenticele surse de inspirație s-au născut opere încărcate de idealuri umaniste, ce reprezintă un legămînt cu Înaintașii și punți încărcate de responsabilitate către generațiile viitoare. Umanismul ce caracterizează literatura contemporană nu se confundă cu o adeziune la o formulă estetică, ci încorporează o concepție nouă și amplă cu privire la rolul omului în societate, cu multiple funcții educative și formative. Sincronizate cu marile evenimente și probleme ale timpului, izvorite din mijlocul lor, operele durabile ale literaturii române au promovat, promovează și vor promova mereu valențele autentice ale umanismului, demnității și responsabilității în fața succesivelor generații de cititori, pentru că fiecare creator a aspirat și aspiră mereu să fie „suflet in sufletul neamului".

Eugen MARINESCU

Zona cu obstacole — 16,30; 18,30 :
DACIA (50 35 94).
• Aleksandr Nevski — 9; 11: 13; 15,
Un strigăt după ajutor — 17; 19 :
UNION (13 49 04).
• Allo, taxi !: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Berlin kaputt — 15, Piedone in
Egipt — 17; 19 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13).
• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce — 17; 19 : FERENTARI
(80 49 85).
• Fata fără zestre: PACEA (71 30 85) 
— 15; 18.
• Dublă depășire : VIITORUL 
(10 68 40) — 15; 17; 19.

teatre

Botoșani : maternitatea nouă din orașul înnoit

i CASA CU_ MULJM COPII i 
j semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j

MAMA COACE UN CUPTOR DE PLĂCINTE. Din acelea mari, bune, pufoase, „cu poalele-n briu", despre care vorbea cîndva Ion Creangă.'— Să fie destule, că ne adunăm cu toții. Avem opt copii, cărora li se adaugă nepoții și alte rubedenii. Acesta ni-i obiceiul : de familie mare, puternică.Pentru Măndița Hambur- dâ, cooperatoare din Mitocul Leordei, e o zi deosebită : astăzi vine din armată unul din feciori. Stefan.— Trag nădejde că și-a Îndeplinit cum trebuie îndatoririle. Așa i-am deprins pe copii : să crească oameni în adevăratul înțeles al cuvintului, să muncească pentru țară și să fie gata să-și apere țara. După ce și-a făcut datoria sub arme, Fănică merge să-și facă din nou datoria la strung, acolo, la Fabrica de zahăr din Bucecea.în vreme ce ne vorbește, mama nu stă o clipă locului. Are atîtea lucruri de făcut ! Dar, trebăluind pe ici, pe colo, gîndul i se îndreaptă întruna către copii.— Am născut șapte băieți, unul după altul. Dar îmi doream nespus de mult și o fată. Dorința mi s-a împlinit cînd am adus-o pe lume pe Ana. Și iată că, ce măsură ce ni s-a înmulțit familia, nl s-a schimbat și viața, traiul. în locul casei vechi, acoperită cu stuh, am zidit-o pe asta nouă, mare, trainică, frumoasă. De mare ajutor ne-a fost împrejurarea că la începutul anilor ’70, cînd s-a făcut industrie și la Botoșani, bărbată-miu a venit cu lucrul mai a- proape de casă. Acum își poate face și aici meseria : se topesc și se toarnă metale și la noi. Toate rosturile vieții au o nouă Împlinire.Răzbătind din cuptor, mirosul ademenitor de plăcinte a început să umple întreaga casă.în tindă se aud glasuri. Mama se îndreaptă către ușă. încep să-i sosească copiii și nepoții. Continuîn- du-i gîndurile, am putea spune că îi intră in casă viitorul.MAI ÎNTÎI SE IVESC GHIOCEII. După bătaia timidă în ușa cabinetului medical, apare prin deschizătura mică un buchețel de ghiocei, ca un mesaj al candorii. Apoi ușa se deschide ceva mai mult, lăsind să pătrundă capul blond al unui băiat de vreo 12—13 ani. Mîna dreaptă, întinsă cam stîngaci, așază florile pe măsuță, lingă stetoscop.— Ghioceii i-am cules chiar eu, din marginea pădurii.Buchetul e împins ușor, cu vîrful degetelor, iar glasul adaugă :— Sînt pentru dumneavoastră...— Mulțumesc, Ovidiule I îți mulțumesc foarte mult. Ai nevoie de ceva ?— Nu. Am venit doar pentru flori...— Bine. Mîine o să trec pe la voi. Să-ți văd și frații.— Mulțumesc. Sărut- mîna...Doctorița Valentina Bur- duja ne lămurește :— îl am în îngrijire pe
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mele — 18,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Eunucul — 10; Hamlet — 16.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 10,30; Mitică Popescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță ttrzle — 10,30; Atentle, se 
filmează — 19,30.
• Teatrul de comedie (18 64 80) : 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 10; Capcană pentru un 
bărbat singur — 14; 17,30.
• Teatrul „C.L Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scaplno — 10; Jocul 
vieții șl al morțll In deșertul de ce
nușă — 18,30; (sala Studio) : EX — 
10,30; Pensiunea doamnei Olimpia 
— 18.
• Teatrul Glulești sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, Hui Iul Ion — 10; Nu, 
eu nu regret nimic — 17; Joqțirl cru
de — 18,30; (sala Glulești, 18 04 85) : 
Hotel „Zodia gemenilor" — 11; Cum 
s-a făcut de-a rămas Catinca fată 
bătrină — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlca! „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere — 15; Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) t 
Elefănțelul curios — 11; (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Lungul nasului — 
11,30.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 10; 15; 18,30.
• Estrada Armatei (sala’ C.C.A.,
13 60 64) : Start la varietăți — 15,30;
Veselia are cuvintul — 18.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Opera de trei parale — 18.

Ovldiu de cînd era mic. Pe atunci a avut o hepatită într-o formă deosebit de gravă. Am reușit să-1 vindec, asigurindu-i apoi dezvoltarea normală. Mă îngrijesc, de asemenea, și de ceilalți trei frați ai lui.— Sînteți, cum se spune, medicul casei. La noi este o titulatură de tradiție și de noblețe.— Este, în primul rind, o îndatorire de mare răspundere. Și nu doar față de o familie sau alta ci față și de întreaga societate. Am în vedere problemele deosebite ale fiecărei

— N-aș răspunde cu un exemplu particular sau cu altul, ci cu un fapt general : bazîndu-mă pe observațiile pe care le-am făcut zî de zi pot afirma că în ultimele două decenii media înălțimii și a greutății băieților și fetelor a crescut substanțial, că avem o tinără generație sănătoasă, viguroasă. Se poate, oare, o răsplată mai mare ?Ne îndreptăm împreună spre ieșire. Pe doctoriță o așteaptă atîtea drumuri ! Dar iată că, din prag, se întoarce pentru o clipă înapoi șl ia buchețelul de
Copacul puternic 

al familiei 
cu urmași vrednici

O imagine a copilăriei fericite

vîrste : pe cei mici trebuie să-i deslușești fără ca ei să-ți poată spune ceva f pe cei mari sâ-i înțelegi deși, uneori, nu-ți șpun cu ușurință totul.— Ghioceii sînt o dovadă că i-ați înțeles, că le-ați dobindit încrederea.— Poate. Unii copii mă cunosc de foarte mici. Iată pe Silvică Vlad, care a avut unele probleme de creștere, după ieșirea din maternitate l-am urmărit absolut în fiecare zi. Pentru el sint un om apropiat, e ca și cum aș face parte dintre ai săi. La 23 februarie, împlinind un an, a fost sărbătorit cu bucurie de întreaga familie. Acestei împrejurări fericite i se adaugă încă una-5- mama lui Silvică este din nou însărcinată.— Așadar, în curînd, în familia Vlad veți ingrijî doi copii.— Nu în curînd, ci de pe acum. Viața trebuie îngrijită, ocrotită, de la prima ei manifestare. Nimănui nu-l este îngăduit s-o neglijeze sau să o suprime. Doar este vorba de un om.— Deci, ca oricare alt bun părinte, aveți destule griji. Cum vă sint răsplătite ?

ghiocel. Cu el în mină străbate străzile noi ale orașului. Cu ghioceii, vestitorii dintotdeauna ai primăverii.O ADEVĂRATĂ ISTORIE. A DEMOGRAFIEI BOTOȘANIULUI e înscrisă in paginile, în frumoasele pagini de beton și sticlă ale construcțiilor sale. S-au înălțat 26 000 de apartamente, realizate aproape în totalitate in ultimele două decenii. în prezent, 91 la sută din populația orașului trăiește in locuințe noi. Dar această realitate are și alte înfățișări, cu la fel de ample implicații sociale pe care ni le dezvăluie lng. dr. Eugen Tiperciuc, șeful secției județene de proiectare :— La început a fost industrializarea care a croit un nou destin orașului și a atras forță de muncă tinără. Pentru familiile abia constituite s-au construit garsoniere și apartamente cu două camere, cum sînt cele din ansamblurile Parcul tineretului șl Grivița. Cu vremea, familiile mă- rindu-se, au început să domine apartamentele cu două și mai cu seamă cu trei camere, cum sînt cele din ansamblurile Primăve
ADNOTĂRI

