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- expresie a afirmării continue a democrației socialiste
„Participarea la controlul muncitoresc, la controlul
oamenilor muncii - ca și la oricare formă de control constituie o parte inseparabilă a conducerii societății,
a democrației noastre socialiste, creează noi forme de
antrenare activă a maselor populare la conducerea țării“.
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CAUTĂ Jll IREPROȘABILE
LA TOATE
TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE
A CRICOLE!!
)

RITMULINSAMINTARILOR TREBUIE MULT INTENSIFICAT!
Primăvara a venit mai tîrziu decît în alți ani,
ceea ce a influențat asupra desfășurării nor
male a lucrărilor agricole. în unele județe, față
de anii cu condiții climatice normale, întârzie
rile la semănat și la executarea altor lucrări de
sezon sint chiar de una-două săptămîni.
După cum am fost informați la Institutul de
meteorologie, timpul s-a încălzit simțitor, ast
fel încît, pe 90 la sută din suprafața agricolă
a țării, temperatura solului a crescut la 5—8
grade. Această încălzire, însoțită de intensifi
carea vîntului, poate determina pierderea umi
dității din stratul superficial al solului. întrucît, atît din punct de vedere termic, cît și hidric, condițiile sint optime pentru germinarea
semințelor, se impune să fie grăbite însămînțările și toate celelalte lucrări de primăvară.
Din punct de vedere meteorologic, s-a redus întirzierea determinată de timpul rece din prima
parte a lunii martie, astfel încît, din aceste
zile, vremea se înscrie în evoluția ei normală.
Deși, după două-trei zile foarte călduroase,
temperatura va scădea, ea se va menține în
cadrul limitelor normale pentru perioada in
care ne aflăm.
Aceste precizări de ordin meteorologic sint
de natură să atragă atenția cadrelor de condu
cere și specialiștilor din unitățile agricole, tu
turor oamenilor muncii din agricultură că tre
buie să grăbească la maximum ritmul lucrări
lor agricole de primăvară. într-un timp mult
mal scurt decît în alte campanii agricole va
trebui efectuat un mare volum de lucrări.
Desigur, pentru campania agricolă din acest
an au fost întocmite programe concrete de
lucru, stabilindu-se termene exacte cu privire
la executarea fiecărei lucrări. Programele res
pective vor trebui adaptate- condițiilor noi, de
terminate de faptul că perioada afectată însămințărilor s-a redus foarte mult. Merită subli
niată răspunderea cu care cadrele de conducere
și specialiștii din majoritatea unităților agricole
caută și stabilesc cele mai potrivite soluții pen
tru recuperarea întîrzierilor. In această privin
ță, se detașează preocuparea de a controla cu
răspundere, nu numai zilnic, ci și oră de oră,
starea terenului, spre a se decide unde, cind și
în ce condiții să se lucreze. Este normal să se
urmărească permanent evoluția stării solului,
întrucît, în condițiile creșterii temperaturii și ale
intensificării vîntului, se produc schimbări ra
pide în starea de umiditate a acestuia. Cunoaș

terea stării solului, nu în general, ci pe fiecare
solă și parcelă, constituie una din principalele
îndatoriri ale specialiștilor din agricultură.
Numai pe această cale fnăsurile tehnice pot fi
adaptate operativ și eficient condițiilor locale,
se poate cîștiga timp foarte prețios pentru exe
cutarea lucrărilor.
Nu peste tot se urmărește cu atenția cuve
nită starea terenului pentru a se putea stabili
operativ unde, cind și în ce condiții să se lu
creze. Diferențele care există între unități ve
cine, între ferme în ceea ce privește supra
fețele însămânțate au la bază tocmai lipsa de
atentă supraveghere a evoluției condițiilor de
lucru, cît și părerea potrivit căreia trebuie să
se aștepte zvîntarea solului pe întreaga supra
față pentru a se trece efectiv la semănat.
Executarea neîntîrziată și de cea mai bună
calitate a volumului mare de muncă la pregă
tirea terenului și semănat presupune ca toate
tractoarele și celelalte utilaje agricole să fie
folosite din plin. în vederea creșterii vitezei de
lucru, în componenta formațiilor de mecaniza
tori din stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii și întreprinderile agricole de stat au fost
cuprinși mecanici din ateliere și alți oameni
care au învățat conducerea tractorului. Această
măsură face cu putință să se muncească in
schimburi prelungite, precum și organizarea
schimbului de noapte la pregătirea terenului.
Așa cum rezultă din relatările corespondenților
noștri județeni, în numeroase unități agricole
au fost organizate tabere de cîmp pentru me
canizatori, ceea ce le dă posibilitatea de a fi
permanent prezenți aproape de tarlale, mai
ales acolo unde distanțele pînă la sate sint
mari. Asigurarea la taberele de cîmp a hranei
calde pentru mecanizatori, a combustibilului și
materialelor necesare este de natură să creeze
condiții optime pentru desfășurarea activității
mecanizatorilor și creșterea ritmului însămînțărilor.
Controlul permanent asupra modului în care
se aplică măsurile pentru scurtarea timpului de
semănat și executarea unor lucrări de cea mal
bună calitate, rezolvarea promptă a tuturor
problemelor ce apar, stimularea inițiativelor, a
muncii mecanizatorilor și celorlalți lucrători —
iată preocupări de cea mai stringentă actuali
tate și importanță a organizațiilor de partid de
la sate.

La insâmințâri, pe terenurile C.A.P. Vereș, ju
dețul Caraș-Severin
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Relatări din județele Olt
și Brașov

Un sistem informațional suplu,
rațional, pentru fundamentarea
judicioasă a deciziilor economice
înfăptuirea conducerii științifice a
vieții economice și sociale. în te
meiul respectării cerințelor legilor
obiective ale dezvoltării societății,
este nemijlocit legată de asigurarea
unui sistem informațional complex,
a unei evidențe care să permită cu
noașterea multilaterală a realității si
să ofere datele necesare în vederea
fundamentării judicioase a deciziilor
pe toate treptele organizatorice, pen
tru transpunerea acestora în practică
și urmărirea aplicării lor pînă la
obținerea eficienței scontate.
în strânsă concordanță cu obiecti
vele dezvoltării complexe, multilate
rale a economiei
naționale, cu sar
cinile
stabilite
de Congresul al
XlII-lea al parti
dului privind îm
bunătățirea
în
continuare a me
canismului
de
conducere a so
cietății noastre socialiste, a me
canismului economico-financiar, a
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești,
sistemul
informațional
economico-social este pus în fața
unor exigențe sporite care im
pun perfecționarea sa structurală.
Bunăoară, în actuala etapă, sis
temului informațional îi revine un
rol important în procesul complex
de accentuare a laturilor calitative,
intensive ale creșterii economice, in
ampla acțiune de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a produc
ției, precum și în privința funda
mentării și urmăririi indeplinirii.
planului național unic, pentru sesi
zarea atît a succeselor, cît și a nea
junsurilor, a fenomenelor noi care
apar în activitatea economico-socială.
Preocupîndu-se îndeaproape de
perfecționarea sistemului informa
țional. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a stabilit direcțiile de acțiune în această privință care, în esență, se
referă la îmbunătățirea clasificării
ramurilor economiei naționale și a
sistemului de clasificări și nomen
clatoare economico-sociale; perfec

ționarea sistemului de Indicatori economico-sociali; raționalizarea evi
dentei și crearea unui sistem unitar
de evidență în unitățile din econo
mie, urmărindu-se proiectarea, pe
baza acelorași principii, a eviden
telor ; asigurarea informațiilor ne
cesare și suficiente pentru funda
mentarea deciziilor; eliminarea pa
ralelismelor; adaptarea treptată a
evidențelor la cerințele prelucrării
datelor cu mijloace moderne de cal
cul. în legătură cu aceasta s-au pre
văzut dotarea economiei naționale cu
tehnică de calcul, proiectarea și in
troducerea sistemelor de conducere

cu mijloace de prelucrare automată
a datelor.
Fără îndoială că în domeniul evi
denței, al sistemului informațional
au fost făcute unele progrese nota
bile, dar persistau încă o serie de
neajunsuri. Astfel, secretarul gene
ral al partidului sublinia cu cîtva
timp în urmă că: „încă se mai scrie
mult, mă refer la hîrtie, la tot felul
de referate și rapoarte. Activitatea
vie se ineacă încă în hirtii intermi
nabile care răpesc nu numai timpul
acelora care le fac, dar și al altora".
Și, în acest sens, a trasat sarcina de
a se reduce cu 50 la sută formularistica, hirtiile și rapoartele de difet rite feluri.
Pornind de la această sarcină, mi
nisterele, organele centrale și loca
le, sub coordonarea Comisiei guver
namentale pentru raționalizarea sistemiilui de evidență în unitățile so
cialiste. au elaborat o serie de mă
guri pentru reducerea formularisticii, atît prin eliminarea unor formu
lare inutile, cit și prin comasarea
formularelor cu conținut apropiat de
informații. Totodată, au fost depuse

BIHOR : Produse cu performanțe superioare
Colectivul
între
prinderii mecanice și
piese de schimb Ora
dea, principalul furni
zor de instalații de
sudură din țara noas
tră, dovedește pre
ocupări susținute pen
tru înnoirea și mo
dernizarea producției.
Perioada care a tre
cut din acest an a
marcat aici realizarea

unor mașini și insta
lații mult solicitate
pentru
înfăptuirea
programului de dez
voltare a energeticii
nucleare. Din gama
largă a acestor pro
duse, muncitorii și
specialiștii de aici au
executat
instalația
automată de placat cu
bandă — 1 400, auto
mat de scobit arc aer

— autopropulsat și
staționar, mașină au
tomată de sudat sub
strat de flux — 1 400,
bloc cu role variabi
le de 12 tone destinat
instalațiilor de sudu
ră și altele. Caracte
rizate prin competiti
vitate și consum re
dus de metal, noile
produse elimină im
portul. (loan Laza).

eforturi pentru adaptarea într-o mă
sură mai mare a formularelor la ce
rințele prelucrării automate a da
telor. Astfel, putem releva că s-a
renunțat la mai mult de jumătate
din formularele tipizate comune exis
tente în anii 1982—1984, iar circa 24
la sută din cele rămase au fost adaptate la cerințele prelucrării au
tomate a datelor. O atenție deosebi
tă în cadrul acestei acțiuni a fost
acordată unor activități de sinteză,
cum sînt: planificarea, activitatea fi
nanciară și contabilă, bancară și sta
tistică, la care s-au realizat, dife
rențiat, reduceri între 50,2—64,5 la
sută ale numă
rului de formu
lare comune.
Se cuvine pre
cizat, de aseme
nea. că pe baza
propunerilor ela
borate
privind
renunțarea la ur
mărirea detalia
tă a unor Indicatori mai puțin
semnificativi, precum și a celor care
nu-și justifică circulația la nivelu
rile superioare de conducere, volu
mul de date raportate anual prin
dările de seamă statistice s-a redus
cu 50,1 la sută, al celor utilizate în
activitatea de planificare financiară
(bugetele de venituri și cheltuieli si
celelalte planuri financiare) cu 27,9
—55,5 la sută, iar al celor folosite
în bilanțurile și dările de seamă
contabile cu 55,6 la sută.
Totodată, ministerele, organele
centrale și locale au analizat miile
de formulare specifice utilizate in
aparatul propriu și în unitățile di
rect subordonate, care țin seama de
particularitățile unor activități, cum
sint: programarea, lansarea și urmă
rirea producției; pregătirea tehnică a
fabricației; urmărirea parametrilor
tehnici ai utilajelor, instalațiilor și
agregatelor: controlul tehnic de ca
litate etc. Din aceste formulare au
fost eliminate peste 56,4 la sută.
Rezultatele obținute în domeniu]
reducerii formuiaristicii au fost ana
lizate și aprobate într-o ședință din
anul trecut a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Cu acel
prilej s-a cerut Comisiei guverna
mentale să acționeze în continuare,
împreună cu ministerele și celelalte
organe centrale, pentru îmbunătăți
rea evidentei indicatorilor econo
mici, pentru dezvoltarea unui sis
tem informational operativ și efi
cient, pentru utilizarea riguroasă a
formularelor tipizate comune și spe
cifice stabilite pe domenii de acti
vitate. Totodată, s-a indicat să se
elaboreze un proiect de act norma
tiv care să instituie o ordine desă
vârșită în acest domeniu.

Dr. Iosif BAȚI
(Continuare în pag. a IlI-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi are Ioc în Capitală Consfă
tuirea pe țară a reprezentanților
controlului oamenilor muncii —
moment important în afirmarea
democrației noastre revoluționare.
Consfătuirea se înscrie organic în
manifestările politice la nivel na
țional ce au urmat Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R.. chemate
să stabilească măsuri concrete în
fiecare domeniu de activitate pentru
înregistrarea saltului necesar spre o
nouă calitate, superioară, spre o efi
ciență sporită a muncii, care să
permită înfăptuirea în cele mai bune
condiții a sarcinilor și obiectivelor
actualului cincinal, a programului
partidului.
Tradiția ca la fiecare început de
cincinal calendarul politic al țării să
înscrie și Consfătuirea reprezentan
ților controlului oamenilor muncii —
ajunsă acum la a treia manifestare
— dovedește o dată în plus atenția
deosebită acordată de partidul și
statul nostru, personal de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, activității de con
trol al maselor, latură importantă a
operei de construcție a socialismului,
a cunoașterii temeinice a problemelor
dezvoltării economico-sociale și, tot
odată, a participării democratice a
poporului la actul de conducere.
Organizat și desfășurat sub egida
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, controlul oamenilor mun
cii a devenit o adevărată școală a
autogospodăririi și autoadministrării
cetățenești, izvor de inițiativă civică
și progres în diverse sectoare de
interes obștesc. Factor de educație
civică în acțiune, controlul oameni
lor muncii aduce o contribuție considerabilă’Ia folosirea eficientă a
mijloacelor materiale de care dispu
ne societatea, la îndeplinirea în tot
mai bune condiții — în lumina hotărîrilor de partid și a legilor țării
— a îndatoririlor ce revin colective
lor de oameni ai muncii din unitățile
de interes public.
Trecerea la înfăptuirea obiective
lor noului cincinal, ale programelor
adoptate de Congresul al XlII-lea al
partidului ridică, fără indoială. și in
fața controlului oamenilor muncii
exigențe sporite. Realizarea autoși
autoaprovizionării,
conducerii
autogospodăririi și autofinanțării tu
turor unităților administrativ-teritoriale, pentru îndeplinirea prevederi
lor Programului-directivă de creștere
a nivelului de trai și de ridicare a
calității vieții în perioada 1986—1990,
constituie obiective majore pentru
întregul sistem al democrației noas
tre socialiste, deci și pentru activi
tatea echipelor de control al oame
nilor muncii. Astfel, controlul oame
nilor muncii urmărește sistema
tic realizarea sarcinilor în mica in
dustrie și prestările de servicii, ca

metodelor de control, a creșterii exi
genței și competenței acestuia se
pot obține — așa cum o dovedește
experiența din numeroase localități
— prin întărirea conlucrării între
echipele de control al oamenilor
muncii și organele specializate de
inspecție și control ale statului, prin
organizarea periodică de intilniri
între echipele de control și repre
zentanții unităților controlate, prin
organizarea de schimburi de expe
riență între echipe, prin efectuarea
de controale model și acțiuni mixte,
cu participarea deputaților, a împuterniciților consiliilor populare, a al
tor factori de răspundere din apa
ratul de partid și de stat local.
Consfătuirile comunale, orășenești,
municipale și județene ale reprezen
tanților controlului oamenilor mun
cii, care au avut loc în pregătirea
consfătuirii pe țară, au relevat
sprijinul important adus de organele
și organizațiile de partid pentru
buna organizare și desfășurare a ac
tivităților echipelor de control al oa
menilor muncii. Totodată, consfătui
rile au relevat necesitatea sporirii ac
țiunilor politico-organizatorice, am
plificarea și permanentizarea lor,
încît activitatea echipelor să fie mai
ferm orientată spre latura educati
vă, de prevenire a neregulilor, pen
tru promovarea atitudinii înaintate
față de muncă, pentru combaterea
oricăror abateri, a oricăror manifes
tări de neglijență și nepăsare în
gospodărirea avutului obștesc.
Perfecționîndu-și continuu activi
tatea, controlul oamenilor muncii,
reprezentat de cei peste 200 000 de
membri aleși în cele aproape 50 000
de echipe de pe întreg cuprinsul ță
rii, poate — și trebuie — să aducă
o mai mare și substanțială contri
buție la înfăptuirea politicii parti
dului în sectoarele de interes pu
blic. Consfătuirea pe țară a repre
zentanților controlului oamenilor
muncii va pune, desigur, în valoare
experiențele pozitive dobîndite in
acest domeniu și va milita pentru
generalizarea lor. va dezbate căile
și metodele cele mai indicate de în
tărire a rolului controlului oamenilor
muncii in viața socială, de sporite
a eficienței sale.
Cu deplina convingere că forul
democratic care se deschide azi va
exercita o puternică influență pozi
tivă asupra activității echipielor de
control — ceea ce se va răsfrînge
direct în viața cotidiană, în înfăp
tuirea la un nivel superior a sarci
nilor ce revin sectoarelor controlata
din hotărîrile Congresului al XlIIlea al partidului — opinia publică
din țara noastră urează succes deplin
lucrărilor Consfătuirii pe țară a re
prezentanților controlului oamenilor
muncii.