UN MOD CIUDAT DE A CERE SCUZE...
In numărul său de ieri (12 din 

22 martie a.c.), „Luceafărul" oferă 
cititorilor citeva explicații cu pri
vire la incorecta prezentare, în pa
ginile acestei reviste, a unei dez
bateri literare 'ce a avut loc la clu
bul Uzinelor „Republica" pe mar
ginea romanului „Rănile soldaților 
învingători" de Corneliu Leu, și nu 
a „Romanului unui mare caracter" 
cum, in mod greșit, se relata in 
numărul său din 15 martie a.c. 
Din păcate, trebuie să spunem că, in afară de această necesară recti
ficare, tot șirul de explicații ce ur
mează, departe de a face confuzia 
„explicabilă", are darul, din con
tră, de a o spori, „erata" incercind să transfere răspunderea revistei 
asupra unor instituții și organe de 
presă ce n-au nici o legătură cu 
modul defectuos în care „Luceafărul" și-a informat cititorii. Așa- 
zisele „scuze" ale publicației invocă 
un număr impresionant de institu
ții, foruri și ziare, insinuîndu-se 
că participarea reprezentanților 
acestora la respectiva manifestare 
ar putea oferi dacă nu temei, mă
car „circumstanțe atenuante" pre
zentării eronate a dezbaterii de la 
„Republica" I In nota respectivă 
sint citate fragmente din relatările 
altor ziare care au consemnat corect 
opiniile unor cititori asupra roma

rii și Bucovina. în ultimul timp familiile au deyenit puternice, numeroase, a trebuit să le asigurăm suprafețe locuibile mai mari, un confort mai bun și un număr sporit de încăperi. Este cazul blocurilor din zona centrală și de pe Calea Națională unde precumpănesc apartamentele cu trei și cu patru camere. Așadar, avem de-a face cu o adevărată condiționare în lanț : dezvoltarea industriei — creșterea familiilor — asigurarea unui confort sporit. E însăși istoria nouă a orașului exprimată prin graiul atît de concret, de edificator al construcțiilor sale.— O istorie care se continuă...— în ’86 construim încă 1 200 de apartamente — din care aproape jumătate vor fi cu trei și patru camere — iar în întregul cincinal, 6 500. Le construim, dorindu-le de pe acum viitorilor locatari, familii prospere, puțernice, numeroase. Adică familii care să fie temelii durabile ale societății noastre.RĂDĂCINA, TULPINA, MLĂDIȚA — toate la un loc alcătuiesc arborele. Prin legea firii, nici o parte nu poate să-i lipsească copacului puternic, sănărtos, viguros. Și tot prin aceeași nestrămutată lege mlădițe- le trebuie să fie cele mai numeroase. Alăturarea noastră nu este întînjplă- toare. Spunînd „Codrule, Măria Ta", Eminescu se a- dresează — în versuri cu sonorități de doină șl de baladă — însuși poporului. După cum, într-o memorabilă replică a lui Ștefan cel Mare din „Apus de> soare", acea „pădure tînâră" înseamnă, așișderea, poporul, cu tinerețea, 'cu mlădițele lui......Tot despre asemenea profunde semnificații stăm îndelung de vorbă cu profesorul Dumitru. Lavric, om care a bătut au pasul toate meleagurile Țării de Sus, mergînd la izvoarele adînci și limpezi ale artei populare, sorbindui-le frumusețea și înțelepciunea.— Miracolul atît de omenesc, de apropiat nouă, al nașterii copiilor inspiră numeroase creații populare de toate genurile începînd de la orații și pină la colinde și urâturi. Cei care au mulți copil, care au familii numeroase, puternice, sînt ținuți în cinstea obștii și asta tocmai pentru că ei întăresc țara, îl asigură viitorul. Iată cum glăsuieș- te o strigătură culeasă de mine la Manoleasa, de la Catinca Budoi:
Ferice de doi părinți. 
Ce-o făcut copii cuminți. 
Ce-o făcut, ce-o legănat. 
Bună cinste-o căpătat.Ascultăm versurile acestea in care fericirea personală și cinstirea obștii sint atît de firesc alăturate. Firesc, așa cum — printr-o splendidă continuitate — se petrec lucrurile și în viața noastră de toate zilele.

Gh. ATANÂSIU 
Silvestri A1EENE1 Foto : E. Dichiscanu

nului „Rănile soldaților învingă
tori". In ce scop ? Probabil, in 
acela de a crea impresia că la 
eroarea „Luceafărului" au „concu
rat" și cei care, prezenți la dezba
tere, și-au informat cum se cuvine 
cititorii.

Ne exprimăm nedumerirea față 
de un asemenea mod, cel puțin ciu
dat, de a se cere scuze cititorilor 
care au fost dezinformați. Nu era 
oare mai simplu și, desigur, mai 
onest ca „erata" să se rezume la 
„cuvenita rectificare", publicația 
făcindu-și autocritica, decît să se înece o evidentă incorectitudine in- 
tr-un noian de explicații care nu 
„explică" propriu-zis nimic, dar 
exprimă, din păcate, o mentalitate, 
reprobabilă, aceea a justificărilor cu 
orice preț șt un obicei, păgubitor, 
acela de „a da vina pe alții" ? Ju
decind după ultimele rinduri ale 
confuzei note, s-ar zice că nici mă
car atunci cînd autorii ei s-au ho- 
tărit, in fine, de a face „cuvenita 
rectificare", nu este vorba despre 
recunoașterea unei greșeli. Căci 
nu scuzele revistei par să consti
tuie obiectul notei,' acesta fiind, in 
realitate, doar „regretul", subliniat, 
că la respectiva dezbatere n-a fost 
invitat un reprezentant al său...

M. COSTEA



SCINTEIA — duminică 23 martie 1986 PAGINA 5

Fapte ale dăruirii 
și abnegației muncitorești
(Urmare din pag. I)Ne-a răspuns inginerul Vasile Panțîru, directorul întreprinderii : — Nici un secret. El poartă numele de muncă, ordine, disciplină. Și spirit de prevedere. Mai exact spus, reparațiile planificate pentru primul semestru al anului 1986 în secția țesătorie le-am executat încă în lunile noiembrie și decembrie. Pe această bază, indicele mediu de folosire a mașinilor și utilajelor a crescut cu 10 la sută, situîndu-se aproape de limită maximă. Pe de altă parte, am sporit volumul de țesături realizate din fire proprii, urmare firească a aplicării aceluiași procedeu și în secția filatură, în prezent, executăm eșalonat reparațiile prevăzute pentru semestrul al doilea, astfel incit să menținem un indice ridicat de funcționare a mașinilor și utilajelor pe întreaga durată a anului.Hotărîți să-și aducă o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea bazei energetice a țării, sondorii de la Schela de foraj Zemcș, 

județul Bacău, au realizat cele mai mari viteze de lucru, depășind cu mult prevederile planului și fiind autorii unui record vrednic de toată lauda. Acționînd sub deviza „Toate sondele destinate producției — finalizate înainte de termen", brigăzile conduse de inginerii Gheorghe Suditu și Gheorghe Georgescu au predat producției, de la începutul anului și pină acum, de două ori mai multe sonde față de prevederile planului la zi. După cum ne transmite corespondentul nostru Gheorghe Baltă, aceste remarcabile rezultate se datorează măsurilor luate pentru întreținerea și exploatarea cît mai judicioasă a instalațiilor, creșterea vitezei de lucru prin folosirea unui regim optim de foraj, întărirea asistenței tehnice în schimburile de noapte, a ordinii și disciplinei. Ieri, am aflat de la Trustul de foraj extracție a țițeiului Moinești că inițiativa sondorilor din Zemeș a fost preluată și de colectivele de muncă de la schelele de foraj Comă- nești, Tirgu Ocna și Ghelința.Nu ne rămîne decît să le dorim mult succes in aplicarea ei. întru realizarea și — de ce nu ? „dobori- rea“ recordurilor de pină acum.
MAI MULT, MAI BINE, MAI 

EFICIENT ! ' Desfășurînd o muncă susținută pentru a întîmpina cu rezultate deosebite cea de-a 65-a aniversare a făuririi gloriosului nostru partid comunist și ziua de 1 Mai, colectivele din 60 de unități economice din municipiul 
Cluj-Napoca înscriu pe graficele întrecerii socialiste, peste planul la zi, 136 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 160 tone mașini și utilaje pentru industria ușoară și alimentară, precum și produse ale
vremea 

Sportul menține sănătatea și întărește organismulSportul înseamnă performanță ? Am adresat această întrebare cunoscutului specialist ION MATEI, profesor la Liceul din Predeal, autorul unor lucrări în domeniul sporturilor de masă. Răspunsurile primite/în cadrul discuției, sfaturile prezentate s-au constituit intr-o pledoarie convingătoare in favoarea practicării sportului de oameni de toate virstele.

industriei electrotehnice, mașini și utilaje pentru agricultură și silvicultură, electrozi siderurgici, produse abrazive, armături pentru construcții și altele, care se remarcă prin performanțe tehnice și calitative superioare. Rezultate cu atit mai demne de evidențiat — subliniază corespondentul nostru Marin Oprea — dacă avem în vedere că ele au fost obținute în condițiile în care sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 2,5 la sută.Generalizînd valoroasa inițiativă „Cît mai multe produse cu consumuri materiale și energetice reduse", colectivele muncitorești de pe platformele industriale din municipiul Vaslui au înregistrat creșteri substanțiale ale productivității muncii. Numai in această săptămînă — ne anunță corespondentul nostru Petru Necula — s-a obținut, peste prevederi, o produc- ție-marfă industrială în valoare de peste 5 milioane lei, care a „rotunjit" la 63 milioane lei valoarea producției suplimentare realizate de la începutul anului și pină acum, în acest fel, s-a creat posibilitatea îndeplinirii înainte de termen a planului trimestrial pe municipiul Vaslui la principalii indicatori economici. De altfel, acest succes a fost dobîndit în condițiile diminuării sensibile a consumurilor materiale și energetice, ale reducerii cheltuielilor de producție. Altfel spus, cu o eficientă economică ridicată.Organizarea judicioasă a producției, mai buna aprovizionare cu materii prime și materiale, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, asimilarea de noi produse, cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, mobilizarea exemplară a forțelor umane și materiale — iată principalii factori care stau la baza succeselor obținute de oamenii muncii din industria județului 
Buzău pentru onorarea ritmică și în condiții de înaltă calitate a contractelor încheiate cu partenerii externi. După cum ne transmite corespondentul nostru Stelian Chi- per, față de aceeași perioadă a a- nului trecut realizările la export în profil teritorial sînt mai mari cu 33 la sută. Un număr de 12 unități economice, printre care întreprinderea de garnituri de frină și etan- șare și Turnătoria de fontă din Rîmnicu Sărat, și-au depășit prevederile de plan la export pentru actualul trimestru cu peste 9 milioane Iei. De asemenea, întreprinderea de utilaj tehnologic, întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice și întreprinderea de tîmplărie metalică Buzău au trecut de acum la execuția comenzilor pentru export prevăzute pentru luna aprilie.
cătoare, tn sud-vest șl estul țării, pre- 
dominlnd din sectorul sudic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl 8 grade, iar maximele între 
8 și 16 grade, local mai ridicate. Ceață 
locală, la începutul intervalului, mai 
ales în regiunile extracarpatice. In 
București : Vremea va continua să se 
încălzească ușor; Cerul va fi temporar 
noros. In partea a doua a intervalu
lui va ploua. Vint slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 2 șl 6 grade, iar maximele între 
10 șl 14 grade. In primele dimineți, 
ceață.

grupului și le va stimula dorința de participare.
— După cite știm, specialiștii au 

elaborat diferite modalități de an
trenare xa organismului, in funcție de 
vîrstă ?— Specialiștii apreciază, in mod științific, stadiul de antrenare al unui organism pe baza unor teste și punctaje foarte precise, repartizate pe patru grupe de vîrste : în prima grupă sint incluși bărbați pină la 35 de ani, cu o condiție fizică bună ; în grupa a doua — bărbați pînă la 40 de ani cu o condiție fizică medie, și femei pînă în 35 de ani, cu o bună condiție fizică; din grupa a treia fac parte bărbați de 40—50 de ani și femei pină la 40 ani, cu o condiție fizică medie, și tineri de la 12 ani în sus; în grupa a patra sînt bărbați în

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

vîrstă de peste 50 ani și femei peste 40 ani.Pentru cei care doresc să ișl controleze gradul de pregătire sportivă atins, dăm mai jos cîteva date orientative. Se va încerca să se atingă un punctaj minimal săptămînal după cum urmează : grupa întîi — 17—20 puncte, grupa a doua — 14—16 puncte, grupa a treia — 11—13 puncte, grupa a patra — 8—10 puncte. Și acum punctajul pentru două activități fizice din cele mai larg răspîn- dite : alergarea și ciclismul. Pentru grupa întîi se acordă un punct pentru parcurgerea în alergare pe distanța de un kilometru în 4 minute, iar cu bicicleta — doi km în 3,30 minute ; la grupa a doua — un kilometru în 5 minute, iar cu bicicleta— doi km în 5 minute ; la grupa a treia — alergarea pe distanța de un kilometru - în 6,30 minute, iar cu bicicleta — doi km în 7 minute ; în sfîrșit, în grupa a patra — un kilometru în 9 minute de alergare, iar cu bicicleta — doi km în 8 minute.Se marchează cu 5 puncte : grupa Întîi — alergarea unui traseu de 5 km in 20—21 minute sau ciclism — 10 km în 18—19 minute ; la grupa a doua — alergare 5 km în 27—28 minute sau ciclism — 10 km in 27— 28 minute ; grupa a treia — alergare 5 km în 33—34 minute, iar ciclism— 10 km în 37—38 minute ; grupa a patra — 5 km alergare în 48—49 minute sau ciclism — 10 km în 43— 44 minute. Se pot acorda 10 puncte, dublînd aproximativ cifrele date mai sus pentru punctajul de 5.
— Există, după cum am aflat, și 

o metodă practică, foarte utilă, de 
alergare combinată ?— Tocmai voiam să aduc în discuție această metodă. 'Se începe cu o

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
Excelenței Sale

Domnului General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice PakistanCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, îmi face o deosebită plăcere de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului pakistanez prieten, progres și prosperitate.Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilpr noastre, relațiile de prietenie și cooperare fructuoasă dintre România și Pakistan se vor extinde continuu, în avantajul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂCu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare primului ministru al Reintre numeroasele localități situate pe Valea Indusului șl a afluenților săi, care au jucat un rol important în Istoria Pakistanului, Lahore ocupă, fără îndoială, un loc de frunte. Acum trei decenii. In acest frumos oraș, cu circa trei milioane de locuitori și cu bogate tradiții culturale, a avut loc memorabilul act aniversat astăzi — proclamarea Republicii Islamice Pakistan. Survenit la nouă ani după cucerirea independenței, evenimentul de la 23 martie 1956 a marcat un important pas înainte pe calea înfăptuirii aspirațiilor poporului pakistanez de a fi pe deplin stă- pîn pe destinele sale și a-și făuri o viață nouă. El a fost urmat în perioada celor treizeci de ani care au trecut de atunci de ample eforturi pentru dezvoltarea economico- socială a țării, ani care stau mărturie înfățișării Pakistanului de. azi. Dacă in 1947, anul do- bîndirii independenței, industria pakistaneză era ca și Inexistentă, în prezent Pakistanul dispune de o industrie proprie, capabilă să livreze o gamă largă de produse, ca utilaje chimice, tractoare, autoturisme, nave, echipament rulant, îngrășăminte etc.Realizările Pakistanului nu se rezumă însă numai la sectorul industrial. Importante schimbări au fost înregistrate, de asemenea, In agricultură. De-a lungul fluviului Indus au fost construite o serie de mari baraje, ca acelea de la Man- gla și Tarbela, șl a fost realizată o largă rețea de canale de irigații, care face posibilă practicarea agri-
TELEGRAMETovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Gheorghi Atanașov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, o telegramă cu prilejul alegerii sale în această funcție, prin care îi adresează, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, cele mai sincere felicitări.Totodată, în telegramă se spune: îmi exprim cbnvingerea Că, âcțio- nind în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor adoptate la nivel înalt, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare româno-bulgare se vor dezvolta și adinei pe multiple planuri.

*Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Repu
alergare pe o porțiune de circa 300 m. Cine se simte puțin obosit se oprește, face cîteva exerciții de respirație, flotări și exerciții de suplețe și din nou alergare. în funcție de ceea ce întîlnește pe traseu, de ceea ce îi oferă natura, va utiliza în scurtele pauze trunchiurile căzute, bolovanii, ramurile copacilor. La fiecare 200—300 m se vor face opriri pentru a sări peste obstacole, sau se va folosi craca unui copac pentru cîteva balansări pe mîini sau pentru diferite jocuri și exerciții distractive. în alergare se vor căuta denivelările de teren pentru a mobiliza mai bine toată musculatura și articulațiile, pentru a stimula funcțiile vitale ale aparatelor circulator și respirator.Acest tip de alergări, combinate cu exerciții de gimnastică și jocuri distractive, practicate circa 30 de minute, constituie cel mai plăcut mod de antrenare sportivă pentru toate virstele. Alternanța de ritm — cu exercițiile de forță și de sprint — este mai stimulativă, atît din punct de vedere fizic cit și psihic, decît o alergare continuă care uneori poate fi monotonă. în stațiunile de odihnă este bine ca fiecare să iși aleagă variante de mers pe jos și să-și stabilească de la început un program de alergare simplă sau combinată cu diferite exerciții și jocuri.în toate sezoanele poate fi practicată plimbarea pe teren variat, pe un traseu de 1—10 km, după capacitatea fiecăruia. Se va începe cu parcurgerea unui 'kilometru de către persoanele neantrenate și cu șase km, în cazul celor antrenate. Se va alerga 1—3 minute, cu pauză, pînă la revenirea aproape la normal a pulsului (care poate crește pînă la 120). Apoi se va relua alergarea. Exercițiul se repetă de mai multe ori, timpul total fiind de la 15 la 40 minute, In funcție de posibilitățile fiecăruia.Sînt numai cîteva din numeroasele modalități de antrenare a organismului, cu recomandarea ca toate exercițiile, mișcarea, jocurile sportive să se practice la început gradat, apoi continuu și evitînd excesele — ne-a spus în încheiere interlocutorul. De reținut că orice tip de exerciții și, în general, mișcarea trebuie să se facă cu un anumit grad de efort, in măsură să mobilizeze și să stimuleze funcțiile inimii, plămînilor, aparatului locomotor și, în final, ale întregului organism. în prezent, medicul de specialitate colaborează cu profesorii de sport pentru alcătuirea și stabilirea unui program intensiv de exerciții fizice și sport pentru recuperarea bolnavilor, în general, și chiar a cardiacilor după infarctul de miocard. în stațiuni de la noi din țară se practică, sub îndrumarea specialiștilor, cura profilactică, în scopul menținerii sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor ; în cadrul acestei cure, mișcarea, exercițiile fizice, jocurile sportive ocupă rolul cel mai important. Cu atît mai utilă este continuitatea, pe tot parcursul anului, a acestor activități.

Elena MANTU

publicii Islamice Pakistan, Mohammad Khan June jo, in care sintexprimate urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin in activitatea pe care o desfășoară.culturii pe circa un sfert din suprafața țării.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes rezultatele activității constructive desfășurate de poporul pakistanez. Intre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan s-au statornicit relații de colaborare, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și avantajul reciproc, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție hetăritoare la evoluția pozitivă a acestor relații au adus în- tîlnirile la nivel înalt dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohammad Zia-ul Haq, care au dat un puternic impuls dezvoltării cooperării bilaterale pe multiple planuri. Cu prilejul recentei inaugurări a Blocului de ulei din cadrul Rafinăriei de la Karachi — important obiectiv industrial construit în colaborare cu România — șeful statului pakistanez a exprimat recunoștin-» ța profundă pentru contribuția de mare însemnătate a președintelui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea raporturilor româno-pakistaneze, relevînd că noua unitate productivă reprezintă „un monument viu 
al relațiilor de strînsă colaborare 
dintre România și Pakistan".Este convingerea fermă a ambelor popoare că, mergînd pe drumul deschis de acordurile și înțelegerile existente, conlucrarea româno-pâ- kistaneză se va dezvolta continuu, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
blicii Franceze, Jacques Chirac, prin care, cu prilejul învestirii sale în a- ceastă funcție, îi adresează calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de" progres și prosperitate pentru poporul francez.în continuare, în telegramă se arată: Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie dintre poporul român și poporul francez, la promovarea cărora ați contribuit personal, raporturile politice, economice, culturale, tehnico-științifice și în alte domenii dintre România și Franța, ca și conlucrarea româno- franceză pe plan internațional vor cunoaște o nouă dezvoltare, în interesul reciproc al celor două țări și popoare, al afirmării politicii de pace, independență, destindere și cooperare în Europa și în lume.