și folosirea bazei materiale în sec
torul sanitar, în învățămînt, cultură,
în celelalte domenii de interes social
— formulînd sugestii și propuneri
practice pentru perfecționarea acti
vității din fiecare unitate.
Cerințele actuale și de perspectivă
ale dezvoltării economico-sociale a
patriei concordă, pe deplin, cu ce
rințele perfecționării în continuare a
activității propriu-zise de control a
oamenilor muncii, in sensul creșterii
competenței și autorității sale. In ul
timul timp, deși s-a înregistrat o spo
rire a combativității controlului oa
menilor muncii, se constată că acesta
nu acționează întotdeauna cu hotărîre pentru formarea unei opinii fer
me față de neajunsuri, față de aba
terile de la principiile eticii și echi
tății socialiste, pentru promovarea
unei comportări civilizate, pline de
solicitudine față de cetățeni a lucră
torilor din unitățile de servire pu
blică. In special in mediul rural
controlul oamenilor muncii se des
fășoară încă sub nivelul cerințelor
și posibilităților. Conform îndatoriri
lor lor, bine statuate, este de
datoria consiliilor comunale ale
F.D.U.S., a organizațiilor lor com
ponente să analizeze periodic acti
vitatea echipelor, să le instruiască,
să alcătuiască grafice judicioase, care
să permită efectuarea, cu regulari
tate, a controalelor stabilite.
Desigur, răspunderile sporite ce
revin controlului oamenilor muncii
în noul cincinal, al calității și efi
cienței, impun și o nouă calitate in
organizarea și desfășurarea activită
ții echipelor, perfecționarea forme
lor și metodelor lor de muncă, pen
tru a-și putea îndeplini în tot mai
bune condiții înalta lor misiune
socială.
După cum demonstrează practica
de pină acum, atenția se cere con
centrată totodată spre creșterea efi
cienței controlului, prin urmărirea
și soluționarea operativă a propune
rilor formulate de echipe. Se înțelege
că acest deziderat implică eliminarea
oricărei manifestări de formalism din
partea conducerilor unităților contro
late, ca și din partea echipelor și a
comisiilor teritoriale de îndrumare și
coordonare a controlului oamenilor
muncii, pentru creșterea responsabi
lității tuturor celor chemați să con
tribuie la finalizarea controalelor. La
rîndul lor, consiliile locale ale F.D.U.S.
și comisiile teritoriale de coordonare
a controlului au datoria să inter
vină energic în toate cazurile cînd
observațiile și propunerile echipelor
nu sînt luate în considerare, pentru
respectarea și aplicarea fermă a pre
vederilor legale, pentru întărirea
ordinii și disciplinei în toate sectoa
rele supuse controlului.
Rezultate bune în perfecționarea

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ IN ISTORIE
............. ——- ■■ —

întrebat care este cea
mai veche uzină din Drobeta—Turnu Severin, to
varășul Gheorghe Ilianu,
secretarul cu probleme econoriiice al comitetului mu
nicipal de partid, ne-a răs
puns prompt : „Întreprin
derea de construcții navale
și prelucrări la cald. A
luat ființă in 1858. Este și
cel mai vechi șantier naval
din tară". Am dorit apoi să
aflăm care este cea mai
tinără uzină din oraș. „Sînt
o sumedenie de întreprin
deri noi. Unele — intrate
deja in producție ; altele
încă in construcție, urmind
să intre in funcțiune și ele
cît de curînd. Sint intre-1
prinderi a căror apariție in
peisajul nostru industrial
se datorează numeroaselor
vizite de lucru efectuate de
secretarul
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe pla
iurile mehedințene, de-a
lungul ultimelor două de
cenii. Pentru Drobeta—
Turnu Severin, pentru în
tregul nostru judef, ca si
pentru întreaga țară, Con
gresul al IX-lea al partidu
lui a deschis larg porțile
industrializării". Pentru a
fi mai convingător, inter
locutorul și-a susținut afir
mația apelind la o bogată
înșiruire de nume ale noi
lor întreprinderi apărute
în municipiul Drobeta—

.................... -

■■

.

Turnu Severin, in „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Intre
acestea, am avut surpriza
să regăsim „întreprinderea
de construcții navale și
prelucrări la cald".
— V-am ruga să vă...

—

-

-

-

general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
cu constructorii de nave
din Drobeta—Turnu Seve
rin. Rezultatul se vede :
vechea unitate a rămas
acum pe post de... hală,

'

.

șului Nicolae Ceaușescu.
Ca o încununare a acestor
ani de eforturi, colectivul
întreprinderii
intimpină,
iată, apropiata aniversare a
65 de ani de la întemeierea
partidului cu rezultate din

OAMENI
ȘI NAVE
PENTRU
ANUL 2000
hotăriți. Ori e veche, ori e
nouă ! Nu cumva din gre
șeală...
— Nu, nu este vorba de
nici un fel de greșeală —
vin lămuririle. întreprin
derea este realmente nouă
din temelii. Proiectul, am
plasamentul, profilul fa
bricației sint rodul dialo
gurilor directe, purtate la
fața locului de secretarul

adăpostind o secție de re
parații. Pentru construcții
navale ș-au inălțat hale
corespunzătoare, moderne,
echipate la nivel tehnic
mondial. Uzina propriu-zisă
s-a inălțat in ultimii 15
ani, pe parcursul a trei eta
pe distincte. Fiecare cinci
nal a însemnat o nouă eta
pă, gîndită și materializată
potrivit indicațiilor tovară

tre cele mai bune —
răspuns comunist față de
grija permanentă și de
sprijinul acordat.
Străbatem halele de pro
ducție, urmărind, pe flux,
cum se naște o navă. Ad
mirăm linia ei elegantă,
priceperea și seriozitatea
celor ce-i dau contur.
— Vedeți, aceasta va fi
o șalandă fluvială. Dimen

-

siunile sale nu sint impre
sionante. In general, noi nu
facem nave de dimensiuni
impresionante — ne expli
că directorul intreprinderii,
tovarășul Stelian Stăncioiu. Nu fiindcă nu ne-am
pricepe și nici fiindcă nu
ne-ar fi drag. Dar nu ne
permite... Dunărea. Și nici
Porțile de Fier II, cu podu
rile pe sub care am avea
de trecut. Ne „răzbunăm"
străduindu-ne să realizăm,
din punct de vedere al
complexității și calității,
cele mai bune nave de
acest tip cu putință. Din
care
motiv,
produsele
noastre se bucură de apre
cieri atît in țară, cit și pe
piața externă. Practic, nu
numai producția acestui
an, ci și a anului viitor
este asigurată cu contracte
pe care noi ne străduim să
le onorăm exemplar. Și
cînd spun exemplar mă
gindesc deopotrivă la res
pectarea termenelor șl la
respectarea unor norme de
calitate draconice, pe care
noi, in primul rind, ni le
impunem.
Nu intimplător, iată, so
sesc pe adresa intreprinde
rii scrisori de mulțumire.
Pentru
navele-șalande,

Anica FLORESCU
Virqil TATARLJ
(Continuare in pag. a V-a)

Foto : S. Cristian
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"scrisori aleIamenilor muncii A|

In Delta, pâmîntul crește din apâ

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
Buna conservare și dezvoltare a fondului forestier
— in atenția organelor competente
In nenumărate rîndurl, condu
cerea partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu personal au atras
atenția asupra necesității realizării
exemplare a prevederilor progra
melor privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier —
această mare bogăție națională —
valorificarea tuturor produselor
accesorii ale pădurilor și mai buna
gospodărire a pajiștilor montane și
din perimetrul forestier din cele
lalte zone. După cum se afirma
insă într-o scrisoare adresată con
ducătorului partidului nostru, in
activitatea unor organe silvice se
manifestă unele deficiențe privind
folosirea aparatului silvic și a ca
drelor de specialitate, respectarea
regulilor silvice de exploatare, asi
gurarea unei stări de igienă cores
punzătoare unor păduri etc., cu
repercusiuni negative asupra bunel
gospodăriri și exploatări a fondu
lui forestier.
Dată fiind importanța faptelor se
sizate, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat ca scrisoarea să fie dată
spre examinare unui secretar al
C.C. al P.C.R. și prim viceprimministrului de resort al guvernu
lui. La cercetări au participat ac
tiviști ai Comitetului Central și
Consiliului de Miniștri, specialiști
din Comitetul de Stat al Planifică
rii și Ministerul Silviculturii,
care au consultat un mare număr
de pădurari, brigadieri, ingineri și
cadre de conducere din inspectora

tele silvice județene Argeș, Dîm
bovița, Giurgiu, Suceava și altele.
A rezultat astfel, că, cu toate
măsurile luate pentru menținerea
integrității fondului forestier, nu
s-a reușit să se asigure compen
sarea tuturor terenurilor scoase
definitiv din producția forestieră
în perioada 1982—1985, restanța
cea mai mare depinzînd de Minis
terul Energiei Electrice.
în raportul de cercetare se sub
liniază că s-a manifestat insufi
cientă exigență in controlul pri
vind modul in care se respectă
termenele și regulile silvice de ex
ploatare a lemnului, răminind ne
lichidate sute de parchete și tăindu-se arbori nemarcați. In inspec
toratele silvice Arad și Satu Mare
se înregistrează restanțe la rege
nerarea naturală a pădurii. De
asemenea, persistă unele deficien
țe in efectuarea lucrărilor de îm
pădurire.
Se afirmă, totodată, că în apli
carea programelor speciale privind
diversificarea și creșterea produc
ției silvice nu s-a reușit să se va
lorifice complet toate resursele la
fructe de pădure, ciuperci din flora
spontană, creșterea albinelor și a
viermilor de mătase.
în activitatea de gospodărire a
pajiștilor, producția medie de masă
verde la hectar a crescut la peste
15 000 kg în 1985. față de circa
9 600 kg în 1981. Această este insă

sub posibilități datorită mai ales
existenței unor pajiști slab produc
tive.
Pe baza concluziilor rezultate cu
prilejul cercetării, s-au stabilit mă
suri pentru înlăturarea deficiențe
lor constatate, dintre care: întocmi
rea și prezentarea spre aprobare la
conducerea partidului a programu
lui de împădurire a zonelor despădurite și supuse degradării ; înca
drarea aparatului Ministerului Sil
viculturii cu cadre corespunzătoa
re ; actualizarea propunerilor de
valorificare în actualul cincinal a
albinăritului, creșterii viermilor de
mătase și tăurașilor, producerii
plantelor medicinale și aromatice,
sucurilor și băuturilor răcoritoare,
valorificarea superioară a masei
lemnoase rezultată din tăieri de
îngrijire, igienizare și curățire a pă
durilor. S-a stabilit, de asemenea,
să se elaboreze criterii de dimen
sionare a sarcinilor ce revin pădu
rarilor, brigadierilor și șefilor de
districte silvice ; se va întări exer
citarea de către Consiliul Silvicul
turii a controlului asupra activității
desfășurate de biroul său executiv
și tragerea la răspundere a celor
vinovați.
S-a aprobat ca raportul de cerce
tare a scrisorii să fie dezbătut in
Consiliul Silviculturii, cu partici
parea conducătorilor inspectorate
lor silvice județene și a întreprin
derilor de pajiști din subordinea
acestui minister.

Grijă pentru condițiile de muncă și viață ale muncitorilor
Consiliul Central de Control
abateri disciplinare. In 1985, în
Muncitoresc al Activității Econo
această situație se aflau mai puțini
mice și Sociale și Consiliul Central
oameni ai muncii din unitate decit
al U.G.S.R., împreună cu reprezen
în anul anterior. S-a constatat că
tanți ai organelor locale de partid
Ia nivelul minei nu există o evi
și de stat au verificat o scrisoare
dență clară a periodicității acordă
adresată Comitetului Central al rii de premii fiecărui om al muncii
P.C.R. în legătură cu unele neajun
și nu se respectă prevederile pri
suri manifestate în activitatea co
vind afișarea listei celor propuși
lectivului de conducere al minei Fispre a fi premiați.
Iipeștii de Pădure, județul Prahova,
Se apreciază, de asemenea, că la
privind condițiile de muncă și via cantina minei, unde zilnic servesc
ță ale oamenilor muncii din această o masă gratuită circa 1 000 de mun
unitate.
citori care lucrează în subteran,
în raportul secretarului C.C. al mincarea nu întotdeauna a fost
satisfăcătoare. S-au constatat în
P.C.R. și președintelui Consi
liului Central al U.G.S.R., care,
schimb cazuri cind pe listele de
așa cum a indicat tovarășul alimente au fost înregistrate ca
scoase din magazie cantități de
Nicolae Ceaușescu, au răspuns de
produse mai mari decît era necesar
verificarea faptelor sesizate și lua
pentru numărul de mese servite,
rea măsurilor corespunzătoare, se
relatează că aproape o treime din creindu-se posibilitatea sustragerii
colectivul minei nu a beneficiat în acestora de către personalul can
1984 de premierea excepțională din ( tinei.
fondul de 2 la sută-. Analiza efec
Pentru înlăturarea neajunsurilor
tuată a evidențiat însă că unii din
constatate în timpul controlului au
fost luate măsuri pentru respecta
tre aceștia nu au fost premiați da
rea întocmai a principiilor echității
torită absențelor nemotivăte, alții
"pentru slaba contribuție lâ realiza
și normelor de acordare a premii
lor, afișarea listelor la sectoarele
rea sarcinilor de plan și diverse

de producție cu cei propuși a fi
premiați și ținerea unei evidențe
clare a acestora Ia nivelul unității.
S-au luat măsuri pentru o organi
zare corespunzătoare a activității
cantinei și dezvoltarea gospodărieianexe a acesteia, fiind, totodată,
sancționate, inclusiv cu destituirea
din funcție, persoanele vinovate de
neregulile găsite.
Au fost întreprinse șî alte mă
suri pentru utilizarea mai bună a
capacității de producție șf a forței
de muncă, întărirea ordinii și dis
ciplinei, asigurarea unor condiții
corespunzătoare de muncă și viață,
îmbunătățirea activității educative
In rîndul minerilor.
Concluziile desprinse din analiză
și măsurile stabilite au fost dezbă
tute cu activul de partid și ceilalți
factori de conducere de la nivelul
minei și sectoarelor de producție.
Din analiza făcută a rezultat că,
an de an, colectivul unității a obți
nut rezultate bune, care ău situât-o
în rîndul întreprinderilor fruntașe
pe ramură, iar pentru anul 1986 au
fost luate măsuri de realizare in
tegrală a tuturor indicatorilor de
plan.

Măsuri pentru organizarea judicioasă a activității intreprinderii
Ton Negru, om al muncii la în
treprinderea mecanică de utilaj
tehnologic Moreni, județul Dîmbo
vița, relata într-o scrisoare că di
rectorul unității favorizează o serie
de persoane pe care le-a încadrat
in funcții, deși nu aveau pregătirea
corespunzătoare, că in activitate;!
de organizare a fabricației nu exis
tă suficientă ordine și se raportea
ză ca producție finită comenzi ne
executate. Autorul sesizării mai re
lata că forța de muncă nu este fo
losită corespunzător, iar el a fost
schimbat din funcția de maistru
fără nici un motiv.
Scrisoarea a fost verificată de
activiști ai Comitetului Central,
Comitetului județean de partid
Dîmbovița, specialiști de la cen
trala de resort, sub îndrumarea
președintelui Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale — așa cum a
indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
căruia i-a fost adresată scrisoarea.
După cum rezultă din raportul
de cercetare, faptele relatate in se
sizare s-au dovedit a fi adevărate.
Unele persoane încadrate in func
ții de conducere nu au dovedit
preocupare și competență pentru

activitatea desfășurată. Așa cum a
constatat spre finele anului trecut
un colectiv al Consiliului județean
de control muncitoresc Dîmbovița,
produse de multe milioane de lei
erau nefinalizate, deși fuseseră ra
portate ca producție terminată.
Cu ocazia controlului au mal re
zultat unele abateri de la calitatea
producției, în timp ce unii mun
citori, deși calificați in meserii
prelucrătoare, nu sint folosiți pe
mașini, din care cauză indicele pla
nificat de utilizare a acestora nu a
fost realizat.
în ce privește schimbarea au
torului scrisorii din funcția de
maistru, a rezultat că aceasta s-a
făcut în scopul mai bunei folosiri
a maiștrilor, măsură care s-a apli
cat și în cazul altora. Se mențio
nează că lui I. Negru i s-a oferit
să lucreze ca maistru la alt loc de
muncă — dar a refuzat.
Pentru neajunsurile constatate
privind raportarea producției,, s-a
dispus cercetarea realizărilor din
trimestrul IV 1985, în vederea sta
bilirii exacte a valorii producției
nefinalizate.
Totodată, ținînd seama de faptul
că aspectele negative din activita

Controlul exigent „nu scapă din vedere44
dințelor consacrate domeniului res
pectiv.
Care este totuși motivul că numă
rul mare de ședințe (mai ridicat chiar
decit cel necesar) ale comitetului și
biroului orășenesc de partid nu a
avut efectul scontat ? In primul rînd,
faptul că materialele supuse comu

niștilor spre dezbatere aveau, aproa
pe de fiecare dată, un caracter des
criptiv, general fără a pătrunde în
miezul problemelor și fenomenelor
și, cu atît mai puțin, la cauzele care
favorizau apariția lor. O 'analiză a
rezultatelor economico-financiare ob
ținute de unitățile agricole din oraș
în nouă luni din anul trecut (cind
nici una dintre sarcinile perioadei
respective nu era îndeplinită) repre
zintă unul din numeroasele exemple
ce se pot aminti în acest sens. De
ce ? Intrucît, expeptînd prezentarea
indicatorilor de plan și a stadiului
de realizare (sub nivelul planificat)
a acestora — nelipsind insă unele
„justificări" de felul : „rezultatele

la răspundere cadrele de conducere
ce se făceau vinovate de neîndeplinirea planului.
în al doilea rînd, slaba influență
a ședințelor amintite se datorea
ză faptului că programele de
măsuri propuse și adoptate erau
lipsite de realism, de responsabi
lități nominale. „Pină la data de
15 februarie 1986 se vor încheia re
parațiile și recepția lucrărilor la toa
te tractoarele și mașinile agricole din
dotarea secțiilor de mecanizare ale
orașului" — se prevedea intr-un pro
gram de măsuri adoptat de comitetul
orășenesc de partid la începutul
lunii decembrie 1985. Exista o bază
reală pentru înfăptuirea acestei mă-

Cine trece prin sectorul 3 nu poate
scăpa din vedere un aspect care
spune multe : aici au fost montate,
cu cîteva luni în urmă, pe străzile
principale și la intersecții, peste 100
de conteinere în care oamenii pot
depune hirtii, sticlă, fier in compar
timente separate. Or, ceea ce atrage
atenția acum este faptul că multe
dintre conteinăre au rămas pline cu
materiale. De luni de zile. Nimeni
nu le deșartă. în același timp, unele
dintre magazinele sectorului, în spe
cial cele de pe calea Călărașilor, nu
au montate, cum s-a stabilit cu
cîteva luni în urmă, miniconteinere
în care cetățenii — veniți după cum
părături — să poată arunca ciobu

Care e părerea cetățenilor, a celor
ce duminică de duminică ies la mun
că obștească și colectează fier, hir
tie. sticlă din propria gospodărie, de
pe șantierele de construcții ?
Pe strada Parfumului îl întîlnim
pe Vasile Florescu, secretarul comi
tetului de cetățeni din circumscrip
ția nr. 68. Se ducea la depozitul de
fier vechi de pe str. Lucaci nr. 55.
— Cetățenii din circumscripția
mea sint oameni deosebit de har
nici, pun suflet în tot ce fac — și
adaugă scoțînd un carnet din buzu
nar : au avut în planul de colectare
20 de tone de fier și au colectat 35
tone ; față de 500 kg hîrtie, au colec
tat 900 kg. Nu înțelegem însă un

ce se întorc goale la bază, cind pot
fi foarte ușor încărcate cu materiale
refolosibile ?
Sînt propuneri judicioase, de na
tură nu numai să descongestioneze
rețeaua de conteinere din cartiere și
depozitele asociațiilor de locatari,
dar să și mărească substanțial ritmul
de predare a materialelor refolosi
bile la destinația lor firească, pen
tru trimiterea lor, eșalonată, la în
treprinderile prelucrătoare.
Pornind tocmai de la faptul că în
sectorul 3 au fost obținute rezultate
bune — în unele circumscripții chiar
foarte bune — la recuperarea mate
rialelor refolosibile, este de sperat
că factorii de conducere de la
I.R.V.M.R. vor manifesta receptivita
tea necesară și obligatorie față de
propunerile pentru lichidarea modu
lui greoi în care se acționează la
transportul acestor materiale. De ase
menea, se cuvine semnalat Direcției
generale comerciale a Capitalei fap
tul că deși populația a fost asigurată
că centrele de colectare a sticlelor
și borcanelor primesc orice fel de am
balaj din sticlă, în realitate o bună
parte din ele — de exemplu acelea
din piața Traian — nu respectă această sarcină. După cum se vede, din
nou și din nou, continuă să apară
manifestări de recalcitranță — semn
că nu s-a acționat cu energia nece
sară pentru eradicarea lor.
De la apariția Programului de in
tensificare a acțiunii de colectare a
materialelor refolosibile a trecut
destulă vreme, suficientă ca lucru
rile să fie clarificate, peste tot, în
cele mai mici amănunte — de la
colectarea propriu-zisă și pînă la
depozitare, transport etc. — îneît ac, tivitatea să decurgă fluent, fără in’trerupere. E, de asemenea, necesar
să se înțeleagă că sarcinile de plan
privind recuperarea acestor mate
riale din gospodăriile populației tre
buie considerate ca minime, orice
depășire a planului fiind binevenită
pentru economie, pentru fiecare om
al muncii în parte.

Însemnări din activitatea comitetului
ORĂȘENESC DE PARTID SĂVENI

fier vechi și 3 kg de maculatură"
— au hotărît cetățenii.
...în cartierul Dristor, locatarii
blocului nr. 97—119 au avut o altă
inițiativă
gospodărească :
și-au

COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI
■___________________________________ __________________________________________ ■

Și rezultatele bune pot fi îmbunătățite
materialelor refolosibile e dovedit de
rezultate : din martie 1985 și pină la
această dată s-au strins 40 000 tone
fier și 3 500 tone maculatură.
Sectorul 3 are 71 de circumscripții
electorale. Planul de 30 000 tone fier
vechi și 2 000 tone de maculatură
care trebuiau colectate a fost îm
părțit inițial la numărul circumscrip
țiilor (proporțional cu mărimea lor).
Dar. eu ocazia organizării unei
adunări de „Tribuna democrației",
cineva a propus ca și cantitățile re
zultate — circa 420 tone fier vechi și
28 tone hîrtie — care reveneau pentrb fiecare circumscripție să fie îm
părțite pe blocuri și pe străzi, îneît
răspunderile să fie și mai precise,
și mai bine nominalizate. Și de aici
pînă la o nouă inițiativă n-a mai
fost decît un pas : „Fiecare familie
să predea anual la I.R.V.M.R. 5 kg

t

nesatisfăcătoare au fost determinate
de condițiile climatice nefavorabile"
— analiza n-a mai insistat asupra
neajunsurilor, cauzelor care le deter
mină, măsurilor ce se impun pentru
curmarea lor. Ca atare, plenara co
mitetului orășenesc de partid a
abundat în generalități, fără a trage

La fel ca toate localitățile patriei,
fosta comună și actualul oraș Săveni
din județul Botoșani a cunoscut in
ultimele două decenii un intens ritm
de dezvoltare. Trecerea localității, in
anul 1968, in rîndul orașelor a favo
rizat investirea unor însemnate fon
duri bănești atit pentru dezvoltarea
industriei, cit și a agriculturii, a ce
lorlalte sectoare de activitate, Săveniul transformindu-se intr-un auten
tic centru industrial-agrar. Cu toate
acestea, în ultimii ani, și îndeosebi
în 1985, dotările tehnico-materiale
ale economiei orașului și, mai cu
seamă, cele din agricultură nu au fost
valorificate corespunzător ; drept ur
mare, cele două cooperative agricole
de producție, asociația economică de
stat și cooperatistă pentru produ
cerea legumelor, stațiunea și secțiile
pentru mecanizarea agriculturii au
înregistrat rezultate slabe, sub nive
lul prevederilor planului și al posibi
lităților de care dispun.
în aceste condiții, care a fost po
ziția cadrelor învestite cu principa
lele munci de răspundere in cadrul
biroului comitetului orășenesc de
partid? „Am făcut tot ce poate fi
omenește posibil" — răspundea ;de
fiecare dată Constantin Buzîlă, secre
tar al comitetului orășenesc de partid
și primar al orașului, prezentind
drept argumente evidența la zi a șe-

Neculal ROȘCA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT1N ECONOMIE.
cutiv al consiliului popular, sectorul
3).
Faptul că expunerile specialiști
lor au fost înțelese și au convins
pe oameni de necesitatea colectării

Foto : Agerpres

tea întreprinderii s-au datorat în
mare parte modului defectuos în
care au acționat cadrele de condu
cere, secretariatul Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița, îm
preună cu conducerea Ministerului
Industriei de Utilaj Greu au hotărît
eliberarea din funcția de director
a ing. Gheorghe Rujoiu și retrogra
darea din funcție pe 3 luni a inginerului-șef, a directorului comer
cial și contabilului-șef. Au fost
schimbați din funcție șeful servi
ciului control tehnic de calitate și
șeful de atelier sculărie.
în vederea mai bunei utilizări a
forței de muncă, au fost redistribuiți de la activități auxiliare și trecuți în activitate direct productivă
un număr de 113 muncitori. Sem
natarul scrisorii urmează să fie
numit maistru pe un post ce va
deveni disponibil.
Pentru prevenirea unor situații
similare, s-a hotărit dezbaterea
constatărilor șf măsurilor luate In
toate organizațiile de bază, în sec
ții și ateliere. Se precizează, tot
odată, că autorul scrisorii s-a de
clarat mulțumit de modul în care
s-a acționat.

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ !

„Știți cît cîntărește o sticlă goală
și cite materii prime s-au consumat
pentru a o produce ? Dar pentru un
kilogram de maculatură știți ce
materiale s-au consumat ? Desigur,
aceste obiecte au devenit în gospo
dăriile noastre atît de banale incit
nici nu ne trece prin minte să ne
punem asemenea întrebări : mai
degrabă aruncăm hîrtia și sticla —
mai ales dacă e spartă — cît mai
repede la lada cu gunoi"...
Cu aceste cuvinte își începea,
anul trecut, un economist de specia
litate expunerea la una dintre adu
nările cetățenești la Casa de cultu
ră din sectorul 3 al Capitalei. Și,
continuînd cu comparații sugestive,
plastice, ca, de exemplu — „dacă fie
care cetățean din țară predă cite un
kilogram de hirtie se salvează anual
1 000 ha de pădure" — demonstra cît
de necesară a devenit reciclarea acestor materiale pentru economie.
La asemenea expuneri pe tema
colectării maculaturii, fierului vechi,
sticlei etc. — organizate de consi
liul popular, de F.D.U.S. — au fost
de față cea maimare parte a locuito
rilor sectorului. „Am pornit de la
ideea că oamenii nu vor participa
cu toată însuflețirea la înfăptuirea
Programului de măsuri pentru in
tensificarea activității de colectare a
materialelor rcfolosibile dacă, para
lel cu unele măsuri organizatorice
— organizarea transportului, depozi
telor, plasarea conteinereior în teri
toriu — nu vom explica bine cetă
țenilor importanța reciclării acestor
materiale pentru economie, pentru
fiecare om în parte" (Nicolae Geor
gescu — secretarul comitetului exe

Vedere din stațiunea Felix - Oradea

De la un timp, părtași la via
— în incinta agricolă 1 Mai — ne concentrat forțele umane și meca
ta Deltei sint și constructorii. spunea inginerul Dumitru Doagă,
nice ale brigăzii este executarea
Oameni dotați cu utilaje de șeful brigăzii complexe de aici — șoselei Tulcea — Chilia Veche, care
înaltă productivitate, chemați să
am pregătit pentru a fi cultivate
va scurta drumul la jumătate.
schimbe înfățișarea unor zone din
26 073 hectare. Lucrările de dese
Aproape 30 kilometri de drum au
Delta Dunării. Potrivit programu care și nivelare le-am realizat cu
și fost realizați.
lui de amenajare și exploatare aproape un an mai repede decît
Incinta agricolă 1 Mai nu este
complexă, rațională a Deltei, ne-am propus. Astfel, întreaga su
singurul loc din Deltă unde con
prafață a fost cultivată încă din
elaborat din inițiativa tovară
structorii pun temelii trainice agri
șului Nicolae Ceaușescu, jumătate
anul 1985. Cei aproape 100 de oa culturii. Se lucrează intens la înăl
din acest teritoriu (in principal
meni din brigada noastră au efec țarea digurilor în zonele Sireasa,
delta fluvială), prin ample lucrări
tuat un mare volum de lucrări.
Babina și Cernovca. După efectua
de amenajare, va deveni o adevă
S-au înălțat pînă acum circa
rea acestor operații de apărare îm
rată grădină roditoare. Din cele
5 milioane metri cubi de tepotriva apei a complexelor lucrări
442 000 hectare ale Deltei,
de desecare, nivelare și sca144 000 vor fi destinate agri
rificare ă solului, alte 11 000
culturii. Lor li se vor adău
hectare vor fi cultivate cu
^Fapte,
inițiative,
preocupări
ga 50 000 hectare de pășuni
cereale și plante tehnice.
amenajate si 63 000 hectare
Acum Sulina are ceea ce
amenajări piscicole moderne.
localnicii și-au dorit dintotdin județele țării
deauna : pămînt. Năzuința
Vor crește în Deltă sute de
oamenilor din Sulina de a
mii de animale si păsări.
Viile si livezile, amplasate
lărgi limba de pămînt a așe
zării a fost realizată de construc
De nisipurile sărate, noile amena rasamente, peste 6 milioane metri
jări turistice si încă multe altele cubi de pămînt au fost deplasate
torii Deltei. Timp de mai bine
In operații de nivelare. In total, am
vor completa tabloul valorificării
de trei ani, s-a dat în zona de sud
mișcat dintr-un loc în altul, săpînd
bogatelor resurse ale Deltei.
a orașului o crîncenă bătălie cu
Deocamdată, principala zonă acanale, efectuînd terasamente, um
mlaștinile din aceste locuri. Ade
gricolă a Deltei este cea cuprinsă
pluturi, peste 20 milioane de metri
sea, digurile înălțate ziua, noaptea
Intre brațele Sulina si Chilia. Aici cubi de pămînt și piatră. Echiva
se prăbușeau din cauza nivelului
au fost efectuate ample lucrări de lentul, în volum, al cîtorva pira
prea ridicat al apei. Această lu
introducere a unor mari suprafețe mide Keops. Canalele săpate nu
de teren în circuitul agricol. Și iată mai In această incintă agricolă în crare îndrăzneață a fost de curînd
că, acum, peste 26 000 hectare au sumează aproximativ 800 kilometri. finalizată. Astfel, s-au amenajat
devenit ogor fertil, poate unul din Acest păienjeniș de canale, care pentru agricultură 500 de hectare,
încet și sigur pămîntul crescînd din
brăzdează de-a lungul și de-a latul
pămînturile cele mai fertile ale ju
bălti. Experiența ciștigată la Su
pămînturile îndiguite, au rol de co
dețului Tulcea. în teritoriul cu
lina, Ia Sfîntu Gheorghe și în in
prins in chingile apelor și ale di lectare a apelor atunci cînd nivelul
cinta agricolă 1 Mai se aplică și la
Dunării este foarte ridicat. Cu
gurilor, oamenii Deltei cultivă mii
Dunavăț, la Rusca, la Carasuhat.
toate că pămlntul de aici a fost dat
de hectare cu cereale și plante teh
Sint locuri cunoscute deocamdată
In grija agronomilor pentru a fi
nice. în momentul de față, con
doar de oamenii Deltei și de con
structorii Deltei continuă munca cultivat, noi, constructorii, mai
structorii de aici. Nu peste multă
de redare a unor noi terenuri în avem încă mult de lucru în această
vreme, ele vor fi cunoscute pentru
circuitul agricol. Trei brigăzi com zonă. Acum realizăm bazele de
producțiile agricole pe care ur
plexe ale întreprinderii antrepriză producție pentru cele cinci centre
mează să le realizeze.
de construcții-montaj pentru Delta de gospodărire a terenurilor din
Incintă, înălțăm blocuri pentru
Dunării poartă răspunderea secării
Neculal AM1HULESE1
specialiștii care lucrează aici. Cea
unor mlaștini, destufizării, scarificorespondentul „Scînteii"
mai importantă lucrare la care am
cării pămîntului.