BULETIN RUTIER
Recomandări 

de la Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția circulațieReluarea circulației autoturismelor proprietate personală favorizează creșterea valorilor de trafic, în special în interiorul localităților urbane, solicitînd din plin îndemînarea celor de la volan. Pentru desfășurarea în siguranță a circulației este necesar ca automobiliștii amatori să ruleze cu prudență sporită, mai ales în primele deplasări, să circule cu viteză moderată, ținînd seama că drumurile prezintă încă pe alocuri porțiuni umede și alunecoase, iar depășirile în condițiile în care se semnalează ceață să se efectueze numai pe sectoarele unde este posibilă vizibilitatea necesară. Se impune, de asemenea, utilizarea corectă a benzilor de circulație, evitarea opririlor și staționărilor care stînjenesc deplasarea normală a mijloacelor de transport în comun, manifestîndu-se totodată o atitudine preventivă în zonele frecventate intens de pietoni : intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun și sedii ale întreprinderilor și instituțiilor. Deplasările în afara localităților să fie planificate de așa fel. îneît să se evite, pe cît posibil, circulația pe timpul nopții, cînd riscurile de accidente sînt mai mari.înainte de plecare în primele curse, este necesar să se verifice atent starea și presiunea pneurilor, funcționarea mecanismului de frîna- re, precum și a sistemului de ilu- minare-semnalizare, Iuîndu-se măsuri de remediere imediată a defecțiunilor. . .Ca urmare' a intensificării circulației, recomandăm, totodată, șoferilor profesioniști, tractoriștilor, bici-’ cliștilor, căruțașilor — a căror prezență pe șosele este tot mai numeroasă o dată cu îmbunătățirea vremii — să dovedească prudență sporită cind sint depășiți de automobiliștii amatori ori se intersectează cu aceștia.Atenție deosebită trebuie să manifeste și pietonii care au datoria să circule numai pe trotuare și să se asigure temeinic înainte de trecerea dintr-o parte în alta a drumului.
tv

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan. „Dincolo de Atlan- 
tlda“ (color). Episodul 2

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color)

13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 Contemporanii noștri. Trei gene

rații. Reportaj (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). A 65-a ani

versare a făuririi P.C.R. Mărturii 
ale devenirii noastre. Focșani — 
„Pe-un picior de plai". Reportaj

19.40 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a țârii pe micul

MÎINE SE DESCHIDE CONGRESUL AL XVII LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA 

Sub semnul accelerării progresului 
economico-social

Orașele și satele Cehoslovaciei, 
comuniștii, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țârii trăiesc in am
bianța însuflețitoare generată de 
pregătirile in vederea celui de-al 
XVIl-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia, ale cărui lucrări se deschid 
luni la Praga. Pe frontispiciul clă
dirilor publice, in piețele orașelor 
au fost arborate drapelul național 
alb-roșu-albastru si steagul roșu al 
partidului. Numeroase lozinci ex
primă adeziunea la marile obiecti
ve de dezvoltare viitoare a tării, 
definite in documentele pentru con
gres.

Congresul al XVIl-lea pa pune 
In evidentă concluziile ce se des
prind din rezultatele activității des
fășurate de partid, de intregul po
por de la forumul precedent, pre
cum si în întreaga perioadă de 
făurire a societății socialiste dez
voltate. operă ce a debutat cu 15 
ani in urmă.

Trăgînd învățăminte din expe
riența acumulată, elaborind linia 
generală in actualul cincinal si in 
perspectivă pină în anul 2000. sta
bilind mijloacele si modalitățile de 
realizare a noilor obiective pe a- 
ceastă cale, congresul se impune 
ca un eveniment politic de mare 
însemnătate in viața partidului, a 
întregului popor. -

Evaluarea drumului parcurs, cu
prinsă In proiectele de documente 
ce vor fi supuse dezbaterii, relie
fează dezvoltarea puternică a po
tențialului economic al țării, întă
rirea bazei tehnico-materiale a in
dustriei și agriculturii, afirmarea 
treptată a priorității unor ramuri 
purtătoare de progres tehnic, creș
terea substanțială a productivității 
muncii sociale, ca si a potențialu
lui științific, înflorirea vieții spiri
tuale. O cucerire de seamă este 
considerată realizarea politicii par
tidului privind eliminarea treptată 
a discrepantelor dintre nivelul de 
dezvoltare social-economică a celor 
două republici — Slovacia și Cehia 
— prin eforturile conjugate ale întregului popor.

Toate aceste realizări pun In evi
dentă marile posibilități creatoare 
ale socialismului, materializează 
munca depusă pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii orînduiri. ca si 
pentru depășirea unor dificultăți 
apărute intr-o perioadă sau alta, 
intr-un domeniu sau altul, inclusiv 
ca urmare a fenomenelor de criză 
pe plan mondial. Și este de înțeles 
satisfacția ce se resimte aici pen
tru faptul că, prin îngemănarea 
strădaniilor a numeroase întreprin
deri si colective de oameni de ști
ință pentru depistarea și valorifi
carea eficientă a resurselor națio
nale, tara a reușit să facă fată re
ducerii unor surse de materii prime 
si energetice, să asigure progresul 
său continuu.

Unități turistice 
deschise 

tot timpul anului în județul Harghita, în renumita stațiune turistică „Izvorul Mureșului", pe șoseaua națională Brașov—Toplița, se află hanul „Izvorul Mureșului", unde se poate beneficia de cazare și masă. Unitatea este de confort I A, are 48 de locuri de cazare și restaurant.în județul Sibiu, hotelul „Dacia" din orașul Agnita are 42 de locuri de cazare și restaurant, fiind de confort I A.în județul Bistrița-Năsăud, ho
telul „Săiăuța" din Năsăud are 60 locuri de cazare și restaurant cu o capacitate de 250 locuri la mese.Toate aceste unități turistice funcționează în tot cursul anului.în fotografie: Hanul „Izvorul Mureșului", județul Harghita.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Partida cea mai interesantă din etapa a XX-a, Sportul studențesc — Universitatea Craiova, s-a încheiat la egalitate, 1—1 (1—0), punctele fiind înscrise de Muntea- nu II (min. 28 — din lovitură liberă de la 20 m), și de Ungureanu (min. 66). Craiovenii s-au prezentat bine la acest meci-derbi. In general, a fost un joc frumos, cu un nivel tehnic destul de ridicat, pe parcursul căruia s-au evidențiat Munteanu II, Iorgulescu, Cămătaru, Tilihol și, în special, Ungureanu ; din . păcate, acesta din urmă a fost eliminat, împreună cu Bozeșan, în min. 75. La Rîmnicu Vîlcea, pînă în minutul 80, Chimia conducea pe Dinamo cu 2—0, prin golurile marcate de Beldeanu și Trestin. Apoi, internaționalul Rednic, în formă foarte bună de Ia începutul sezonului, a înscris două puncte. Deci în final : Chimia — Dinamo 2—2 (2—0). La Oradea, specialista jocului la contraatac, F.C. Argeș, a întrecut pe F.C. Bihor cu 2—0 (2—0). Autorii punctelor : Jurcă și Eduard, tn celelalte partide, victorii la limită ale gazdelor, după jocuri foarte disputate : Rapid — Corvinul 1—0 (1—0), Politehnica Timișoara — Petrolul 1—0 (1—0) și S.C. Bacău — Victoria 1—0 (0—0). • Meciul Steaua— F.C. Olt se va juca astăzi, de Ia ora 16, pe stadionul Steaua. • în clasament : Steaua (cu o partidă mai puțin) — 33 p, Sportul studențesc— 29 p, Dinamo — 27 p, Unlv. Cra-
ecran. Emisiune realizată tn co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Prahova

20,20 Film artistic (color). „Pe oglinda 
de gheață"

21.35 Veșnic tînăra romanță... (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 24 MARTIE

20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie
20.35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Controlul oamenilor muncii tn 

acțiune. Exigență și responsabili
tate civică

21,00 Roman foileton (color). „Marea 
iubire a lui Balzac". Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„Analizele făcute, de la unități
le productive și centrele de cerce
tări pină la nivel national — arată 
ziarul „Rude Pravo" — demon
strează că în prezent sînt reunite 
condițiile pentru dezvoltarea mai 
rapidă a economiei, a întregii vieți 
sociale. In acest sens, congresul va 
marca o piatră de hotar, deoarece 
in primul plan al hotărîrilor ce 
urmează sâ fie adoptate se vor afla 
laturile calitative ale progresului".

Aceste preocupări au răzbătut în 
dezbaterile ample din cadrul parti
dului, din organizațiile de bază, 
conferințele raionale si regionale, 
din adunările organizațiilor ob
ștești, din centrele de cercetări, din 
toate colectivele de oameni ai 
muncii de la orașe și sate.

La rîndul lor, mijloacele de in
formare în masă au creat un larg

Corespondență 
din Praga

spațiu pentru schimburi de păreri si de experiență, tn paginile zia
relor centrale si locale, in emisiu
nile de radio și televiziune, zeci de 
mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, membri și nemembri de 
partid și-au exprimat opiniile în 
legătură cu diferite aspecte ale 
dezvoltării, au făcut cunoscute noi 
posibilități de progres la locurile 
lor de muncă, au sugerat modalități 
de soluționare a unor probleme, de 
perfecționare a activității în toate 
domeniile.

Scrisorile publicate în presă vă
desc că principala idee ce a că
lăuzit miile de colective partici
pante la întrecere a fost aceea a 
aplicării operative in producție a 
rezultatelor științei și tehnicii celei 
mai înaintate — aceasta constituind 
calea pentru care a optat partidul In vederea accelerării progresului, 
la parametri calitativi superiori. 
Spicuim din „Rude Pravo" din zi
lele premergătoare congresului ci- 
teva din inițiativele și acțiunile 
desfășurate in spiritul acestei op
țiuni. Examinind posibilitățile în
treprinderilor și institutelor de 
cercetări din capitală, Comitetul de 
partid orășenesc Praga a elaborat 
un program minuțios menit să ducă 
în actualul cincinal la reînnoirea 
simțitoare a tehnologiilor și pro
ducției in acest principal centru 
economic al țării. Ecoul inițiativei 
pragheze a ajuns in toate regiunile 
țării. Cincizeci de întreprinderi in
dustriale din regiunea Boemia cen
trală s-au angajat ca in cooperare 
cu centrele de cercetări și prin 
stimularea mișcării de inovații și 
invenții — propunerile în acest 
sens în țară ajungind anual la 
peste patru sute de mii — să spo

iova — 26 p, Politehnica Timișoara, F.C. Argeș și Petrolul — cite 21 p, Corvinul — 20 p, ș.a.m.d. • Etapa viitoare va avea loc la 30 martie, dar meciul derbi Dinamo — Steaua va fi programat la altă dată. • Pentru meciurile Steaua — An- derlecht s-au fixat următorii arbitri la centru : Bruxelles (2 aprilie) — Prokop (Cehoslovacia); București (16 aprilie) — Roth (R F. Germania). • Din palmaresul echipei Anderlecht : în ultimii zece ani, a jucat în șase finale ale cupelor europene, iar meciurile cu Steaua vor însemna cea de-a opta prezență în semifinale europene, in același interval de timp, e Campionatul Africii a fost cîștigat de echipa Egiptului, care, în finală, la Cairo, a întrecut pe Camerun cu 5—4, după serii de penaltiiiri. La finală au fost 100 000 de spectatori.
HANDBAL. La Gâteborg, în sferturile de finală ale „Cupei campionilor" : Steaua — Redbergslid 23—22 (12—11). A reintrat Vasile Stingă, care a și marcat șapte puncte. Returul : Ia 30 martie, la Sala sporturilor din București, de la ora 17,30.• Azi, la Bacău, în semifinalele „Cupei campionilor" la feminin : Știința — Buducnost Titograd • La Baia Mare, în sferturi de finală ale „Cupei cupelor" : H.C. Minaur — H.K. Drott (Suedia).
ȘAH. în runda a 11-a a campionatului european de șah pentru junioare de Ia Băile Herculane, Drewes a pierdut Ia Matveeva, Madl a cîști- gat la Traberts și Strzalka la Abraham. Cristina Bădulescu a întrerupt (calitate în plus, dar greu de realizat) partida cu Erika Sziva (Ungaria). în cla^ment, cu două runde înaintea încheierii competiției, se menține lideră Zvetlana Matveeva (U.R.S.S.) cu 9 puncte, urmată de Madl (Ungaria) — 8,5 puncte, Cristina Bădulescu (România) — 6,5puncte (1), Joana Strzalka (Polonia) — 6,5 puncte etc.
BOX. „CENTURA DE AUR"• Tragerea la sorți și celelalte operații oficiale preliminare se vor efectua luni dimineață, in săli special amenajate, la Palatul sporturilor și culturii, după care vom cunoaște și programul primei gale a 

rească considerabil productivitatea 
muncii, să reducă consumurile ma
teriale și energetice, să rjdice pon
derea producției de cea mai înaltă 
calitate, atît pentru export, cît și 
pentru cerințele interne.