ÎNSEMNĂRI DIN SECTORUL 3 AL CAPITALEI
meșterit singuri miniconteinere-tip
pe care și le-au plasat pe fiecare
palier in parte — pentru hirtie. sti
clă, textile — reușind să colecteze
din martie 1985 și pină acum 3 000
kg hirtie, 6 000 kg fier și 600 kg tex
tile.
Asemenea acțiuni și inițiative, larg
popularizate și cunoscute, au deve
nit, după cum o dovedesc cifrele,
foarte eficiente.
Și totuși... Parcă rezultatele înre
gistrate au avut și o anumită con
secință negativă : automulțumirea
atît a sectorului de specialitate al
consiliului popular, cît și a organi
zațiilor componente ale F.D.U.S.

rile de sticlă rezultate in gospodărie.
E adevărat, sint materiale refolo
sibile încă neridicate, dar ne-au
împiedicat să ieșim la lucru viscolul
și nămeții de zăpadă — ne spunea
Fanache Tocu, inspector principal ah
sectorului organizatoric și de îndru
mare a activității obștești al consi
liului popular. Cît privește lipsa
conteinereior din unele magazine :
pină acum nu am avut nici mate
rialele necesare, nici meseriași dis
ponibili care să le confecționeze.
Desigur, pe viscol nu se putea ac
ționa, dar de mult s-a topit zăpada,
iar materialele zac tot acolo unde au
fost puse cu luni în urmă.

lucru : de ce circulă atît de greu
aceste materiale intre depozitele
noastre și beneficiari ? Doar nu
stringem pentru expoziție, strîngem
ca să trimitem economiei naționale,
întreprinderilor 1 Uitați-vă — o
parte din metalul colectat e tot aici
la noi, deși l-am adunat de astăvară 1
Firește, a adăugat tovarășul Flo
rescu, se' poate acuza lipsa motori
nei, faptul că fără mijloace de
transport nu se pot căra zeci de tone
de fier, sticlă ș.a.m.d. totuși, in
sector avem 150 de mijloace hipo
particulare. Nu pot fi, conform
Legii nr. 1 din 1985, mobilizate aces
te mijloace la asemenea acțiuni ?
Pe de altă parte, direcția domeniu
lui public cară toată primăvara, cu
camioanele, ptiieți de pomi, flori în
parcuri, pe străzile principale. De

Gh. GRAURE

suri la termenul stabilit ? Nici pe
departe ! Și aceasta deoarece, la data
adoptării ei, secțiile pentru mecani
zarea agriculturii din oraș înregistrau
mari restanțe la recondiționarea și
procurarea pieselor de schimb, dato
rate slabei preocupări din perioada
anterioară.
De bună seamă, aceste deficiențe
în stilul și metodele de muncă ale
comitetului și biroului orășenesc de
partid au avut implicații nefavora
bile și asupra activității organelor
și organizațiilor de partid din uni
tățile agricole ale localității.
— Cum se explică faptul că în te
matica adunărilor generale pe tri
mestrul I al acestui an n-ați prevă
zut nici o analiză a pregătirilor pen
tru campania agricolă de primăvară?
— l-am întrebat pe Gheorghe Bejinaru, secretarul biroului organizației
de bază din C.A.P. Petricani, una
din cele două unități agricole coope
ratiste din oraș.
— Știu eu ? Cred că-1 o simplă
scăpare din vedere, ne-a răspuns.
Verificind documentele organizației
de bază, ne-am convins că asemenea
„scăpări din vedere" s-au produs la
începutul fiecăreia dintre campaniile
agricole anterioare. Consecința ?
Doar un singur exemplu : în anul
trecut, datorită neantrenării la efec
tuarea lucrărilor agricole a tuturor
cooperatorilor (n-au realizat numărul
minim de norme nici măcar toți
membrii organizației de bază), o
mare suprafață cultivată cu porumb
a fost prășită manual numai o sin
gură dată, ceea ce a făcut ca pro
ducția medie la hectar să fie sub
2 500 kg.
Necorelări între prioritățile activi
tății de producție și analizele efec
tuate de organele și organizațiile de
partid s-au produs frecvent și in
cealaltă cooperativă agricolă din
oraș, ca și la asociația economică
pentru cultivarea legumelor.
Desigur, multe din neajunsurile
muncii politico-organizatorice ale
Comitetului orășenesc de partid Săveni ar fi putut fi prevenite sau în
lăturate dacă activitatea lui ar fi fost
supusă unui control exigent, siste
matic. Lipsa de control s-a răsfrînt și
asupra altor aspecte ale activității de
partid din unitățile agricole ale ora
șului. în întreg anul trecut organiza
ția de bază de la C.A.P. Petricani nu
a primit în rîndurile sale nici un
membru de partid, cu toate că biroul
organizației U.T.C. a prezentat mai
multe propuneri. De asemenea, în
ambele cooperative agricole de pro
ducție, ca și în asociația cu profil
legumicol s-a înregistrat o slabă
participare a membrilor de partid la
cursurile învățămîntului politicoideologic, la cele privind pregătirea
profesională.
Luînd în dezbatere aspecte de fe
lul celor la care ne-am referit, pre
cum și numeroase altele — datorită
cărora, în anul trecut, unitățile agri
cole din Săveni nu și-au îndeplinit
integral sarcinile planificate la nici
unul dintre indicatorii de plan —
membrii comitetului orășenesc de
partid au propus și adoptat în re
centa plenară extraordinară sancțiuni
severe pentru toți cei vinovați și,
o dată cu acestea, numeroase măsuri
care să contribuie neîntîrziat la îm
bunătățirea stilului și metodelor de
muncă ale tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid din oraș.
— Ce anume vă dă garanția că
măsurile stabilite vor fi îndeplinite
în cele mai bune condiții ? l-am în
trebat pe tovarășul Mihai Bodoașcă,
secretar al Comitetului județean de
partid Botoșani.
— Ne bizuim, în primul rînd, pe
faptul că majoritatea covîrșitoare a
membrilor de partid din orașul Să
veni dovedesc o reală responsabili
tate in întreaga lor activitate. Con
tăm, de asemenea, pe forța educativă
a măsurilor organizatorice adoptate,
pe angajamentele asumate de către
fiecare membru al comitetului orășe
nesc de partid. Avem, totodată, în
vedere și faptul că unul din
secretarii comitetului județean de
partid va sprijini șl răspunde de
îmbunătățirea întregii activități de
partid din orașul Săveni, ca și
a unităților agricole din același
consiliu agroindustrial. De altfel,
analiza întreprinsă și măsurile adop
tate la Săveni se înscriu într-o ac
țiune de amploare mai mare pe care
o desfășurăm in întregul județ, ast
fel îneît, în spiritul exigențelor și
sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară
a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, să reabilităm și
să îmbunătățim continuu activitatea
fiecărei unități agricole din județ.

Silvestri AlLENEl

corespondentul „Scînteii*
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O PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!
y
OAMENI GRĂBIT!
INTRU PRIMĂVARĂ ÎNTÎRMĂ

La cultivarea cartofilor

0 TEHNOLOGIE DE ÎNALT RANDAMENT

RECOMANDATĂ DE PRACTICA.
In județul Olt, măsuri pentru recuperarea intirzierilor
și executarea unor lucrări de bună calitate
...dar și o nedumerire: se pot realiza culturi intensive
Primăvara întîrziată din acest an
contopesc, așa că se lucrează in
a determinat pe oamenii muncii din
schimburi prelungite, iar unde e po
pentru cartofi de sămință fără îngrășăminte ?
agricultura județului Olt ca, acum,
sibil, zi și noapte. De mare utilitate

o dată cu încălzirea timpului, să gră
bească insămintările si celelalte lu
crări de sezon. Zile la rind s-a ac
ționat în vederea eliminării excesu
lui de umiditate de pe culturile cu
grîu si orz, cit si de pe ogoare, urmărindu-se crearea frontului de lu
cru pentru însămintarea culturilor
din prima și a doua etapă.
' La sfîrșitul săptămînii trecute, în
unitățile agricole din sudul județu
lui. cercetîndu-se cu atentie, ceas
de ceas, umiditatea si temperatura
fiecărei sole, a început semănatul. In
primele două zile nu au putut fi însămintate decît citeva hectare. De
duminică, și cu deosebire de luni, a
început să se lucreze într-un ritm
intens. Ca urmare, la unele culturi
din urgenta I și a II-a sămînta a și
fost încorporată în sol pe toată su
prafața prevăzută.
„Putem intensifica mult ritmul se
mănatului fără a neglija calitatea
lucrărilor — ne spunea tovarășul
Mihai Popa, directorul direcției
agricole județene. Din toamnă au
fost efectuate arături adinei pe toate
suprafețele ce urmează a fi semă
nate în aceste zile de primăvară. Re
parațiile la tractoarele și mașinile
agricole au fost reverificate, la se
mănători au fost făcute probele ne
cesare. Ca atare, acum pot fi folosite
la întreaga capacitate. Bineînțeles,
pe măsură ce vremea și starea tere
nului o vor permite în întregul ju
deț. De altfel, începînd din sud pînă
în zona de centru, inclusiv consi
liul agroindustrial Găneasa, de
la cîteva hectare pe zi, ritmul a fast
accelerat, inregistrîndu-se un verita
bil record : în două zile s-au încheiat
semănatul măzării, furajelor, plan
tarea conopidei și verzei timpurii, a
cartofilor timpurii, după care a
început semănatul sfeclei de zahăr.
In prezent, etapele si urgentele se'

sint. in acest an. organizarea celor
593 de tabere de cîmp.
Și în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Izbiceni mazărea
a fost insămintată in mai puțin de
două zile. De luni a început semăna
tul sfeclei de zahăr, lucrare ce s-a
efectuat pe 100 hectare. De marți. în
toate cooperativele agricole s-a tre
cut la însămintarea acestei culturi,
atingîndu-se din prima zi ritmul sta
bilit. Inginerul-șef al consiliului
agroindustrial Vișina. Constantin
Mîndreanu, ne spune : „Semănatul
sfeclei de zahăr este astfel organizat
încit în 3—4 zile bune de lucru să
încheiem această lucrare pe întreaga
suprafață prevăzută, de 2 015 hectare.
Cele 25 formații de lucru, aflate în
taberele de cîmp. sînt înzestrate cu
întregul echipament mecanic pentru
a lucra cu performante maxime".
în raidul întreprins în unități din
consiliile agroindustriale menționate
am constatat o organizare a activi
tății dintre cele mai bune, ordine și
disciplină, un flux continuu în efec
tuarea tuturor lucrărilor. începînd cu
aprovizionarea cu cele necesare si
pregătirea terenului. încheind cu se
mănatul propriu-zis. Exceptînd nor
dul județului, peste tot se lucrează
de pe acum în schimburi prelungite.
Tractoriștii au asigurată masă caldă,
activitatea fiind organizată în așa
fel îneît să se prevină irosirea tim
pului. Primăvara întîrziată impune,
așa cum s-a stabilit în comandamen
tul județean pentru agricultură. o
mobilizare generală a tuturor forțe
lor și resurselor existente, o organi
zare a muncii fără cusur în fiecare
unitate, astfel ca în scurt timp să fie
recuperate rămînerile în urmă dato
rate stării solului și vremii.

Mlhai GRIGOROSCUȚA
corespondentul „Scînteii"

Pe una din tarlalele fermei vege
tale nr. 1 a C.A.P. Hălchiu-Brașov
am întîlnit, alături de șeful fermei,
inginerul Eugen Țicoi, pe inginerii
Dumitru Miunin, directorul S.M.A.
Feldioara, și inginerul Alexandru
Algasovschi, directorul direcției agri
cole județene. Ultimul tot mai con
trola adîncimea și distanța Ia care
au fost introduși în sol tuberculii
de cartofi, densitatea stabilită și alți
indicatori prevăzuți în programul de
lucru. După ce a verificat dacă biloanele sînt executate corect iar
rîndurile drepte, directorul direcției
agricole a exclamat satisfăcut, adresîndu-se celor doi specialiști :
— Perfect. Faceți lucrări de mare
artă, care oferă garanția obținerii
unei producții de cartofi record pen
tru această zonă.
Privind suprafața plantată, simți
chiar — nespecialist fiind — o adevă
rată desfătare. Orlcît de cusurgiu ar
fi cineva, nu ar avea ce să reproșeze
lucrării. Căci ea are, într-adevăr,
toate atributele unei lucrări de artă,
de înaltă calitate, de la care ar avea
de învățat chiar și vecinii lor, lucră
torii I.A.S. Codlea.
— Unul din „secretele" acestei
reușite — ține să-mi explice directo
rul direcției agricole — constă în
faptul că biloanele — așa după cum
vă puteți convinge — au fost execu
tate din toamna trecută și au rămas
deschise pe timpul iernii.
— Șl ce avantaj oferă acest fapt 7
— Multe. Supus acțiunii înghețu
lui și dezghețului, solul s-a afinat
foarte bine, îneît In această primă
vară s-a putut trece direct, fără altă

pregătire, la plantarea cartofilor.
Aceasta înseamnă reducerea volumu
lui, de lucrări, deci mai puține trac
toare și discuri și mai puțină moto
rină. Dar aceasta mai înseamnă și
evitarea tasării terenului prin treceri
repetate cu repercusiuni nedorite
asupra producției. Pe de altă parte,
suprafața respectivă s-a încălzit mai
devreme, ceea ce permite vegetației
tuberculilor să se dezvolte mai
repede.
Așa cum ni s-a explicat, un mare
merit în acest caz revine mecaniza
torilor S.M.A. Feldioara, care avînd
bine puse la punct tractoarele și
mașinile sub aspect funcțional, reu
șesc să execute lucrări la cel mai
Înalt nivel calitativ. Iar printre aceș
tia, la loc de frunte se găsesc Con
stantin Năstase și Alfred Reip.
Aceeași
temeinică
pregătire,
aceeași înaltă calitate a lucrărilor
am întîlnit și la C.A.P. Cristian.
— Noi — ne spunea loan Șoană,
președintele C.A.P. — folosim numai
sămință sănătoasă, calibrată, pe frac
ții de mărime a tuberculilor, pentru
a asigura o bună uniformitate pe
rînduri. Densitatea am stabilit-o
științific, în raport de gradul de favorăbilitate al fiecărei sole.
Pentru a scurta cît mai mult pe
rioada de plantat, conducerea coope
rativei a solicitat și a primit sprijin
din partea institutului de pajiști,
care i-a asigurat două mașini de
plantat cartofi pentru cîteva zile,
ceea ce va scurta cu 4—5 zile plan
tarea.
Cu totul Inexplicabilă este situa
ția întilnită la C.A.P. Vulcan, unitateetalon a județului, în ce privește
producția de cartofi și rentabilitatea.
Aici, plantarea nu începuse încă, deși
lucrarea era pregătită de mult. Ingi
nerul loan Bujgoi, președintele uni
tății, ne-a explicat cu mîhnire :
— Unitatea noastră este singura
unitate cooperatistă din județ care
produce cartofi de sămință din superelită. In plus, ne-am propus să
obținem o recoltă de cel puțin 50
tone la hectar, iar acum nu putem
începe plantarea deoarece nu ni s-au
asigurat îngrășămintele azotoase ne
cesare.
Din discuția avută la direcția agri
colă am reținut că nu există deocam
dată o asemenea posibilitate. De ce
anume ? N-am putut afla. Dar este
greu de înțeles de ce această uni
tate fruntașă, care produce cartofi
pentru sămință de cea mal bună
calitate, nu poate fi ajutată Intr-un
moment atît de hotărîtor cu citeva
tone de îngrășăminte azotoase, cind
acestea se produc chiar în județ.