Din orașul Brno, Karel Kolesa, 
secretar al comitetului de partid de 
la un institut de cercetări, face cu
noscută o interesantă experiență 
privind folosirea economicoasă a 
energiei. Antonin Horky, directorul 
întreprinderii „Rubenec" din orașul 
Nachod, scrie despre trecerea la 
perfecționarea și înnoirea unor teh
nologii. La rîndul său, Miroslav 
Lacina, secretarul comitetului de 
partid de la marea întreprindere 
„Tatra" din Koprivnice, se face 
ecoul voinței colectivului de a rea
liza camioane în 32 de variante 
prin incorporarea unui mare număr 
de inovații și invenții. In sfîrșit, 
inginerul Josef Sisila, de la între
prinderea „Tesla"', din Liptovsky 
Hradoc, relatează despre un pro
gram pe cale de realizare privind 
construirea unor noi instalații elec
tronice perfecționate.

Inițiativele generate de pregăti
rea congresului oferă premise te
meinice pentru infăptuirea in ac
tualul cincinal a celor peste trei
zeci de programe tehnico-științifi- 
ce de importanță națională, axate 
pe cinci orientări strategice : elec
tronica, automatizarea complexă, 
dezvoltarea energeticii, îndeosebi a 
celei nucleare, asimilarea produc
ției de materiale noi și folosirea 
bioiehnologiilor — care capătă un 
caracter prioritar atit pentru actua
lul cincinal, cît și in perspectiva 
sfirșitului de mileniu și au meni
rea de a asigura o infuzie de 
profunde înnoiri în toate domeni
ile vieții economice, în viața oame
nilor, a societății in ansamblu.

Importante componente ale în
trecerii — reflectind preocupările 
congresului însuși — le-au consti
tuit sporirea eficienței, gospodări
rea exemplară a resurselor, perfec
ționarea planificării și a conduce
rii, folosirea integrală a timpului 
de lucru și alți factori meniți să 
ducă la creșterea venitului națio
nal, la ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Cehoslovacia s-au pregătit temei
nic pentru congresul partidului, 
animați de sentimentul răspunderii 
față de viitorul lor și al tării. Și 
peste tot in țară este împărtășită 
certitudinea că forumul comuniști
lor va jalona largi perspective de 
progres, va accelera procesul de 
ridicare a țării pe noi trepte ale 
civilizației socialiste. Cu asemenea 
ginduri se reunesc, începînd de 
miine, la Palatul Congreselor din 
Praga, reprezentanții celor peste 
1 600 000 de comuniști cehoslovaci.

Al. CAMPEANU

turneului „Centura de aur", care va începe la ora 18. • Lotul cubanez sosit ieri in Capitală a înscris nouă concurenți, în timp ce sportivii bulgari vor participa la toate categoriile. Dintre aceștia din urmă se disting Marinov, campion mondial, și Ciuprenski, dublu campion european • Prezența la turneul bucu- reștean a campionului mondial de tineret Anghel Stoianov îi oferă talentatului nostru boxer Ștefan Driș- cu un prilej de revanșă sportivă • La turneul de la Veneția, campionul mondial de tineret Marcel Tudoriu a avut o comportare bună, ajungînd, după trei victorii, în finala turneului, în care a fost declarat învins (decizie 2—3) în fața italianului Cappai. (în schimb, celălalt campion mondial de tineret, Daniel Maeran, a fost învins din primul meci, decizie 5—0). Din păcate, Tudoriu, care a trecut la categoria cocoș, n-a fost înscris la turneul „Centura de aur".
PATINAJ. Proba feminină individuală de la campionatele mondiale de patinaj artistic de la Geneva a fost cîștigată'- de sportiva americană Debi Thomas, urmată în clasamentul final de Katarina Witt (R.D. Germană), Tiffany Chin (S.U.A.), Kira Ivanova (U.R.S.S.) și Elizabeth Manley (Canada).
SCRIMA. Proba individuală din cadrul campionatelor internaționale de spadă ale României, competiție ce se desfășoară în sala Floreasca din Capitală, a fost cîștigată de scri- merul român Nicolae Bodoczi, învingător cu 11—9 în finala cu polonezul Robert Feliciak.
HOCHEI. în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B) pentru echipe de tineret, ce sa desfășoară la Klagenfurt (Austria), selecționata României a terminat la egalitate : 4—4 (0—2, 3—1, 1—1) cu formația Italiei. Alte rezultate : Norvegia — Olanda 12—0 (3—0, 4—0, 5—0) ; Polonia — Bulgaria 6—0 (2—0, 2—0, 2—0) ; Austria — Japonia 6—5 (2—1, 1—3, 3—1). • în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B), competiție ce se desfășoară în diferite orașe olandeze, selecționata Italiei a învins cu scorul de 6—1 (2—0, 3—0, 1—1) formația Austriei, iar reprezentativa Elveției a dispus cu 6—4 (0—3, 6—1, 0—0) de echipa Japoniei,

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 martie, ora 20 — 26 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va con
tinua sâ se Încălzească ușor și va de
veni treptat umedă, începînd din ves
tul țării. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales în re
giunile vestice. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări tre

— Mulți sînt tentați să considere că noțiunea de sport se referă numai la performanță — ne-a spus la început interlocutorul. în realitate, sportul este și se recomandă să fie practicat mai ales pentru menținerea sănătății, pentru întărirea organismului și utilizarea unei părți din timpul liber pentru o viață deconectantă în mijlocul naturii. Cine nu a simțit că, după un sfîrșit de săptămînă petrecut la munte sau in afara localității unde trăiește s-a reîntors la activitatea cotidiană reconfortat și cu un randament mai bun în tot ce a întreprins ? în ultimii ani, specialiști din cele mai diferite țări recomandă sportul pentru toți — de la copil la bunic — activități fizice în aer curat menite să contribuie la recon- fortarea și întărirea organismului, între acestea, grădinăritul, cultivarea unor plante în fața sau în curțile locuințelor, pe balcoane sînt nu numai activități utile, dar și de relaxare prin contactul direct cu natura. Ieșirile familiei în afara localității, în concediu sau la sfîrșit de săptămînă, este bine să fie folosite din plin pentru practicarea unor activități și exerciții de stimulare a capacității de rezistență a organismului. Excursia în sine, jocurile și sporturile efectuate pe parcurs duc la o legătură afectivă mai strînsă între membrii familiei.Dacă progresele cercetării și practicii medicale au contribuit în ultimele decenii, alături de cele econo- mico-sociale, la prelungirea duratei de viață, în prezent se apreciază că menținerea stării de sănătate, prelungirea vieții active depind în cea mai mare măsură de nivelul de cunoștințe științifice și de efortul propriu făcut pentru a fi în cea mal bună stare fizică și psihică. „A fi în formă" la orice vîrstă, de la copil la bunic, a devenit o dorință a omului modern de pretutindeni, deoarece creativitatea necesară în toate domeniile de activitate izvorăște din starea fizică, din forma sportivă a omului la orice vîrstă.în general — și nu numai Ia noi — cei mai mulți oameni sint înclinați să creadă că sportul presupune neapărat săli și terenuri special amenajate, destinate celor care urmăresc să atingă anumite performanțe. în realitate fiecare om poate și ar fi bine să facă sport în fiecare zi, în condițiile obișnuite de viață (mă gîndesc la cîteva minute de exerciții de gimnastică dimineața, la o oră de ciclism sau două ore de mers pe jos etc.), sau profitînd de ieșirile in natură la sfîrșit de săp- tămină sau in concediul de odihnă. Oricind și oriunde o sfoară legată între doi copaci poate servi la diferite jocuri sportive cu mingea, de exemplu, la care să participe copiii, adulții și chiar virstnicii. O buturugă intîlnită pe traseu poate fi folosită pentru exerciții de salt, cu declararea „campionului" familiei. Voia bună va însoți pe toți membrii
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„Concepția de pace a președintelui Nicolae CeaușescuSt *

Cuvîntarea premierului Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze la adunarea de la Beijing

articol apărut în revista indiană „Fair Idea"IDEA" publică în care pune în evi-Revista indiană de politică internațională „FAIR primul său număr pe acest an un amplu articol, in dență concepția președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind căile de soluționare a problemelor deosebit de grave și complexe ale vieții politice mondiale, în primul rind necesitatea înlăturării primejdiei nucleare, a apărării păcii. Relevind marele merit al pre
a fl elaborat, în acest sens, un pro- insemnătate, revista subliniază că, inședintelui Nicolae Ceaușescu de gram teoretic și practic de mare viziunea conducătorului român, pacea nu este o utopie, ci este cea mai acută problemă principială și practică aflată iri fața omenirii, o sarcină extrem d.e urgentă, dar perfect realizabilă, prin eforturile conjugate ale tuturor statelor și popoarelor.!n conștiința universală a acestui sfirșit de secol, căruia amenințarea holocaustului nuclear ii conferă o notă de deosebit dramatism, există lideri politici care s-au consacrat trup și suflet păcii și cooperării între națiuni. Se poate afirma că există o tradiție a spiritelor progresiste care, de la Jaures și pină la lapreații de astăzi ai Premiului Nobel, jalonează istoria politică. Președintele român Nicolae Ceaușescu este, fără îndoială, unul dintre a- ceștia. De fapt, el aparține unui popor ale cărui trăsături esențiale sînt rațiunea, sentimentul de prietenie, aversiunea față de violență. Din acest punct de vedere, vocația de pace a liderului român a fost ceva predestinat. Dar meritul personal al președintelui Nicolae Ceaușescu este că a elaborat și argumentat — finind seama de extraordinara complexitate a condițiilor internaționale actuale — un program teoretic și practic în favoarea păcii, impregnat derealism și entuziasm, că a știut să mobilizeze cu o energie și o perseverență neobișnuite toate resursele de optimism.Președintele României pornește de Ia citeva premise, pe cit de relevante pe atit de simple și logice. El consideră că lumea — aflată acum în epoca celei mai spectaculoase revoluții a cunoașterii științifice — este suficient de matură pentru a înțelege că războiul este o aberație a organizării sociale și este suficient de capabilă să refuze să se supună așa-zisei fatalități oarbe. El consideră de la bun început că pacea nu este o utopie, ci este cea mai acută problemă principială și practică a- flată în fața omenirii, o sarcină extrem de urgentă, dar perfect realizabilă, care nu aparține unui viitor nebulos, ci generațiilor actuale.Pe această linie de idei, liderul român pornește de la teza că socialismul, ca sistem mondial al cărui rol material și politic în viața contemporană este remarcabil, are misiunea istorică nu numai de a înfăptui justiția socială, ci si de a asigura pacea in lume. Deci, prin definiție, socialismul este sinonim cu pacea, cu eliminarea cauzei fundamentale a războiului. Asumînda-și sarcini creatoare extraordinare, noul sistem își propune un obiectiv constructiv, care presupune direct depășirea actualei situații, deschiderea căii spre respingerea pe plan politic a armelor, războiului și distrugerii.In cadrul strategiei de pace a președintelui român, rolul primordial revine popoarelor. A sosit de mult timpul, afirmă el. să fie înțeleasă necesitatea asumării conștiente de către popoare a rolului lor fundamental în făurirea istoriei — nu
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numai în cadrul fiecărei națiuni, ci și în perimetrul destinului comun al omenirii. Popoarele trebuie să-și facă auzit glasul și să objige guvernele să țină seama de el. Acesta este motivul pentru care președintele României acordă o atît de înaltă considerație amplelor demonstrații antirăzboinice care au cuprins întreaga lume. Dintre cauzele multiple care ar putea declanșa un război. Nicolae Ceaușescu o subliniază pe cea mai gravă și, din nefericire, cea mai importantă, atrăgind întregii lumi atenția asupra ei. Este vorba .despre incălcarea dreptului popoare- ' lor _de a decide asupra propriului destin — cu alte cuvinte despre perpetuarea politicii de dictat și dominație, într-o eră cînd conștiința independenței naționale este mai acută decît oricind. în concepția liderului român, la baza cooperării si relațiilor de înțelegere între state se află respectarea strictă a principiilor independenței naționale, suveranității, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. renunțării la folosirea forței și Ia amenințarea cu folosirea forței.Tocmai din aceste principii ale eticii și legalității internaționale derivă necesitatea folosirii metodei negocierilor, a convorbirilor directe,

ca singurul mijloc raționai de a soluționa divergențele dintre state. Conducătorii statelor, apreciază președintele României, nu trebuie sâ-și demonstreze capacitatea reală, forța personalității și umanismul lor intâ- rindu-și capacitățile militare și armatele, fâcind pregătiri de război, ci in confruntări rezonabile și constructive la masa negocierilor. Edificiul său teoretic se sprijină pe o remarcabilă activitate practică ce sugerează modul in care trebuie să se desfășoare negocierile pentru a da rezultatul scontat.Un exemplu in acest sens este oferit de activitatea României pentru pregătirea și desfășurarea Conferinței de la Helsinki. Rolul jucat de România la Helsinki a permis unor observatori să remarce că a- ceastă țară și președintele ei sint 
„conștiința vie a conferinței general- 
europene".

O mare forță de convingere o ara teza președintelui României potrivit căreia, chiar dacă nu pot fi găsite imediat soluții la problemele nerezolvate, chiar dacă negocierile întîmpină dificultăți sau durează mai mult timp, această cale este infinit mai bună decit vărsarea de singe și distrugerile provocate de arme. »

Avlnd o încredere nedezmințită în om, în capacitatea rațiunii sale de a cuprinde esența și amplitudinea fenomenelor sociale, președintele României știe cît de important este să se țină trează In lume conștiința dezastrului care ar fi provocat de un război In era nucleară. începînd cu stimularea continuă a propagandei de pace In propria sa țară, ce- rind mijloacelor de informare In masă de pretutindeni să se pună tn serviciul acestei cauze cu adevărat nobile, chemindu-i pe oamenii de știință să spună adevărul, amintind politicienilor de datoria pe care o au de a renunța la diplomația secretă și a promova o politică deschisă. prezentindu-le realitatea așa cum este ea și mai ales așa cum ar putea fi In cazul unui război nuclear, președintele Ceaușescu se manifestă ca un neînduplecat acuzator al armelor.Nicolae Ceaușescu este un campion al păcii în Balcani și în Europa. încă la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., care l-a ales in 1965 la conducerea partidului, Nicolae Ceaușescu a definit realizarea securității în spațiul geografic European drept unul dintre obiectivele primordiale ale politicii externe românești. Cît privește spațiul balcanic, el consideră că necesitatea instituirii aici a unui climat de înțelegere sl bună vecinătate derivă in mod logic atît din lecțiile istoriei, cît șl din exigențele zilelor noastre.Membră a- „Grupului celor 77" și participantă permanentă cu statut de invitată la reuniunile mișcării de nealiniere. România a avansat o serie de propuneri vizînd o soluționare cuprinzătoare a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriei externe a țărilor in curs de dezvol-, tare.Mal trebuie oare să subliniem poziția fermă a României și a președintelui ei în lupta pentru lichidarea tuturor formelor de colonialism, neocolonialism, rasism și apartheid, precum și ajutorul pe care a- ceastă țară nu a încetat să-l acorde mișcărilor de eliberare națională ?Liderul român s-a pronunțat întotdeauna pentru întărirea rolului O.N.U, și a contribuției organizației la solutionarea problemelor internaționale actuale, cu participarea tuturor statelor membre si în special a celor mici și mijlocii.Toate acestea constituie dovezi ale faptului că, îmbrățișind o gamă amplă de mari probleme, cu care este . confruntată astăzi omenirea, atît gindirea teoretică, ci,t și activitatea practică ale președintelui Nicolae Ceaușescu constituie un sistem unitar de mare însemnătate, a cărui valoare este evidentă.

BEIJING 22 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor din China pentru marcarea Anului Internațional al Păcii, la Beijing a avut loc o adunare la care au luat parte condu- . cători de partid și de stat chinezi, l informează agenția China Nouă. ; S-a dat citire unui mesaj al se- ț cretarului general al O.N.U., Javier 
1 Perez de Cuellar, în care se relevă ’ că sprijinul poporului chinez pen- l tru Anul Internațional al Păcii poa- J te avea o semnificație deosebită în 
1 realizarea păcii, obiectiv înscris in r *

*

î

IE1 a arătat că S.U.A. și U.R.S.S., care posedă cele mai mari arsenale nucleare, trebuie să aibă inițiativa în încetarea experiențelor, a pro- . ductiei și a desfășurării oricăror i tipuri de arme nucleare. Aceasta , va face posibil să se creeze condi- ț ții favorabile pentru convocarea unei conferințe internaționale larg

Vastă activitate internațională, in consens cu interesele
fundamentale ale popoarelor

Relatări și articole din alte ziare și publicații
Politica externă a României socialiste, inițiativele președintelui 

Nicolae Ceaușescu in sprijinul salvgardării păcii, pentru dezarmare, in 
primul rind nucleară, pentru instaurarea unui nou tip de relații intre 
state, bazate pe echitate și colaborare reciproc avantajoasă, iși găsesc, 
in continuare, o amplă reflectare in presa de peste hotare. Sint înfă
țișate, de asemenea, pe larg, realizările poporului nostru in anii socia
lismului, precum și direcțiile de dezvoltare economico-socială a țării 
in actualul cincinal.„Poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind rolul cres- cînd al O.N.U. în viața internațională" este titlul sub care publicația „INDIAN EXPRESS" prezintă participarea României la activitatea organizației mondiale ca parte integrantă a politicii sale externe de pace, prietenie și cooperare cu toate țările, pe baza principiilor dreptului internațional.Publicația indiană pune în evidență faptul că prezența activă a României la O.N.U. derivă din concepția generală a președintelui Nicolae Ceaușescu privind mijloacele și căile de făurire a unei păci și securități internaționale durabile, de soluționare echitabilă și justă a problemelor internaționale.Inițiativa României și Bulgariei cuprinsă în Declarația-Apel de Ia București cu privire la realizarea în Balcani a unei zone fără arme chimice este evidențiată de ziarul iugoslav „VIESNIK", care relevă că traducerea in fapt a acestui deziderat ar reprezenta un nou pas in direcția întăririi încrederii, colaborării și bunei vecinătăți in regiune.Referindu-se la actuala situație Internațională, președintele României, Nicolae Ceaușescu, apreciază că este imperios necesar ca forțele progresiste, democratice, antiimpe- rialiste de pretutindeni, toate popoarele să conlucreze strîns pentru realizarea dezarmării nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării generale, pentru reglementarea tuturor stărilor conflictuale dintre state prin mijloace pașnice — evidențiază agenția CHINA NOUA ■ *------- Ji-* “relatările sale. Este ] poziția constructivă favoarea lichidării pentru soluționarea care sint confruntate