Nicolae MOCANU
' corespondentul „Scînteii"
Insâmînțarea orzului pe terenu
rile C.A.P. Sâftica, sectorul
agricol Ilfov
Foto : Agerpres
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DE PATRU ORI MAI IEFTIN!
O discuție cu factorii de conducere
ai C.A.P. Ișalnița. din județul Dolj,
despre cum merg treburile coopera
tivei va începe neapărat cu eficienta
sectorului zootehnic din această
unitate. Și nu întîmplător. Fiindcă,
susține Ion Dascălu, președintele
cooperativei, nu este lucru simplu
ca la un efectiv total de 950 taurine,
din care 360 vaci cu lapte, să închei
activitatea cu beneficii. Iar beneficii
înseamnă să obții o producție bună
de lapte, să ai o natalitate ridicată
și mortalități la un nivel cît mai re
dus. Chiar la data cînd ne aflam în
unitate, conducerea cooperativei era
preocupată să împartă cît mai echi
tabil. in funcție de munca si rezul
tatele fiecărui îngrijitor, cei peste
120 000 lei primiți ca primă pentru
depășirea producției-marfă de lapte
livrată în anul precedent. Și Ia această dată, la ieșirea din iarnă,
producția de lapte este în creștere
— peste 9 litri de la fiecare vacă.
Față de aceeași perioadă a anului
trecut, pînă acum s-au obținut în
plus peste 100 hl de lapte, ceea ce
dă garanția că producția de lapte
planificată In acest an va fi de
pășită.
Intre factorii care Influențează în
mare măsură atît desfășurarea acti
vității în bune condiții, cît si re
zultatele economice de ansamblu ale
sectorului zootehnic se situează și
modul în care au fost realizate adă
posturile pentru animale. In această
privință, la C.A.P. Ișalnița există o
bună experiență.
Toate cele opt grajduri au fost
amenajate în sistem gospodăresc.
Cinci dintre ele au fost construite
încă de la înființarea cooperativei,
în perioada 1963—1965. iar restul in
perioada 1975—1978. Sint construcții
simple, dar robuste. sănătoase și.
lucru esențial, funcționale. Ne vom
referi în special la ultimele trei
adăposturi, realizate într-o perioadă
cînd exista o anumită tendință spre

gigantism, spre amenajarea unor
construcții zootehnice costisitoare.
. — Noi am optat pentru amenaja
rea unor adăposturi în sistem gos
podăresc — ne spune președintele
cooperativei. Din mai multe motive.
In primul rind, sînt mult mai ieftine,
iar noi. chiar dacă ne-ar fi dat banii
afară din casă, tot nu eram dispuși
să-i risipim pe construcții foarte
scumpe și nefuncționale. Apoi, dobîndisem în această privință o anu
me experiență. Și. ce-i mai impor
tant. dispuneam de forță de muncă

oameni, care în cel mult trei luni au
terminat de ridicat fiecare adăpost.
— Ce dotări intră în amenajarea
lor ?
— Tot ce este necesar pentru a
avea o bună funcționalitate. Adă
pători cu nivel constant, instalații
de muls la bidon și instalații cu racleti pentru evacuarea dejecțiilor.
— La cit s-au ridicat cheltuielile 7
Primul adăpost
construit în
1975 a costat 344 000 lei. al doilea —
In 1977 — 444 000 lei. iar al treilea
— în 1978 — 531 000 lei. Trebuie însă

Adăposturi în sistem gospodăresc, funcționale,
realizate in regie proprie la C.A.P. Ișalnița-Dolj
și resurse locale de materiale de
construcții și ar fi fost păcat să nu
le folosim.
— Cine a făcut proiectarea adăpos
turilor 7
— Noi. Ne-am consultat si cu alții.
Am văzut și alte adăposturi, iar pe
această bază tehnicianul constructor
al cooperativei a întocmit proiectele
de execuție a adăposturilor după
modelul celor în sistem gospodăresc.
Nu ne-a costat nici un ban.
— Ce materiale s-au folosit 7
— Au fost cumpărate doar mate
rialele pe care nu le puteam pro
duce noi. Țiglă, lemn și ciment. In
rest.
cărămida am produs-o în
cooperativă, balastul si nisipul le-am
procurat pe plan local, iar de la
combinatul chimic, din apropiere,
am luat „șlamul", un deșeu de la
arderea carbidului care este foarte
bun pentru mortar si tencuieli.
— Cu cine au fost construite graj
durile 7
— Numai cu membrii cooperativei.
Dar în special cu pensionarii mese
riași. Am avut echipe de 30 de

să menționez că 35—40 la sută din
aceste sume reprezintă contravaloa
rea muncii prestate. Ratele anuale
de amortizare a adăposturilor sint
cuprinse între 6 și 10 mii lei. ceea
ce reprezintă foarte puțin in totalul
cheltuielilor de producție.
Iată, așadar, cum prin inițiativă și
spirit de bun gospodar. în această
cooperativă au fost realizate adă
posturi simple pentru animale, dar
eficiente sub toate aspectele. Acesta
este si rezultatul unei gîndiri eco
nomice sănătoase, al chibzuințe!
pentru investirea judicioasă a fie
cărui leu. L-am întrebat pe contabilul-șef al cooperativei, Nicolae
Podeanu. cît ar fi costat aceste adă
posturi dacă ar fi fost făcute după
proiecte-tip 7 „Cel puțin două mili
oane lei de fiecare. Or — spune contabilul-șef — cine-și permite să dea
atîtia bani nu se mai pricopsește.
Noi facem banii foarte greu și de
aceea gîndim mult pînă să-i chel
tuim".
Tot cu forte proprii, la Ișalnița
cooperatorii au amenajat și o mo

dernă tabără de vară. amplasată
lingă pășunea naturală, unde vacile
de lapte sînt ținute de la întîi mai
pînă în luna noiembrie. Pe 50 de ari
de teren au fost înălțate trei coper
tine pentru adăpostirea animalelor.
S-a construit un bazin din ciment
cu o capacitate de 10 mii litri, unde
se acumulează apa captată de la
două izvoare de coastă, iar alimen
tarea cu apă pentru adăparea ani
malelor se face gravitational. Sim
plu și functional. „Am cumpărat
doar plăcile din azbociment pentru
copertine — ne spune președintele
cooperativei. In rest am folosit nu
mai deșeuri industriale și diferite
materiale locale. Cu totul ne-a cos
tat sub 150 000 lei. Dacă am fi ape
lat la o unitate specializată ca să
amenajăm această tabără de vară,
numai proiectul ne-ar fi costat
120 000 lei...".
Chiar și sumare, aceste cîteva
elemente la care ne-am referit de
finesc o experiență cu largi posibi
lități de generalizare. După cum
lesne se poate observa, la C.A.P.
Ișalnița nu s-au făcut lucruri ieșite
din comun. Secretul, dacă poate fi
numit astfel, constă in preocuparea
atentă și permanentă a consiliului
de conducere al cooperativei pentru
valorificarea deplină a resurselorlocale de orice fel în scopul ame
najării unor construcții zootehnice
simple, ieftine și eficiente. Or, ase
menea condiții și resurse se găsesc
în toate unitățile agricole. „Este și
motivul ce ne-a determinat — ne-a
spus tovarășul Constantin Bulugiu,
directorul
general al
direcției
agricole județene — să luăm măsuri
pentru a extinde această experiență.
Avem în vedere ca după modelul
C.A.P. Ișalnița să realizăm adăpos
turi în sistem gospodăresc și tabere
de vară pentru animale în toate
cooperativele agricole".

Aurel PAPADIUC
Nicolae BABALĂU

riguros gospodărită, sever economisită!
Calculați zilnic cît s-a consumat!
Acționați zilnic pentru reducerea consumului!
înfăptuirea in cele mai bune. con
diții a importantelor sarcini econo
mice în acest prim an al celui de-al
8-lea cincinal depinde in mod ne
mijlocit de livrarea ritmică a ener
giei electrice, precum și de econo
misirea severă a tuturor resurselor
energetice. Pretutindeni, în între
prinderi, centrale, ministere, în fie
care localitate și județ, in spiritul
orientărilor formulate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU trebuie să se
acționeze ferm pentru reducerea cit
mai substanțială a consumurilor
energetice, îndeosebi prin promovarea
tehnologiilor noi, recuperarea și refolosirea energiei, eliminarea orică
rei forme de risipă, astfel incit să se
asigure gospodărirea cu maximă efi
ciență a. energiei electrice și com
bustibililor.
Este limpede că răspunderea pen
tru asigurarea energiei necesare bu
nei desfășurări a activității în toate
sectoarele economiei revine atît uni
tăților producătoare, cît și celor
consumatoare. Ne propunem însă,
din motive bine întemeiate, ca în
rîndurile de față să insistăm asu
pra necesității reducerii cît mai
substanțiale a consumurilor de ener
gie electrică și combustibil. Sînt
numeroase argumentele de ordin
economic care pledează în favoarea
unor acțiuni hotărite în fiecare în
treprindere, la fiecare loc de muncă,
în vederea, reducerii tot mai accen
tuate a consumurilor energetice.
Economisirea energiei nu este și nici
nu poate fi o acțiune conjuncturală.
De ce insistăm asupra acestei cerințe
de maximă importanță 7 Așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului, în țara noastră se înregistrea
ză un consum mai ridicat de energie
electrică pe unitatea de venit na
țional decit în unele țări dezvoltate.
Ce denotă acest fapt 7 Că în unele
întreprinderi, in numeroase sectoare
de activitate se aplică încă , tehno
logii învechite, mari consumatoare
de energie electrică, ceea ce la ni
velul economiei naționale atrage
după sine efecte economice negative.
In această perioadă este în plină
desfășurare, după cum se știe, pri
JUDEȚUL
Arad
Bacău
Constanța
Dolj
Giurgiu

ianuarie
3 969
11 699
3 729
6 118
3 674

Un lucru trebuie bine înțeles :
aceste depășiri nu numai că denotă
încălcarea unor programări clar sta
bilite, dar ele afectează și cotele
altor întreprinderi sau județe. Deși
vremea s-a îmbunătățit în ultima
perioadă și condițiile de lucru au
devenit mai favorabile atît in unită
țile miniere din industria extractivă
a cărbunelui, cît și în termocentrale
trebuie înțeles că respectarea cotelor
de energie planificate este o datorie,
o obligație care nu poate și nu tre
buie să fie încălcată de nici o uni

ma etapă de modernizare a produc
ției. Practic, în toate unitățile eco
nomice se întreprind ample acțiuni
pentru îmbunătățirea organizării
muncii, pentru perfecționarea tehno
logiilor de fabricație. în contextul
acestei acțiuni, o deosebită atenție
trebuie acordată deci și reducerii
mai accentuate a consumurilor de
energie electrică și combustibil. Fap
tul că in țara noastră consumul de
energie electrică pe unitatea de ve
nit național este mai mare decit in
alte țări dovedește că specialiștilor
din întreprinderi, din sectoarele de
cercetare nici nu li se cere un lucru
deosebit de greu de înfăptuit. Atît
timp cit in multe unități economice
consumurile sint peste nivelul atins
nc plan mondial înseamnă că există
rezerve certe de diminuare a lor.
Totodată, trebuie ținut seama de
faptul că fiecare reducere planifi
cată a consumului de energie elec
trică și combustibil se are în vedere
la stabilirea balanței energetice pe
ansamblul economiei naționale. Toc
mai de aceea, pentru a asigura o
bună aprovizionare cu energie a tu
turor sectoarelor au fost stabilite cu
precizie pentru fiecare întreprindere
in parte, pe ansamblul fiecărui județ
și fiecărei ramuri, cote defalcate pe
ore și zile. Este limpede deci că în
nici o întreprindere. în nici un
sector de activitate nu trebuie și nu
se pot consuma cantități de energie
electrică mai mari decît cele repar
tizate.
Iată însă că, așa cum rezultă din
situația statistică existentă la Cen
trala industrială de rețele electrice,
în perioada care a trecut din
acest an o serie de unități nu s-au
încadrat in cotele alocate. Astfel,
cele mai mari depășiri se înregis
trează la combinatele de îngrășămin
te chimice din Arad, Bacău și
Tg. Mureș, întreprinderea de auto
turisme Pitești, combinatele de celu
loză și hirtie din Tirnăveni și Brăi
la. Centrala de gaz metan Mediaș,
Combinatul de lianți si azbociment
Medgidia ș.a. Consumurile prevăzute
au fost depășite și pe ansamblul
unor județe :
*

februarie
1 387
6 820
5 466
8 993
1 689

— mii kWh —
martie (1—25)
837
6 198
10 371
6 915
3 485

tate economică. Se impune deci o
analiză detaliată a cauzelor ce au
determinat aceste depășiri, identifi
carea tuturor surselor de risipă, a
proceselor tehnologice energofage,
analiză pe baza căreia să se ia mă
suri ferme, eficiente pentru ca în
fiecare județ, in fiecare întreprin
dere, planul să fie realizat prin în
cadrarea strictă in cotele stabilite
de energie electrică.
Respectarea strictă a repartițiilor
de energie electrică trebuie să aibă
în vedere și realizarea unui consum

energetic echilibrat pe întreaga du
rată a zilei și a săptămînii, in
scopul aplatizării vîrfului de sarcină.
Din analiza curbelor de consum zil
nic în perioada care a trecut de la
începutul anului rezultă că îndeosebi
între orele 7—9 și 17—22 se înregis
trează virfuri de. sarcină destul de
ridicate, ceea ce creează probleme in
functionarea corespunzătoare a sis
temului energetic național. In ve
derea aplatizării curbei de consum,
sau, altfel spus, a echilibrării con
sumului pe toată durata celor 24 de
ore ale zilei este necesar să se ia
măsuri pentru respectarea cu stric
tețe a puterilor orare aprobate.
Această cerință poate fi realizată in
primul rînd printr-o încărcare cit
mai judicioasă a tuturor celor trei
schimburi. Facem această precizare
întrucit intr-o serie de unități din
metalurgie și construcții de mașini
se constată depășiri la vîrful de
sarcină, în timp ce între orele 22—7
se înregistrează consumuri mai re
duse, sub nivelurile planificate. Or,
acest fapt relevă o insuficientă în
cărcare în schimbul de noapte. Un
lucru trebuie reținut : producția tre
buie organizată astfel incit utilajele
și instalațiile mari consumatoare de
energie să funcționeze la întreaga
capacitate in afara orelor vîrfului
de sarcină. De bună seamă că, dată
fiind relația tehnologie-energie, prin
cipalele direcții de acțiune pentru
economisirea energiei se referă la
perfecționarea proceselor de produc
ție. Nu ne este indiferent cu ce con
sumuri materiale și energetice reali
zăm un produs. Comparînd consu
murile energetice înregistrate la
producerea aluminiului, oțelului, ci
mentului, îngrășămintelor chimice
ș.a. cu cele realizate pe plan inter
național .se constată că ele sînt mai
mari în Unele unități din țara noas
tră. Avem o gindire de perspectivă,
programe complexe de reducere a
consumurilor energetice, dar tot atit
de adevărat este faptul că trebuie
acționat cu perseverență, zi de zi,
prin măsuri gospodărești, pentru în
tronarea unui regim sever de eco
nomii, astfel ca fiecare kilowatt-oră
de energie să fie utilizat cu maximă
eficiență. Gospodărirea cît mai judi
cioasă a energiei electrice, diminua
rea consumurilor nu trebuie si nici
nu poate fi considerată numai ca o
problemă de natură exclusiv tehnică.
Prin diverse mijloace ale muncii
politico-educative și organizatorice
trebuie întărit spiritul de răspundere
pentru respectarea strictă a norme
lor de consum, explicînd și căutînd
să se Înțeleagă faptul că resursele
energetice fac parte din avuția țării,
că fiecare kilowatt-oră Irosit nu mai
poate fi recuperat, că de fapt pe
piețele externe nimeni nu va plăti
energia încorporată în plus în pro
dusele noastre. Iată de ce economi
sirea energiei electrice trebuie să
devină o cauză a tuturor oamenilor
muncii, a tuturor cetățenilor.

Ion LAZAR

Un sistem informațional suplu, rațional
(Urmare din pag. I)
Recent, Consiliul de Stat a adop
tat Decretul privind aprobarea și utilizarea formularelor tipizate în unitățile socialiste și perfecționarea
sistemului informațional. Conținutul
acestui decret are o deosebită im
portanță pentru perfecționarea în
tr-o concepție unitară a sistemului
informațional economico-social. pre
cum și pentru instaurarea unei dis
cipline ferme în proiectarea, aproba
rea. utilizarea și circulația formula
relor tipizate.
Astfel, în decret se precizează, cu
claritate, că formularele tipizate, în
calitatea lor de suporturi de Infor
mații. se utilizează în unitățile so
cialiste pentru consemnarea fenome
nelor economice și social-culturale.
pentru culegerea, prelucrarea și asi
gurarea informațiilor necesare con
ducerii economiei naționale, precum
și pentru elaborarea, fundamenta
rea. urmărirea și controlul îndepli
nirii sarcinilor de plan, conducerea
operativă a activităților, cunoașterea
resurselor de muncă, materiale si
financiare și a modului de folosire
al acestora. Formularele tipizate se
elaborează și se codifică într-o con
cepție unitară, în scopul ordonării
și prelucrării cît mai operative a da
telor cu mijloace moderne de cal
cul. al creșterii eficienței informa
țiilor, al reducerii volumului mun
cii de evidență și a consumului de
hîrtie.
întrucit, prin acțiunea de reducere
a formularisticii, desfășurată în anii
1984—1985, s-a urmărit, cu priorita
te, definitivarea întregului sistem in
formațional din activitățile: planifi
care. financiară și contabilă, banca
ră și statistică, decretul statuează
rezultatele obținute sub forma no
menclatoarelor și machetelor for
mularelor tipizate comune aprobate
pentru utilizarea în aceste activități
(circa 800), precum și a nomencla
toarelor de indicatori. Totodată, este
stabilită sarcina de perfecționare, in
continuare, a sistemului informațio
nal, a metodologiilor și indicatorilor
utilizați în aceste activități, precum
și realizarea progresivă a sistemului
informativ unitar, pe toate treptele
organizatorice, ca nucleu al „siste
mului informatic național".
Pentru celelalte ramuri de activi
tate din economia națională (cerce
tare științifică, comerț exterior, aprovizionarea tehnico-materială, per
sonal, organizarea și normarea mun
cii, programarea, lansarea și urmă
rirea producției, investiții, control
tehnic de calitate, învățămînt. sănă
tate etc.) au fost introduse norma
tive sub forma numărului maxim de
formulare comune — utilizate pen
tru înregistrarea unor informații din
activitățile desfășurate in toate uni
tățile socialiste s^u din subordinea
mai multor ministere, organe cen
trale sau locale — și a numărului
minim de astfel de formulare adap
tate la cerințele prelucrării auto
mate a datelor. Sînt prevederi de
natură, pe de o parte, să stopeze
proliferarea de noi formulare, iar
pe de altă parte, să sporească preo
cupările pentru creșterea ponderii
formularelor adaptate la cerințele
prelucrării automate a datelor, pe

măsura dotării economiei cu tehni
că modernă de calcul și a extinde
rii programelor generali zabile de
prelucrare automată a datelor. Pe
ansamblu, pentru 53 activități coor
donate de 29 ministere și organe Cen
trale, numărul maxim de formulare
comune aprobat este de circa 2 800,
iar ponderea celor adaptate Ia ce
rințele prelucrării automate a date
lor reprezintă circa 24 la sută.
In mod similar s-a procedat și
pentru formularele tipizate specifi
ce, utilizate pentru înregistrarea unor informații caracteristice activi
tăților desfășurate în aparatul pro
priu sau în unități din subordinea
unui singur minister, organ central
sau local. Concret, pentru 38 minis
tere și organe centrale, respectiv pen
tru 14 consilii populare, numărul
maxim de formulare tipizate specifi
ce aprobat este de circa 18 000, iar cel
minim de astfel de formulare adap
tate la cerințele prelucrării automate
a datelor este de circa 1 900. respec
tiv 11 la sută.
In limita numărului maxim stabi
lit prin decret. Comisia guverna
mentală pentru raționalizarea siste
mului de evidență are competența să
aprobe, la propunerea ministerelor
și organelor centrale coordonatoare,
formulare tipizate comune, iar or
ganele de conducere colectivă ale
ministerelor, organelor centrale și
locale au competența să aprobe, cu
avizul organelor centrale coordona
toare de domenii de activitate și ou
acordul Comisiei guvernamentale,
formulare tipizate specifice.
în acest cadru, noua reglementare
introduce obligativitatea pentru uni
tățile socialiste de a utiliza in sis
temul de evidență numai formulare
tipizate aprobate potrivit prevederi
lor legale, cu menționarea pe fieca
re formular, după caz. a numărului
și datei actului normativ sau a aprobării organelor competente stabi
lite. Totodată, se Interzice tipărirea
formularelor tipizate fără respecta
rea condițiilor legale. O măsură deo
sebit de importantă stabilită prin
noua reglementare constă în aviza

rea prealabilă-de către Comisia gu
vernamentală a actelor normative, în
toate cazurile în care prevederile acestora generează introducerea unor
noi formulare și evidențe sau mo
dificarea celor in vigoare.
Rațiunea acestor prevederi este
limpede: practica demonstrează că
de multe ori au fast cerute informa
ții suplimentare, necunoscindu-se in
suficientă măsură uriașele surse de
informații reglementate prin siste
mul dărilor de seamă statistice, prin
diversele recensăminte, cît și prin
activitățile de planificare, financia
ră și contabilă si cea bancară.
De altfel, noua reglementare sta
bilește sancțiuni pentru contraven
ții legate de: introducerea sau uti
lizarea altor formulare in afara ce
lor tipizate aprobate; nerespectarea
normelor de utilizare a formularelor
tipizate sau tipărirea acestora cu în
călcarea normelor elaborate; intro
ducerea, solicitarea sau transmiterea
altor dări de seamă, indicatori și
date în dările de seamă statistice în
vigoare, în afara celor aprobate, pre
cum și la alte termene și periodici
tăți.
Se poate deci trage concluzia că
ansamblul de măsuri legiferate cre
ează premisele necesare pentru asi
gurarea unui volum suficient de in
formații, de .calitate corespunzătoare
— condiție esențială pentru funda
mentarea temeinică a deciziilor care
sînt adoptate pe toate eșaloanele de
conducere; totodată, se realizează
raționalizarea și reducerea formula
risticii. extinderea numărului de for
mulare tipizate adaptate la cerințe
le prelucrării automate a datelor in
scopul realizării unui sistem infor
mațional și informativ unitar, ope
rativ și eficient. In ultimă instanță,
perfecționarea sistemului informa
țional, reducerea volumului muncii
de evidență și a consumului de hîr
tie depind de răspunderea cu care
vor acționa cadrele de conducere de
la toate nivelurile organizatorice, de
eforturile care se vor depune pen
tru instruirea temeinică a persona
lului implicat în funcționarea sis
temului informațional.

MUREȘ : Suplimentar — produse utile economiei
naționale
Puternic angajați In întrecerea
socialistă ce se desfășoară pentru
îndeplinirea și depășirea planului
producției fizice la fiecare sorti
ment, colectivele de oameni ai
muncii din 15 întreprinderi indus
triale din ramurile chimiei, elec
tronicii și electrotehnicii, construc
țiilor de mașini, confecțiilor și de
prelucrare a lemnului din județul
Mureș au realizat. în perioada care
a trecut din acest an. însemnate
sporuri de producție. Astfel, ca re
zultat al aplicării unor valoroase
inițiative muncitorești și transpu
nerii operative în viață a măsuri
lor de organizare și modernizare
superioară a producției, aceste co
lective au realizat. în plus față de
sarcinile de plan, produse ale in

dustriei electrotehnice șl de meca
nică fină in valoare de 12.3 mi
lioane lei, 34 mașini automate de
țesut, 7 000 tone amoniac d3 sin
teză, 5 800 tone îngrășăminte chi
mice, precum și însemnate can
tități de prefabricate din beton ar
mat, confecții textile, ceramică
fină și alte produse utile econo
miei. în rindul colectivelor care
și-au înscris numele la panoul de
onoare al fruntașilor se numără
cele de la întreprinderile „Electromureș", „Metalotihnica" și Com
binatul „Azomureș" din Țîrgu Mu
reș, întreprinderea de prefabricate
din beton Ungheni, Combinatul
chimic din Tirnăveni. întreprinde
rea de produse ceramice Sighișoa
ra. (Gheorghe Giurgiu).
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COMUNIȘTII
promotori ai spiritului revoluționar
11 ascult si trăiesc eu
însumi emoția începuturi
lor. încerc să-mi reprezint
rnai concret aceste începu
turi. Tehnicianul Constan
tin Toporas mă ajută.
— Priviți pe fereastră —
mă îndeamnă. Acolo unde
acum este intrarea se mon
tau. pe vremea aceea, doi
stilpi de lemn — viitoarea
poartă a uzinei. Venisem
De un drum proaspăt fă
cut si; înainte de a intra,
am dat o mină de ajutor
la consolidarea unuia din
tre stîlpi. Eram al optulea
anațiiat al noii întreprin
deri teleormănene de rulmeiflti. Veneam de la Bîrlad. \de la întreprinderea
similară de acolo, unde —
mă mlndream cu acest lu
cru ■—*. Dusesem si eu că
rămida de începuturi. Pri
ma întâlnire cu directorul
de Ia .^Rulmentul" — Ale
xandria si prima discuție :
„Nu vei lucra numai la
normare i— mi-a spus. Te
vei ocupa de investiții, de
personal. <5e retribuire, de
plan". Am zîmbit. pentru
mine numai. Păi. îmi ziceam eu ■ cu 8 angajați,
citi avea uzina atunci.
nu-mi va fi Prea greu. Să
vedem ce va urma. Viito
rul mă ptinea uc gînduri.
— Cum. adică, vă punea
De gînduri,..
— Foarte simplu 1 Trebu
iau angajați' aproape 2 000
de oameni. Si nu orice fel
de oameni, ct meseriași, ca
pentru o industrie de mare
finețe. Eu eram conștient,
doar veneam de Ja Birlad.
construisem rulmenți, știam
ce treabă este asta.
— Cîti oameni v-au tre
cut prin fată. în calitatea
dumneavoastră, de atunci,
de... normator. retribuitor,
de
personal-învătămînt
etc., etc. ?
— Vreo 8 000 ! Aproape
toti foarte tineri, absolvenți
de licee, fii de țărani, in
fata cărora industria, la
modul concret. însemna
moera din sat sau atelie
rul mecsfcic al S.M.A.-cilui.
Dar nu mi-au trecut nu
mai prin fată. asa. pur si
simplu, ci am stat de vor
bă cu fiecare, i-am asistat
la teste, am căutat să des
copăr ce planuri au. ce .sperante. ce ambiții si. , mai

ales, ce puteri au pentru
viitor. Sînt comunist si
răspunderile mele priveau
atît viitorul uzinei, cît si
viitorul fiecăruia dintre ei.
Fiecare trebuia îndemnat,
forțat — as putea zice —
să gindeaseâ de zece ori
mai mult pentru el si pen
tru uzină; Ușor de spus
acum, dar greu de făcut
atunci. Rulmenți buni se
fabrică. fără discuție, cu
oameni buni, cu oameni
care au posibilități de dez-

lectionat 120 pentru a deveni controloare. Am ple
cat cu autocarele spre
Brașov. la uzina-mamă.
Dom’le. unele au Dlîns pe
drum — se despărțeau pri
ma oară de casele lor. îmbunează-le.
potoleste-le !
Le-am fost și tată, și mamă,
și pedagog. Vă povestesc
clipa aceea pentru îi vă da
seama cam cum se puneau
lucrurile. Majoritatea aces
tor tinere sînt acum în uzină, oameni de nădejde,

fiecare operație cere pre
cizie de un micron si mi
cronul. în cazul acesta, ii
apare omului, conștient de
valoarea muncii lui. de
metru !
mărimea
unui
Omul isi sporește singur
exigentele. învață neconte
nit. Școala, de data aceas
ta, nu mai este la Brasov
sau la Birlad. ci aici —
muncitorești,
politehnici
cum le numim noi. oe ateliere. eu seminarii si
cursuri in toată regula, urmărind nu
_ _____
_____
numai acumularea de cunoștințe noi, ci,
implicit, reconstrucția mun
citorului ca profesionist
capabil să devanseze exi
gentele tehnice de azi. insusindu-si*le din mers ne
cele de miine. mult spo
rite. Să vă dau un exem
plu de ce se poate întimpla. O firmă străină cu
care colaborăm curent ne

Valoarea intensivă
a experienței umane
voltare. certe, cu oameni
care pot acumula experien
ță. care pot medita activ
asupra acestei experiențe
si o pot înmii. Era o răs
pundere. ne-o asumasem
noi toti cei care au bătut
aici. în Teleorman, stila de
nouă industrie.
— Din 8 000 de oameni,
cîti au fost selecționați si
mai sînt în uzină ?
— Vreo 1100. Mai toți
sînt si azi la locurile lor.
pentru că fluctuația a fost
foarte mică, sînt meserii
pretențioase, nu-ti permit
să. migrezi dintr-un loc in
tr-altul. Să stiti că omul
face meseria, dar și mese
ria îl face oe om. il for
mează. îi dă demnitate, il
obligă să o respecte, să-i
respecte statutul. Ne-ar fi
trebuit atunci cam 1 700 de
oameni 1 De la inceput
ne-au lipsit vreo, 600.
Am rezolvat mai tirziu aceasta problemă. Dar nu
asta e important. Pe cei
1100 i-am însoțit la Bra
sov sau la Birlad. unde
trebuiau să deprindă me
seria. in timp ce la Ale
xandria se ridica din te
melii. febril, uzina. îmi amintesc, de pildă, că din
vreo 800 de tinere am se-

industriașe de prima mină.
Uzina de la Brașov le-a
format. Le amintesc unora,
cind si cind. în glumă, de
unde au pornit. Nu prea
le place. îmi replică : ..Ai
îmbătrînit. nea Toporas !“
Pe naiba, nu am imbătrînit, am amintiri frumoase.
— Citi ani au trecut ?
— 12 ani ! Dar ce den
sitate de fante, de expe
riență umană ! O experien
ță care ajută să facem noi
le salturi în perfectionarea
fiecăruia dintre noi. Uzina
este, totodată, o scoală, o
universitate fără vacante.
Anii care -vin — pe care,
de altfel, i-am si început
— sint anii unui progres
si mai substantial, asa cum
ne cere secretarul general
al partidului. tovarășul
Nicolae Ceausescu, asa cum
ne cer hotărîrile celui de-al
XIII-lea Congres.
— înțeleg că vă amintiți
cu plăcere de epoca înce
puturilor de acum 12 ani...
— Cu plăcere si emoție 1
Dar ce epocă de nou ro
mantism trăim acum ! Să
vă spun ceva : un rulment,
după mine, e mai preten
țios ca un motor. Rulmen
tul cel mai simplu impune
efectuarea a 98 de operații.

Întreabă la un moment dat
dacă nu putem, avînd ea
nevoie stringentă, să-i fa
bricăm un lot de rulmenți
oscilanti de un anumit
tip. Studiem noi problema — nu era ușoară,
nu mai produsesem așa
ceva : inelul exterior sfe
ric intră intr-o carcasă de
lagăr tot sferic 1 Mă rog,
acestea sint chestiuni teh
nice. unui necunoscător
nu-i spun mare lucru. Ele
ridică insă probleme, la
prima vedere, insurmonta
bile unui organism produc
tiv creat să producă numai
in anumiti parametri. Din
ambiție si orgoliu profe
sional. dar. mai ales, din
conștiința că altfel nu ne
putem dovedi nouă insine
că sintem mai buni decit
alții, de peste hotare, cu
infinit mai multă experientă in materie, am re
zolvat rapid si precis co
manda.
— înțeleg, comanda aceasta v-a scos din obiș
nuit. v-a solicitat intens.
— A fost ca o verifica
re. Ne-am impus să ne de
pășim ne noi insine. Ce
concluzie se poate trage ?
Una singură : că tot tim-

pul trebuie să fim în si
tuația de a ne depăși ne
noi insine. Ca oameni, ca
meseriași. De aici obliga
ția de a invăta mereu, me
reu. Si nu oricum. Si nu
pentru situații neprevăzu
te. accidentale. Cu prilejul
amintit a trebuit sâ ne
creăm noi mașinile necesa
re efectuării acelor rul
menți. Le-am creat, am
avut capacitatea. si de
concepție si de . realizare.
Vedeți dumneavoastră, ex
periența profesională si
chiar experiența de om
care-sî dă seama de mer
sul lucrurilor trebuie să fie
mai bogată decit ti-o cere
rezolvarea problemelor cu
rente.
— Adică să acumulezi
rezerve uentru viitor !
— Nici măcar nu le poți
numi rezerve, deoarece nu
rămin pe poziție de aștep
tare. Pentru că. o dată acumulate, ele trebuie puse
in lucru. să producă, să
prevadă, să pregătească azi
terenul pentru inline.
— Toate astea vă dau,
desigur, o anumită sigu
ranță.
— Ne dau siguranță, dar
nu ne lasă liniștiți. Dimpo
trivă, ne obligă la neliniș
te. la căutare, nu socotim
lucrurile desăvîrsite. ar fi
o imprudentă din partea
noastră dacă ne-am culca
oe o ureche mîndri de tot
ce am realizat. Este un început, mereu este un încenut în fiecare lucru oe
care-1 sfîrsesti sau ai cre
dința că l-ai sfîrșit. Tot ce
am realizat pînă acum este
doar o platformă, cum am
mai spus. O platformă pen
tru lansări si mai îndrăz
nețe in viitor. Contăm pe
noi înșine, de data aceas
ta. oe inteligenta noastră
tehnică din uzină, din ce
lelalte uzine ale tării.
Aminteam la începutul
discuției noastre de roman
tismul primilor pași de
acum 10—12 ani. de emotia încercată în initierea
oamenilor 'rntr-o sferă de
activitate inedită. O. ce
trecut îndepărtat ! Si e
doar cu un deceniu si ceva
in urmă, nu mai mult !
Tare as vrea să ne reîntîlnim- peste un alt dece
niu si să apreciem roman
tismul anilor de acum, va
loarea intensivă a unei ex
periențe umane cu mult
mai interesante, după mine,
si mai bogată în semnifi
cații.
— Iau act cu plăcere de
propunerea dumneavoastră.
Nu o voi uita !