într-una dintre pusă în lumină a României in subdezvoltării, problemelor cu 
___  ___  _________ j statele in curs de dezvoltare, inclusiv a datoriilor externe, si instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Aspecte semnificative privind dezvoltarea economico-socială a tării noastre prezintă agenția TANIUG. Relatind despre îndeplinirea planului național unic pe anul trecut, a- genția arată că producția industrială a crescut cu 4,9 la sută față de 1984, productivitatea muncii cu 5 la sută, sporind. în același timp, veniturile populației. Anul trecut — ca de altfel pe ansamblul cincinalului 1981 — 1985 — România a obținut rezultate importante în dezvoltarea sa economico-socială •— relevă agenția.Industria românească are capacita-

tea să realizeze In acest an o pro- ductie-marfâ superioară celei prevăzute inițial in plan, se arată in continuare, evidențiindu-se că, pe baza unei analize temeinice a posibilităților materiale, tehnice și umane existente in toate ramurile industriale, a fost ■ elaborat un program care prevede realizarea unei importante producții-marfă suplimentare.Agenția iugoslavă de presă pune în evidentă, de asemenea, faptul că cele mai reprezentative colective de muncă din diferite sectoare de producție din țara noastră au lansat, încă de la începutul acestui an. chemări la întrecere in vederea depășirii sarcinilor de plan, printr-o mai bună organizare a activității de producție, utilizarea deplină a capacităților, perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produ- . selor. reducerea consumurilor materiale și energetice.încă din primii ani ai dezvoltării sale libere. România și-a propus ca obiectiv transformarea sa dintr-o tară agrară intr-una cu o industrie dezvoltată, fără a trece cu vederea importanța pe care o are sectorul a- gricol, relevă agenția italiană „ECO- MOND PRESS". Sub titlul „Noi po
sibilități de schimburi oferite de dez
voltarea economiei românești", a- genția arată că reformele structurale care au avut loc „au permis obți
nerea unor ritmuri noi de dezvoltare 
economico-industrială, printre cele 
mai înalte din Europa".In prezent — evidențiază agenția Italiană — România ocupă locuri de frunte în lume in ce privește pro-. ductia și exportul de instalații, de produse petroliere, exportul de tractoare. producția industriei chimice, de autovehicule, construcția de locuințe. Nivelurile atinse pină In prezent au fost posibile armonizind cit mai mult cu putință rata de acumulare. deci resursele destinate investițiilor nete, cu rata de consum. Orientarea investițiilor spre sectoarele de bază ale economiei, arată a- gentia, a avut ca urmare procesul de industrializare a tării si a dus la o importantă dezvoltare a energeticii. siderurgiei, construcțiilor de mașini, electronicii, chimiei, sectoare de importantă majoră în industrializarea unei țări.Se arată, de asemenea, că statisticile plasează România intre primele țări din lume care au realizat în anii 1950—1984 o creștere medie anuală

a producției Industriale de 11.5 la sută, fără a prejudicia capacitatea competitivă a produselor realizate. Astfel, se evidențiază procentul ridicat pe care l-au reprezentat în exporturile românești, in ultimii ani, produse ale industriei de mașini- unelte, chimice, autovehicule, instalații.Importante foloase au fost obținute atit prin creșterea producției industriale și agricole, cit și prin realizarea unor obiective de mari proporții, cum ar fi, de exemplu. Canalul Dunăre — Marea Neagră. Transfăgă- rășanul. metroul din București, dezvoltarea industriei aeronautice —

subliniază „Ecomond Press". Aceasta notează, totodată, că pentru cincinalul act bal programele de dezvoltare economică a României prevăd o creștere medie anuală a producției industriale cu 10—10,8 la sută, in scopul satisfacerii cererii mereu crescînde de produse atit pe piața internă, cit și in exterior. O atenție deosebită se acordă creșterii productivității muncii in industrie, care in 1990 se va dubla fată de 1980. Aceasta va contribui la o mal mare prezentă pe piața internațională, grație competitivității produselor românești care concurează calitativ produse străine similare. (Agerpres).

Reuniune
a Comitetului C.A.E.R.

de colaborare in domeniul 
construcțiilor de mașiniBUDAPESTA 22 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc ședința a IV-a a Comitetului C.A.E.R. de colaborare in domeniul construcțiilor de mașini, la care au participat reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. si ai R.S.F. Iugoslavia.Din partea Republicii Socialiste România a participat tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-minis- tru al guvernului, reprezentantul României in comitet.Au fost adoptate măsuri pentru realizarea acțiunilor de colaborare ce rezultă din Programul complex al progresului tehnico-stiintific al țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000.S-a procedat totodată la un schimb de păreri privind colaborarea în solutionarea problemelor referitoare la accelerarea progresului tehnic în ramurile construcțiilor de mașini, creșterea nivelului tehnic și calității produselor care se livrează reciproc, precum si dezvoltarea specializării si cooperării, inclusiv in producerea de Piese si subansamble. Comitetul a adoptat măsuri privind organizarea specializării si cooperării în producția de componente pentru automobile si utilaje tehnologice moderne.A fost aprobat, de asemenea, planul de lucru al Consiliului coordonator pentru sisteme flexibile de producție si roboti industriali pe 1986—1987.

................................... ................ ..................  reprezentative asupra dezarmării i nucleare, cu participarea tuturor 1 statelor posesoare de arme nuclea- ' re. care să discute măsuri de continuare a dezarmării nucleare și distrugere totală a armelor nucleare. Pentru a preveni izbucnirea unui război nuclear — a spus vorbitorul — toate statele posesoare de arme nucleare trebuie să se angajeze să nu folosească primele arma nucleară in nici o circumstanță și să nu folosească sau să amenințe cu folosirea armelor nucleare statele neposesoare de astfel de arme ori zonele libere de arme nucleare.Premierul a mai subliniat nece- i sitatea înfăptuirii unei reduceri ‘ simultane și echilibrate si distru- t gerea imediată a rachetelor nuclea- ’

Carta O.N.U.In cuvîntarea rostită, Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a relevat că adunarea reflectă dorința profundă de pace a poporului chinez și hotărirea sa de a intări unitatea cu popoarele, altor țări în menținerea păcii. Vorbitorul a reliefat politica externă independentă, de pace promovată de guvernul chinez, arătînd , că China se opune cursei inarmări- ț lor si nu va lua parte niciodată la această cursă. Nivelul cheltuielilor noastre militare și al armamentelor este cu mult inferior celui al altor mari puteri și, cu toate acestea, noi am luat, pe cont propriu, repetate măsuri de reducere a forțelor noastre militare si de scădere a cheltuielilor de a- părare. Arătind că forța nucleară limitată a Chinei are ca unic scop apărarea, vorbitorul a relevat angajamentul explicit de a nu utiliza, prima, arma nucleară în nici o împrejurare, subliniind si faptul că China nu a mai efectuat de. multi ani experiențe nucleare în atmosferă si nu va mai face experiențe nucleare atmosferice în viitor. Cursa înarmărilor nucleare — a i spus el — constituie o gravă ame- ’ nintare pentru pacea și securitatea ț mondială. Obiectivul final al de- i zarmării nucleare trebuie să fie in- * terzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare.
Declarația Adunării Populare a R.P. Bulgaria

SOFIA 22 (Agerpres). — Aduna
rea Populară a R.P. Bulgaria a 
adoptat. in cadrul recentei sale siuni, o declarație în legătură 
Anul Internațional al Păcii. In 
cument se exprimă speranța că 
treaga opinie publică . progresistă 
va depune eforturi intense pentru 
menținerea și consolidarea păcii și
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re cu rază medie desfășurate in î Europa și Asia de Uniunea Sovie- i tică și Statele Unite, reducerea ' drastică a armelor convenționale, utilizarea spațiului extraterestru exclusiv In scopuri pașnice, in be- *neficiul Întregii omeniri. De ase- 1 mehea, Zhao Ziyang a menționat >
!gerii generale a armelor chimice. 1 faptul că pentru îndeplinirea ’ efectivă a reducerilor de armamen- ț te este, esențial ca acordurile de i dezarmare să prevadă măsuri ne- 1 cesare și eficace de verificare. Ță- l rile mari sau mici — a spus el —
i*

necesitatea încheierii grabnice a unei convenții internaționale asupra interzicerii complete și distru-

trebuie să se bucure de dreptul egal de a participa la discutarea si reglementarea problemelor legate de dezarmare.
unuitecurității, pentru garantarea 

viitor pașnic al omenirii.
Adunarea Populară a adresat 

parlamentelor din țările balcanice 
apelul de a sprijini propunerile 
privind crearea unei zone libere de 
arme nucleare si chimice in Bal
cani și de a contribui activ la 
transpunerea ei in viață, informea
ză agenția B.T.A.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt 

:...REUNIUNE. La Paris s-a reunit, în prima sa ședință, sub președinția șefului statului, Francois Mitterrand. noul guvern francez, condus de Jacques Chirac. Șeful de cabinet al primului ministru a anunțat, că. în- cursul ședinței. Francois Mitterrand a expus regulile de funcționare a Consiliului de Miniștri și ale activității guvernamentale, în conformitate cu prevederile constituției. Purtătorul de cuvînt a adăugat că primul ministru urmează să facă o declarația in Adunarea Națională.EXPLOZIE. Statele Unite au procedat, simbâtă, la poligonul din Nevada, Ia o nouă explozie nucleară. Această nouă experiență nucleară a avut loc în condițiile în care numeroși membri ai Congresului Statelor Unite au cerut expres președintelui Reagan să o anuleze și sâ urmeze propunerile Uniunii Sovietice privind încetarea experiențelor cu arme atomice.

a avut convorbiri cu omologul său, 
Aii Velayati, și cu președintele 
parlamentului. Hashemi Rafsanjani. 
In cursul întrevederilor au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale.

tNTtLNIRE. Președintele Consi
liului Militar de Tranziție din Su
dan. Swar Al Dahab. s-a intțlnit 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Politic Executiv al O.E.P., 
care se află intr-o vizită oficială 
în această țară. In cursul intreve- 
derii au fost discutate actualitatea 
africană și arabă, alte probleme de 
interes comun, modalitățile de în
tărire a legăturilor dintre popoarele 
sudanez și palestinian.

. MINISTRULI SIRIEI, Farouk
1 cheiat vizita in 

cursul căreia a 
AU Khamenei tI președintelui sirian, Hafez Al- 
Assad. Ministrul sirian a fost pri- 

| mit de premierul Mir Moussavi și

DE EXTERNE AL 
: Al-Sharaa, și-a tn- 

capitala Iranului, in 
remis președintelui 

un mesaj din partea 
sirian, Hafez

PUTERNICE FORȚE AI.E POLIȚIEI SUD-COREENE au intervenit cu brutalitate pentru reprimarea manifestațiilor organizate de studenții de la Universitatea din Seul in semn de protest fată de politica represivă a autorităților din Coreea de Sud. Demonstranții au denunțat cu tărie decizia recentă a Tribunalului din Seul de condamnare a unui număr de 21 de conducători ai organizațiilor democratice studențești. învinuiți de a fi „încălcat legea" prin mobilizarea tineretului la acțiuni vi- zind instaurarea democrației.