Dionisie S INCAN

cinema
• Colierul de turcoaze
_r .:
IXLM1NA
(14 74 16) — 9; 11; 13; "
15; 17; O, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11: 13; 15; 17:
19. AURORA (33 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
•11 Pruncul, petrolul Și artfelenii :
GIULEȘTI (17 35 46) — 9 ; 11; 13; 13;
17; 19
• Profetul.
aurul
ardelenii
Și
COSMOS (27 34 95) —
11: 13; 15
17; 19
• Viraj periculos — îs:
xb ; 17, Hamlet
— 18,45 : POPULAR (35 lă 17)
PACEA
• Nea Mărin miliardar :
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Racolarea : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Frumoasa Asii șl viteazul Muvolran — 15, R&pirea fecioardtor —
17; 19: MUNCA (21 50 (W)
• Aventuri in Ontario : VICTORIA
â). DA(16 28 79) — 9; 11; 13; 15s 17:
:
cia (50.35 94) — 9; u; ffi;
• Preria : LIRA (31 71 Tfl)
19, FLOHEASCA (83 29 7U
15; 17; 19
• Un strigăt după ajutor : DRUMUL
SĂRII (31 2813) — 15; 17; 19
• Căsătorie fegală : ARTA (2131 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: ti; 13; 15: 17; 19, flamura
(85 77 12) — 11; 13: 15; 17; 19
Q Notre Dame de Paris : PAÎTRIA
11.30; 14; ................
16.30; 19
(11 86 25) — '9; .................
• Noaptea lunii de smarald : TIM
OS
61
10)
—
9;
11; 13r, 13;
PURI NOI
17; 19
taxi
1
:
FEREJtTARI
• Hallo,
(80 49 85) — 11; 13; 15: 17: 19. VOLGA
îs:î n;
(79 71 26) — 9; u;
11; 13: 13
11 i»
•' : FLA• Ali-Baba și........................
cei 40 de *hoți
CĂRA (20 33 40) — 13,30; 16: 18,30
CULTURAL
• Raidul
vărgat :
(83 50 13) — 10; 12; )4 16; 18; 20
PROGJtESUL
• O șansă prea mare
(23 94 10) — 15; 17: 19
_____
COTBOCENI
•
Fata_____
firA ____
zestre :
(49 48 48) — 12,30; 15,30: 18,30
• Scrplco : SCALA. (11 03 72) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19,30
• Ziua cea nial lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8.45; 13: 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii. Cus
crii : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13;
15,15; 17,30; 19,30
■ Yankeii : FAVORIT (45 31 70)
8.30; 13;
15,45;
18,30. MELODIA,
(11 13 49) — 9: 12; 15: 18
• Marele premiu — 15, Cobra se în
toarce — 17; 19 : BUZEȘTI (50 43 58)

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
Atelier) ; între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica
„George
Er.escu"
(15 68 73, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor ! Paul Stalcu. So
list : Jean Franțois Antonioli (Elve
ția) — 18 ; (sala studio) : „Universul
artei vocale". Catrinei PapadopoiVlad — soprană — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Madame
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă
Examene, examene — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
14 75 43) :
(sala Schitu Măgureanu,
Trenurile mele — 18,30 ; (sala Grădlna Icoanei, 11 93 44) : Menajeria dc
sticlă — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 18
• Teatrul de comedie (16 64 00) :
Pețltoarea — 17,30
• Teatrul „C. I. Nottara" f59 31 03.
sala Magheru) : Mizerie și noblețe —
17,30 ;
(sala
Studio) :
Pensiunea
doamnei Olimpia — 18
• Teatrul Gluleștl
(sala Majestic,
14 72 04) : Lifting (spectacol susținut
de Teatrul „Ion Vasllescu") — 18,30 ;
(sala Gluleștl, 18 04 05) :
Bărbierul
• din Sevilla — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (sala savoy, 15 56 78) : Gong
*88 — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) :
Eu vă fac sâ rideți — 18
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Cint de drag că-mi place
viața — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 28 35) :
Un tinăr printre alții — 9 ; Cenușă
reasa — 15 ; Muzicanții veseli — 18
• Teatrul ..Țăndărică'*
(15 23 77) :
Ileana Sinziana — 10 r Guliver tn
țara păpușilor — 15 ; (sala clubului
„Republica") : Țăndărică și prietenii
săi — 10 ; 13
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 18,30
• Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Start la varietăți — 18

Ore de curs la Institutul politehnic „Traion Vuia" din Timișoaro, catedra de construcții hidrotehnice și îmbunătățiri
.
funciare
Foto : Agcrpres
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Acțiuni și inițiative pentru creșterea

eficienței activității de educație
materialist-stiintifică
Un „laborator" la dispoziția tuturor localităților
județului
Recent, tn cadrul cabinetului ju
dețean Vîlcea pentru activitatea
politico-ideologică a fost inaugurat
un interesant laborator de educație
materialist-stiintifică. Această iniția
tivă se dovedește utilă, mai ales dacă
ne gindim că noul laborator este
astfel conceput, structurat si dotat
incit să asigure o temeinică infor
mare si documentare în domeniul
educației materialist-știirițifice pen
tru comuniști, pentru toti propagan
diștii de la cercurile de invătămint
politico-ideologic.
Cuprinzind mai multe expoziții
volante, filme tematice, seturi de
diapozitive, diafilme. planșe, diagra
me etc., laboratorul este în măsură
să ofere o largă sinteză privind cu
getări ale oamenilor de seamă din
toate timpurile despre stiintă si re
ligie. cuceririle inteligentei umane
în cel mai prolific secol al revolu
ției științifice — secolul XX — etc. O
altă categoric de materiale si expo
nate redau sugestiv poziția partidu
lui nostru fată de religie, normele
care reglementează raporturile din
tre statul socialist si cultele religioa
se. Nu lipsesc, de asemenea, conclu
ziile desprinse din sondajele si an
chetele sociologice realizate în ulti
mii ani de studenții Universității
politice si de conducere, studiile
elaborate de propagandiștii catedrei
de specialitate din cadrul Cabinetu
lui județean pentru activitatea poli
tico-ideologică. studii ce abordează
teme legate de mutațiile produse in
conștiința unor colectivități, a oame
nilor in general, apoi hotărîrile co
mitetului județean de partid privind
măsurile adoptate în vederea inten-

sificării muncii politico-educative,
de ridicare a conștiinței maselor.
Semnificativ este de asemenea fap
tul că laboratorul nu a fost con
ceput ca o instituție muzeală stati
că. ci întreaga sa zestre de mate
riale poate fi utilizată în localitățile
unde sint programate si se desfă
șoară diferite acțiuni de educație
materialist-stiintifică.
— In general — ne spune tovară
șul Ion Tuca. director adjunct al
cabinetului județean pentru activi
tatea politico-ideologică — acțiunile
organizate în teritoriu nu se rezumă
doar la o expunere, un simpozion
sau o dezbatere, ci pe baza progra
mului unitar are loc un întreg ciclu
de manifestări, ținîndu-se seama de
categoriile socio-profesionale ce al
cătuiesc auditoriul, de vîrsta si chiar
de preferințele acestuia.
O asemenea acțiune complexă, or
ganizată sub egida laboratorului ju
dețean. a avut loc în comuna Bălcești. Succesul ei s-a datorat in
principal bogatei palete de forme si
mijloace folosite cu acest prilej :
lectori ai catedrei de specialitate de
la cabinetul județean, brigăzi știin
țifice. membri ai Asociației juriș
tilor si comisiei de demografie, ocro
tirea mamei și copilului, precum și
seturi de filme tematice, documenta
re, expoziții volante, diapozitive, îm
preună. bineînțeles, cu întregul ne
cesar de aparatură. Pe tot parcursul
zilei respective s-au desfășurat nu
meroase acțiuni, programul stabilit
cuprinzind. între altele, o dezbateredialog cu membrii cooperatori de aici
privind rolul științei în explicarea
fenomenelor naturii, folosindu-se :n

acest scop filme si diapozitive ca
materiale ilustrative, un simpozion
cu concursul cadrelor didactice din
localitate, un colocviu pe probleme
demografice specifice comunei, la
care au participat medicii. întregul
personal sanitar din cadrul spitalu
lui local, precum si un concurs ne
teme de educație materialist-stiinti
fică organizat cti elevii în fata pă
rinților lor. corectitudinea răspunsurilor fiind verificată cu aiutorul
diafilmelor. Larga paletă de acțiuni,
diversitatea și desigur interesul stîrnit de acestea au facilitat antrenarea
a peste 1 000 de locuitori ai comu
nei. După cum. în egală măsură, ele
au prilejuit si relevarea unor temei
nice concluzii pentru comitetul co
munal de partid necesare îmbogă
țirii propriului program de acțiuni
politico-ideologice pe linia educației
roaterialist-științifice.
Evident, referirile noastre s-au
oprit la un singur exemplu, acțiuni
de aceeași complexitate si anvergu
ră fiind organizate cu sprijinul La
boratorului județean în cadrul Zi
lelor dedicate educației materialiststiintifice în numeroase alte locali
tăți. precum Boișoara. Milcoiu. Sușani. Budesti. Lungești. Horezu etc.
Fiecare dintre aceste manifestări a
demonstrat că accesibilitatea largă si
atractivitatea formelor si mijloacelor
folosite au o puternică înriurire în
rindul participantilor. înlesnesc cu
noașterea si însușirea unor idei si
teze. îi înarmează ne oameni cu con
cepții materialist științifice înaintate.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii

Manifestări cu adincă rezonanță in conștiințe
înainte de a păși pragul secției de
științele naturii a Muzeului județean
Argeș. întrebind citeva zeci de ti
neri despre sediul acesteia, am fă
cut cel mai simplu test cu putință
asupra popularității sale. Rezultatul
— aproximativ doi din trei interlo
cutori au știut să ne îndrume cu
precizie spre secție. Tovarășul Radu
Gava, șeful secției, avea să ne ofe
re firesc detalii asupra activităților
muzeale care au făcut ca această
secție să devină o prezență merito
rie in viața culturai-educativă a
municipiului Pitești și a județului
Argeș.
Pentru început interlocutorul ne-a
invitat la o drumeție prin cele 9
săli, unde pe o suprafață de circa
500 metri pătrați sînt expuse o bună
parte din cele citeva zeci de mii de
piese ce alcătuiesc patrimoniul mu
zeului.
— Prin însuși- modul de organi
zare a secției, prin formula de ex
primare muzeografică, ne spune in
terlocutorul, s-a urmărit să se ilus
treze convingător infinitatea in timp
și spațiu a lumii materiale, unitatea
acesteia, apariția și evoluția vieții
și a omului pe Pămînt, să se demon
streze capacitatea omului de a pă
trunde adine tainele naturii, posibi
litatea sa de a cunoaște macro și
microcosmosul. S-a avut deci in
vedere cerința ca secția de științele
naturii să constituie cadrul, scena
unor acțiuni de educație ateist-științifică, cu reală forță de înriurire
a conștiințelor, cu putere de pene
trație ți convingere. In acest scop,
o sală întreagă este consacrată pre
zentării evoluției viețuitoarelor pe
Pămînt — fiind infățișate aspecte de
floră și faună caracteristice fiecărei
epoci geologice — apariției și evolu
ției omului, stăruindu-se asupra a
numeroase dovezi chimice, biochi
mice, celulare, paleogeografice, pa
leontologice, anatomice privind uni
tatea lumii vii, treptele urcate de om

in îndelungata sa evoluție spre ziua
de astăzi. Mai multe săli sint con
sacrate înfățișării unor ecosisteme
(de pădure de foioase, de baltă, de
stepă etc.), insistindu-se asupra re
lațiilor trofice ce se stabilesc în ca
drul acestora, a marilor posibilități
pe care le are viața de a se adapta
in timp condițiilor naturale. Alte săli
ale secției își propun să evidențieze
multiplele fațete ale relației omnatură, pledînd pentru cunoașterea
și folosirea acesteia cu adincă res
ponsabilitate, pentru respect și grijă
față de mediul înconjurător. în fine,
sint infățișate, prin mărturii docu
mentare mai puțin cunoscute, tradi
țiile gîndirii și acțiunii ecologice ro
mânești, importantele măsuri luate
jn anii pe care-i străbatem pentru
ocrotirea naturii, pentru protejarea
ambientului, monumentelor naturii
si obiectivelor aflate sub protecția
legii în țara noastră.
Prezentat pe scurt, acesta este tabloul-cadru pe care secția de știin
țele naturii a Muzeului județean Ar
geș il propune vizitatorilor ; hotăritoare pentru împlinirea misiunii
acestei secții muzeale, cea dintîi de
acest fel din țară, este activitatea
pentru punerea in valoare a acestui
bogat și interesant patrimoniu mu
zeal. Spusele interlocutorului nostru,
precizările tovarășului dr. Radu
Stancu. directorul Muzeului județean
Argeș, conturează o gamă largă, di
versă de manifestări educaționale :
conferințe în sălile muzeului și in
afara lui. răspunsuri la întrebări în
cadrul brigăzilor științifice organiza
te pe plan județean, vernisajul unor
expoziții la sediu sau la asezămintele de cultură dintr-o serie de lo
calități argeșene, simpozioane, con
cursuri gen „Cine știe, cîștigă", lecții
in fața, vitrinelor, prezentări de fil
me științifice, seri muzeale etc.
Am dorit să aflăm amănunte pri
vitoare la colaborarea secției cu ti
nerii din școlile municipiului Pi
tești, ale județului Argeș. Fără in-

doială. punți de cooperare s-au în
tins. Cum spuneam, au loc lecții în
muzeu, momente pentru care muzeo
grafii se pregătesc atent, identificînd
în depozitul muzeului piese și obiecte
menite să ilustreze cit mai convin
gător datele lecțiilor respective, de
regulă lecții de sinteză, recapitula
tive. în unele școli piteștene au ac
tivat cercuri de „Tineri naturaliști",
ale căror acțiuni au beneficiat de
sprijinul secției de științele naturii
a Muzeului județean Argeș. Pe lingă
Casa pionierilor și șoimilor patriei
ființează un cerc de „mici ghizi",
membrii lui executind pentru colegii
lor ghidajul în sălile secției de știin
țele naturii. S-au itinerat in mai
multe școli expoziții privind ocroti
merea naturii în
' B nniinia,. .plantele
’
dicinale și solul, evoluționismul etc.
Acestea și alte citeva exemple ase
mănătoare au
_ fost 'înfățișate în discuțiile purtate la muzeu. Departe de
a fi considerate suficiente, chiar de
către interlocutori, ele sugerează ce
cîmp larg de acțiune stă deschis,
deopotrivă, în fața muzeografilor, ca
și a cadrelor didactice din școli. Este
însă necesară o mai hotărîtă modifi
care de optică și dintr-o' parte și
din alta. Din partea cadrelor didacti
ce de a găsi soluții cit mai bune, cu
sprijinul inspectoratului școlar jude
țean, pentru a depăși greutățile efec
tive pe care le presupune realizarea
sistematică a unor lecții în muzeu,
participarea la diverse acțiuni ini
țiate de muzeu la sediul său. Pe de
altă parte, se impune ca secția de
științele naturii să aibă mai des ini
țiativa în întîmpinarea cerințelor
școlii, să arunce punți mai statornice
de legătură către școli. Aceasta în
folosul dublu al activității culturaleducative a muzeului și al formării
unor ferme convingeri științifice a
tinerelor generații.