Anul Internațional al Păcii să deschidă calea dezarmării, securității și înțelegerii
(Urmare din pag. I)de România menite să asigure eliminarea pentru totdeauna a spectrului distrugerii nucleare — oprirea producerii si experimentării armelor nucleare, trecerea Ia lichidarea celor existente,, scoaterea in afara legii a întregului armament atomic.In condițiile cind in Europa s-a creat o situație deosebit de gravă ca urmare a instalării noilor rachete cu încărcătură nucleară, tara noastră apreciază că in acest an. aflat sub nobila deviză a păcii, se impune realizarea unor progrese hotăritoare în negocierea și adoptarea unor măsuri concrete vizînd sistarea imediată a amplasării de noi rachete, retragerea celor existente, eliberarea continentului european și a intregii lumi de amenințarea rachetelor nucleare.Este bine cunoscut în acest sens că tara noastră a salutat propunerile cuprinse in programul privind problemele dezarmării, prezentate de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, propuneri menite să ducă la lichidarea totală, in etape succesive, a arsenalelor nucleare si să prevină militarizarea spațiului cosmic. Poporul nostru, ca și celelalte popoare ale lumii, așteaptă ca. în Anul Internațional al Păcii, S.U.A. și aliații lor din N.A.T.O. să adopte, la rindul lor, o atitudine realistă, astfel incit să se poată trece, pe baza propunerilor prezentate de ambele părți, la realizarea unor acorduri corespunzătoare pentru înlăturarea coșmarului distrugerii nucleare.Punind In lumină necesitatea de a se face totul pentru reducerea și lichidarea armelor nucleare, ca principală problemă cu care se confruntă umanitatea, România socialistă consideră in același timp necesar să se intensifice eforturile pentru înregistrarea unor progrese in direcția reducerii armamentelor tlasice, pentru

diminuarea efectivelor militare, pentru retragerea trupelor și desființarea bazelor militare de pe teritorii străine — ca tot atîtea componente importante ale obiectivului final de dezarmare generală și totală, modalitate radicală de înlăttfrare a oricărui pericol de război, de instaurare a unui climat trainic de destindere și colaborare în întreaga lume.In zilele noastre, concomitent cu creșterea continuă a potențialului nuclear. In arsenalele mondiale se acumulează în măsură sporită și alte arme de distrugere in masă, in primul rind cele chimice. Iată de ce țara noastră se pronunță cu hotări- re pentru adoptarea unor măsuri concrete, tn Anul Internațional al Păcii, care să deschidă calea reducerii și eliminării și a arsenalelor ds asemenea arme de extermihare în masă. Este, de altfel, profund semnificativ că, numai cu citeva zile înainte de debutul Anului Internațional al Păcii. România socialistă, împreună cu Bulgaria, a lansat „Declara- tia-Apel“ cu privire la realizarea in Balcani a unei zone eliberate nu numai de arme nucleare, dar si de armele chimice, tara noastră sprijinind totodată crearea unor astfel de zone in centrul Europei, ca si in alte regiuni ale lumii.Este o tragică realitate, pusă tn lumină in repetate rinduri de partidul si statul nostru, că. în condițiile cind în lume se irosesc pentru Înarmări fonduri uriașe, ajungind la suma astronomică de 1 000 miliarde dolari, ca și Imense resurse materiale și umane, întinse zone ale globului continuă să fie grav afectate de subdezvoltare, cu întregul ei cortegiu de consecințe dramatice — foametea, analfabetismul, bolile de tot felul. Tocmai de aceea, România consideră că unul din obiectivele majore ale Anului Internațional al Păcii trebuie să fie trecerea ne- intîrziată la oprirea acestei adevă-

rate hemoragii de fonduri si resurse, la reducerea substanțială a cheltuielilor militare și canalizarea disponibilităților create in vederea soluționării problemelor economico- sociale ale tuturor țărilor, in primul rind ale celor în curs de dezvoltare., concomitent cu intensificarea e- forturilor pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale.Instaurarea unei păci trainice In lume este indisolubil legată, in concepția României, de stingerea focarelor de conflict, de renunțarea la politica de forță, in vederea soluționării ne cale politică, pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase. Fără îndoială că un mare cistig pe linia împlinirii dezideratelor Anului Internațional al Păcii l-ar constitui traducerea In viată a inițiativelor României — respectiv a Apeluiui-solemn in acest 6ens adoptat anul trecut da către Adunarea Generală a O.N.U., ca și respectarea riguroasă a Angajamentului-soiemn al statelor membre ale O.N.U. de a reglementa pe cale politică stările de încordare sl conflict, de a se abține de Ia folosirea forței și amenințarea cu forța, de la orice intervenție în treburile interne ale altor state.Problemele dezarmării sub diferitele lor aspecte formează, cum este știut, obiectul negocierilor într-un șir de foruri Stockholm, la va, negocieri nu s-au soldat teptate de popoare, nu au dus la înțelegeri de natură să deschidă perspectiva reală a opririi cursei înarmărilor, a reducerii arsenalelor și cheltuielilor militare. Tocmai de aceea, in concepția României. Anul Internațional al Păcii trebuie să constituie un prilej de activizare și dinamizare puternică a negocierilor lor din aceste foruri.

internaționale, la Viena, Ia Gene- care, din păcate, cu rezultatele aș-

lată obiective grandioase, istorice, în numele cărora România înțelege să acționeze cu toată hotărirea, a- ducindu-și astfel, alături de celelalte state și popoare, de forțele politice cele mai largi din întreaga lume, o contribuție activă, concretă la reușita Anului Internațional al Păcii. Este convingerea fermă a României că , realizare’a de progrese reale in direcția păcii și dezarmării impune mai mult ca oricind intensificarea luptei unite a popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni. In acest spirit, poporul român este profund solidar cu marile mișcări pentru pace de pe întregul glob, fiind ferm hotărit să se situeze și de acum înainte în primele rinduri ale marelui' front al păcii. Marile acțiuni, mitingurile și marșurile desfășurate în cursul anilor trecuți pe tot cuprinsul țării, ca răspuns la chemarea înflăcărată a președintelui Republicii, stau mărturie a voinței ne- strătnutate de pace a națiunii noastre socialiste.Cu aceeași energie și dirzenie, oamenii muncii din țara noastră, toate organizațiile _d.e masă cuprinse Unității multiple rîrea de militantAnului Internațional al Păcii.Partidul nostru nutrește încrederea că stă In puterea popoarelor, ca forța principală a întregii dezvoltări istorice, să pună stavilă, prin lupta lor comună, cursei înarmărilor pe Pămînt, ca și în Cosmos, să Înlăture amenințarea nucleară, să impună dezarmarea, să asigure înfăptuirea dreptului lor sacru la pace și la viață. în numele acestor mărețe aspirații, poporul român nu-și va precupeți forțele pentru ca Anul Internațional al Păcii ,să-și merite cu adevărat numele, deschizând larg perspectiva unei lumi a păcii.

și obștești in Frontul Democrației și Socialiste și-au propus forme de acțiune, cu hotă- a participa în spirit activ, la desfășurarea cu succes a

Ședința Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
IBELGRAD 22 (Agerpres). — Prezidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a examinat — in cadrul unei ședințe desfășurate sub președinția lui Vidoie Jarkovici. președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. — sarcinile comuniștilor în lupta împotriva .inflației. îndeosebi împotriva tendinței de creștere puternică a preturilor. manifestată Ia inceoutul a- nului — anunță agenția Taniug. Prezidiul a cerut să fie adoptate măsuri suplimentare menite să contribuie. direct si într-un interval de timp cit mai scurt, la reducerea inflației. la creșterea producției, si ex- nortului. Prezidiul consideră că trebuie acordată o atenție deosebită a- Dărării nivelului de trai al oamenilor muncii cu veniturile cele mai mici.

Direcțiile de dezvoltare 
a economiei 
R.P. Mongole 

în perioada 1986-1990ULAN BATOR 21 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol si Consiliul de Miniștri al R.P. Mongole au dat publicității — pentru a fi supuse dezbaterii întregului popor — proie’ctul ..Direcțiilor fundamentale ale dezvoltării economice si sociale a R.P. Mongole pe perioada 1986— 1990" — informează agenția Montame.Documentul relevă că. indenlinind hotărîrile celui; de-al XVIII-lea Congres al P.P.R.M.. poporul .mongol a înfăptuit un pas decisiv in dezvoltarea tuturor ramurilor economiei sporirea eficientei acesteia asigurind o continuă creștere a productivității muncii, a bunăstării celor ce muncesc. Forțele de producție au înregistrat inalte ritmuri de dezvoltare. Fondurile de bază ale economiei naționale — arată documentul — au sporit. In cincinalul precedent, de 1.7 ori. produsul social global a marcat o creștere de 41 la sută, iar venitul national a sporit cu 37 procente. In aceeași perioadă, volumul producției industriale a crescut cu 55 la sută, baza tehnico-materială a a- griculturii s-a consolidat. Veniturile reale pe locuitor au crescut cu 12 
Iq sutăIn cel de-al VIII-lea plan cincinal (1986—1990) se prevede folosirea mai deplină a potențialului economic creat, a resurselor de muncă, materiale si financiare, prin introducerea largă în toate ramurile economiei naționale a realizărilor științei, tehnicii si experienței inaintate.

O nouă ipoteză 
in legătură 

cu cauzele exploziei 
navetei „Challenger”
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Comisia prezidențială de anchetă 
asupra cauzelor care au determinat 
explozia navetei „Challenger" a 
ajuns la concluzia că acest tragic 
accident a fost provocat de o de
fecțiune intervenită lă unul din ine
lele de legătură ale rachetei propul
soare situate in dreapta vehiculului 
spațial, informează agențiile inter
naționale de presă. Această ipoteză 
a fost reținută după vizionarea 
unui film realizat de N.A.S.A. și 
care reflectă evoluția navetei de la 
lansare pină in momentul exploziei. 
Potrivit acestuia, la mai puțin de o 
secundă după începerea misiunii 
spațiale a navetei un mic nor de 
fum negru a apărut intre segmentele 
rachetei propulsoare respective, ceea 
ce indică, potrivit experților. că ine
lul de legătură respectiv a fost ava
riat in momentul lansării. La citeva 
secunde de la lansare, o flamă a de
venit vizibilă in mod clar la racheta 
propulsoare. Timp de șapte secunde, 
această flamă s-a îndreptat asupra 
rezervorului principal al navetei care 
conținea un carburant alcătuit din 
hidrogen și oxigen lichid, tn aceas
tă perioadă s-a degajat o cantitate 
de căldură suficientă pentru a fisura 
rezervorul. La 64 de secunde de la 
lansare a fost pusă in evidență pier
derea de hidrogen, iar la 73 de se
cunde a apărut lumina unui fulger 
puternic, urmată de violenta explo
zie a vehiculului spațial. Elementele 
componente ale rachetei purtătoare 
din dreapta navetei spațiale locali
zate pe fundul oceanului, care ar 
urma să fie aduse la suprafață in 
circa două sau trei săptămâni, vor 
furniza dovezi clare asupra veridici
tății ipotezei potrivit căreia defec
țiunea unuia dintre inelele de legă
tură ale rachetei purtătoare din 
dreapta constituie cauza catastrofei 
lui „Challenger".
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