S. ACHIM
Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"

)E LA ORIZONTURILE VIEȚII, LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
........................................ -

Un muzeu imaginar al artei ro
mânești, un muzeu care și-ar pro
pune să numească cele mai înalte
cote ale creativității naționale in
toate domeniile artelor plastice ur
dezvălui, o dată cu fiecare din cele
mai prețioase lucrări aparținînd
patrimoniului
nostru
național,
mărturii pline de sensibilitate asu
pra umanului. Suflul revoluționar,
adîncul patriotism pe care-1 adu
ceau in epocă un Negulici, Iscovescu sau Rosenthal, marile com
poziții cu personaje atit de bine
studiate ale lui Aman, perfecțiu
nea atinsă de neoliticele vase aparținind culturii Cucuteni, armonioa
sa orchestrație cromatică a tablou
rilor lui Grigorescu, simplitatea
atit de elocventă a ceramicii popu
lare, roșul anemonelor lui Luchian
sau expresivitatea intens drama
tică a himerelor lui Paciurea (pen
tru a da doar citeva exemple) în
chid in universul lor *tot atîtea
spații ale' unei experiențe trăite,
capabile să dezvăluie, din terito
riile tăcute ale culorii sau formei
revelatoare, mărturii despre om.
In diversitatea de stiluri și moda
lități de expresie specifice artei
românești pot fi descifrate calități
crescute pe temeiul unor tradiții
comune, ale unor idealuri și res
ponsabilități comune. Gîndirea
plastică a realizat explorarea în
drăzneață a universului uman, a
recurs la investigarea realității, la
descoperirea unor forme și lim
baje capabile să exprime perso
nale meditații și atitudini izvorite
din această cercetare. Creatorii
cei mai îndrăzneți au dovedit o
atitudine activă față de natură
dar și față de uneltele artei lor.
Ei au încercat să dea răspunsuri
care să suscite ample deschideri
asupra universului contemporan
lor. dar care să exprime în același
timp legătura cu tradiția artistică
românească. Fără să recurgă la
preluări mimetice, ei și-au concre
tizat efortul creator în forme apte
să le reprezinte cit mal fidel modul
de a gindi, de a simți realitățile
înconjurătoare, forme care să fie
în același timp reprezentative pen-

tru epoca și pentru societatea în
care au luat naștere. „Comunica
rea prin limbajul artei, scria unul
din pasionalii cercetători ai crea
ției plastice românești, nu urmă
rește provocarea unei excitații in
telectuale sau afective, ci influen
țarea conștiinței spectatorilor prin
reflectarea problemelor generale
ale omului și universului său mo
ral. Ceea ce nu intră în lumea va
lorilor spirituale și scapă sancțiu
nii reușitei estetice nu poate decit
să producă deruta spectatorului și
să-l pună în imposibilitatea de a

s-au dovedit receptive la tot ceea
ce înfrumusețează omul și confe
ră relief vieții sale. Brâncuși a
creat lucrări de o frumusețe in
dividuală, dar in același timp el
este autorul unei opere deosebit
de coerente din punct do vedere
intelectual.. Inteligența, un anume
raționalism sint caracteristice artei
sale, ca și efortul de a formula cu
ajutorul lor un punct de vedere
optimist asupra lumii. „V-am dat
bucurie pură**, spunea el, caracterizind un demers creator capabil
să surprindă „esențe** care prin
♦

Sensul etic al
discerne între farsă șl genialitate".
Se află formulată în aceste cu
vinte ideea sensului profund etic
pe care îl are orice creație artis
tică autentică, întrucît, așa după
cum menționa același autor „dezor
ganizarea formei și transmiterea
documentelor asupra adîncimilor
intime sau a sensibilității excesiv
personale sînt condamnate să rămină fără un răsunet social".
Departe de a fi doar simple ar
monii de linii și culoare sau agrea
bile îmbinări volumetrice, operele
cu adgvărat reprezentative sînt
menite să poarte prin vremuri
chipul întrebărilor, speranțelor și
idealurilor omenești. Dimensiunea
morală a rostirii adevărului defi
nește de altfel însuși conceptul de
„orizont spiritual". Rezultat dia
lectic al unui proces istoric, mul
tiplu dar unitar în diversitatea
manifestărilor sale, acest fenomen
în continuă metamorfoză se pre
zintă întotdeauna ca rezultat al
acumulărilor realizate prin succe
siunea generațiilor. Puncte de ve
dere înaintate, soluții îndrăznețe,
originale, purtînd amprenta vieții
spirituale a poporului, au fost, rînd
pe rînd, sintetizate în lucrări care

claritatea și unitatea lor să fie
percepute ca bucurie. Totodată,
din meditațiile întruchipate în
marmură, bronz sau lemn asupra
existenței se desprinde cu vigoa
re spiritualitatea romănească po
tențată de strălucita contopire cu
sensuri contemporane ale artei
universale. Așezînd în. artă seninul
și simplitatea formelor, Brâncuși
s-a impus conștiințelor însetate de
perfecțiune tocmai prin faptul că
fiecare formă individuală pe care
a .creat-o se ridică la valoarea unei
forme universale, clasice în desă
vârșirea ei. Dar cit efort, cită
trudă desparte, de exemplu, prima
variantă de cea din urmă a Pă
sării măiestre. Tn intervalul celor
30 de ani care le desparte, printr-o
muncă asiduă, continuu reluată,
Brâncuși a ajuns la desăvîrșirea
căreia Blaga îi găsise o atît de
emoționantă echivalență poetică,
„în vîntul de nimeni stirnit / hiera
tic Orionul te binecuvîntă, 7 lăcrămindu-și deasupra ta / geometria
înaltă și sfintă".
Nu se poate lucra in maniera lui .
Brâncuși și el nu poate fi imitat
decit în măsura îh care poate fi
refăcut întregul traseu al gîndirii
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sale. Iar dacă experiențele lui. ca
și rezultatele deosebite in șlefui
rea metalului continuă să fie re
făcute. prea puțini sint cei ce au
reușit să ajungă la înălțimea gîndului brâncușian.
Generații succesive de artiști au
parcurs o raportare mereu mai
încărcată de sensibil la realitățile
țării noastre, au trăit într-o experiență proprie. o continuă nevoie
de exprimare a unei subiectivități
mai bogate, mai complex integra
te. Trăind-o, el au făcut posibil un
continuu efort dc clarificare, de

simezele contemporane. întilnim
imagini ostentativ filofolclorice,
desuete formule de atțlier. gratui
tăți, convenții și comodități, dacă
mai descifrăm uneori culori, for
me, volume și relațiile lor spația
le integrate unor alfabete binecu
noscute. dar desprinse de sensul
ideatic pe care l-ar fi putut cu
prinde nu poți să nu te gîndeșți
din nou că mesajul spiritual este
in primul rînd o problemă a gindirii și sensibilității. Că noțiunea
de talent nu poate fi descifrată
decit in corelația, atit de specifică

actului creator
transpunere în imagine artistică a
minunatelor realități pe care le
oferea pămintul românesc. Apelul
la tradiție în care se adinceau cu
sinceritate, in care topeau propria-i
personalitate pentru a se regăsi
imbogățiți, aflîndu-și totodată mo
tivele, a conferit celor mai înzes
trați plasticieni nebănuite posibili
tăți de sugestie. Și nu intîmplător
un cărturar de calitatea lui Tudor
Vianu remarca faptul că atitudi
nea cea mai izbitoare la artiștii
români este „atitudinea luptătoare
și sentimentul care îi urmărește
mai insistent este acela al participârii la viața întreagă a poporului
lor, în trecutul și in luptele lui
contemporane**.
Iar dacă, referindu-ne la lucră
rile cele mai prețioase ale patri
moniului nostru național, vorbim
implicit despre opere care au
trecut teribila „probă a timpului**,
în privința artei contemporane,
nevalidată încă de istorie, sîntem
martorii configurării unui profil
artistic și spiritual, a unei conști
ințe active care a determinat, de
asemenea, o firească și necesară
înnoire a expresiei. Iar dacă, așa
cum se mai întimplă uneori pe

artelor plastice, a intelectului cu
îndemînarea și, nu in ultimul rînd,
în raportările artistului la atribu
țiile tehnice care-i revin și implicit
la semnificațiile produse cu ajuto
rul lor, Exercițiul zilnic, munca
intensă, concentrată, destinată să
asigure o exprimare de calitate
sint. fără îndoială, elementul ver
tebral, obligatoriu al oricărei lu
crări de artă. Să ne amintim doar
emoționantele cuvinte ale lui
Theodor Pallady care, la o v-irstâ
înaintată, mărturisea : „Nu sint
un meseriaș iscusit al penelului.
Nu sînt un meșter. Pictura, pen
tru mine, nu este o îndemînare și
mai puțin încă o voluptate. E o
necesitate de clipă cu clipă, O
necesitate dureroasă de a mă con
fesa, sincer și neiertător. Pictura
mea e -jurnalul- existenței mele
cotidiene. Un jurnal intim, în care
se desfășoară, fără menajamente
pentru mine sau pentru alții,
direct și rapid, pulsul vieții
mele..."
Să ne amintim, de asemenea,
cuvintele unuia dintre cei mai în
zestrați minuitori, ai penelului —
Nicolae Tonitza : „Nu este între
prindere născocită de mintea ome-

nească, oricit de întinsă și complicată, unde disciplina, înalt riguroasa disciplină, să se simtă de
trebuință mai mult ca in arta
plastică. între duhul nostru, care-și
vrea oglindire exterioară și între
mina noastră, care va desăvîr.și
palpabila întruchipare, e necesară
o neodihnită .și ideală legătură**.
Atitudineh comodă în fața ima
ginii artistice, recursul la rețeta
verificată sînt de natură să ducă
la crearea unor lucrări care vor
face parte, mai curind sau mai
tirziu, din regnul imens al unui
inventar de obiecte lipsite de emo
ție, incapabile să exprime conști
ința și sensibilitatea epocii. Exem
plele cele mai de preț ale artei
românești ne dovedesc însă mereu,
cu strălucire, că inovatorii, aceia
care au știut să deschidă căi fer
tile dezvoltării ulterioare xau fost
în primul rind.buni cunoscători ai
tehnicilor artistice practicate pînă
la ei. „Este greu de presupus, ne
atrăgea atenția unul dintre pro
fesorii prețuiți ai Institutului de
arte plastice «N. Grigorescu», că o
artă care renunță la controlul
conștient al organizării spațiului
sau care folosește dezordinea ca
sistem do echivalențe, să poată
ajunge la crearea unui nou spațiu".
Trăim, cum se spune adeseori,
într-o civilizație a imaginii care
se revarsă pe toate căile de comu
nicare. în această explozie de in
formații vizuale, arta în sensul ei
superior — de expresie structura
tă a unei concepții despre lume —
poate introduce și menține criterii
de valoare, idealul însuși de va
loare. Aplicarea consecventă a *
principiilor de viață și filozofie
proprii timpului nostru, a eticii și
echității, principii care fac parte
din trupul și sufletul întregului
popor, este de natură să realizeze
acea fuziune necesară între crea
ția și ideația contemporană, fuziu
ne capabilă la rîndu-i să afirme
contribuția valoric distinctă a artei
contemporane românești.

Marina PREUTU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în legătură cu explozia de gaze în subteran de la mina Vulcan, din
județul Hunedoara, soldată cu urmări grave, vă transmit profunda mea
compasiune și vă rog să exprimați sincerele mele condoleanțe familiilor
victimelor.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu vie satisfacție mesajul de felicitare și bunele urări pe
care Excelența Voastră a avut bunăvoința să ni le adreseze cu prilejul celei
de-a 25-a aniversări a urcării pe tron.
Exprimînd Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri, ne este
deosebit de plăcut să vă transmitem urări de sănătate și fericire personală,
de progres, prosperitate și pace pentru poporul român prieten.
Rugăm Excelența Voastră să primească expresia celei mai Înalte considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

TELEGRAME
Primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, i-au
fost adresate telegrame de condo
leanțe, in legătură cu accidentul de
la mina de cărbuni Vulcan, de către
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.,
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, Zhao Ziyang, președintele Consiliului de

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie
20,39 Tinerețea noastră — tinerețea
Epocii Ceaușescu (color).
Emlșiune-concurs realizată Sn cola

Miniștri al R.P. Bulgaria, Gheorghi
Atanasov, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Ungare, Gyorgy
Lazar, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, Zbigniew
Messner, președintele Consiliului de
Miniștri ai R.P. Mongole, D. Sodnom. în telegrame se exprimă, tot
odată, sentimente de sinceră compa
siune familiilor celor dispăruți.
borare cu Comitetul Central
al
Uniunii
Tineretului
Comunist,
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România
și Consiliu! Național al Organi
zației Pionierilor. Participă
re
prezentativele
județelor
Cluj,
Galati, Teleorman, Vrances
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
*

>

de adunarea activului de partid
din bazinul carbonifer al Văii Jiului
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Adunarea activului de partid din Întreprinderile miniere ale bazinului
carbonifer al Văii Jiului a analizat sarcinile ce revin organelor și organi
zațiilor de partid, de masă și obștești pentru realizarea planului de pro
ducție, in deplină securitate a muncii, șl a stabilit măsuri în vederea spo
ririi continue a producției de cărbune.
In dezbaterile ce au avut loc s-a dat o inaltâ apreciere contribuției dumnea
voastră hotăritoarc .la elaborarea politicii economice a partidului și statului, in
cadrul căreia un accent deosebit se pune pe dezvoltarea industriei extractive,
a bazei energetice, in vederea asigurării din resurse proprii, in măsură
sporită, a materiilor prime și a combustibilului. Vă rugăm, stimate tovarășe
secretar general, să primiți cele mal alese mulțumiri pentru grija deosebită
ce o purtați îmbunătățirii vieții și activității minerilor, a familiilor noastre.
Și in momentele grele, după tragicul accident de la mina Vulcan, minerii
Văii Jiului v-au simțit alături de ei și au primit cu o puternică emoție
Îmbărbătările ce le-ați adresat, angajîndu-se cu întreaga lor ființă să depă
șească greutățile și să realizeze planul Ia cărbune.
O dovadă grăitoare a dăruirii in muncă o constituie rezultatele obținute
Și In aceste zile, ci nd extracția la cărbune cunoaște un ritm ridicat, inclusiv
la mina Vulcan. De la începutul anului și pînă în prezent au fost obținute,
peste prevederi, 27 000 tone cărbune pentru cocs și mai mult de 60 000 tone
cărbune energetic. Actionindu-se cu inaltă răspundere muncitorească, în
unitățile miniere s-au creat condiții pentru ca in această lună să se realizeze
un adevărat record de producție — extragerea a aproape 1 milion tone
cărbune.
Barticipantii la dezbateri an evidențiat grija ce ne-o purtat! permanent
pentru asigurarea tuturor celor necesare desfășurării normale a procesului
de producție in subteran, în condiții de deplină securitate â muncii. Impor
tantele fonduri alocate de stat întregesc și dezvoltă an de an baza materială
a protecției muncii. Pentru valorificarea în mod corespunzător a acestei
importante zestre tehnice, colectivele de muncă din toate întreprinderile
miniere s-au angajat să respecte cu strictețe normele de tehnica secu
rității muncii, să asigure întronarea unui climat de ordine șl disciplină la
fiecare loc de muncă și de către fiecare miner.
Alături de întregul nostru popor, ne angajăm In fata dumneavoastră să
nu ne cruțăm forțele pentru a realiza în mod ekempiar prevederile de plan
și să vă putem raporta, in cinstea glorioasei aniversări a partidului, noi și
importante contribuții la infăptuirea programelor de dezvoltare economicosocială a tării, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea ai
partidului nostru.
Vă asigurăm că minerii Văii Jiului, urmlnd cu devotament patriotic poli
tica Partidului Comunist Român, string uniți in jurul partidului, al dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor face dovada abnegației
și dăruirii lor in muncă și vor acționa cu elan și energie pentru asigurarea
economiei naționale cu cantități sporite de cărbune, pentru creșterea contri
buției acestui important bazin carbonifer la prosperitatea și progresul
continuu al României socialiste.
ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID
DIN BAZINUL CARBONIFER AL VĂII JIULUI

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX : „Centura de aur"
Azi, prima gală a semifinalelor

La Palatul sporturilor din Capi
tală a continuat miercuri competiția
internațională de box „Centura de
aur“, in cel mai spectaculos meci al
galei a IV-a, în limitele categoriei
mijlocie-mică, Ștefan Drișcu (Româ
nia) învingîndu-1 cu o decizie la
puncte pe Chajdavyn Gantuga
(Mongolia). La aceeași categorie,
Leontin Sandu (România) l-a între
cut, la puncte, pe Aleksandr Kobilițki (U.R.S.S.), iar la categoria
muscă, Nicolae Iancu (România) l-a
eliminat, printr-o victorie la puncte,
pe Zoran Poslurovici (Iugoslavia).
Alta rezultate : categ. muscă : Flo
rin Manea (România) b.p. Nicu
Iancu (România) ; Cristian Morea
(România) b.p. Ion
Munteanu
(România); Krasimir Ciolakov (Bul
garia) b.p. Eddy Suarez (Cuba) ;
categ. semiușoară : Ion Cernat
(România) b.p. Faruk Karatop (Tur
cia) ; Emil Ciuprenski (Bulgaria)
b.p. Juan Hernandez (Cuba).
In gala a V-a, pugiliștul român
Constantin Pascariu, in limitele ca
tegoriei pană, a reușit să-1 învingă
la puncte pe campionul bulgar Dimitar Slavcev. Alte rezultate înre
gistrate miercuri : categ. pană : Ni
colae Talpoș (România) b.ab. II.
Omer Indi (Siria) ; Costin Stancu
(România) b.p. Marian Dumitrescu
(România) ; Șagdaryn Ganbaator
(Mongolia) b.p. Liviu Călian (Româ
nia) ; categ. ușoară: Rene Fuentes Fon
seca (Cuba) b. descalificare Ilie Dragomir (România); Borislav Abadjiev
(Bulgaria) b.p. Mihai
Gruescu
(România) ; categ. mijlocie-mică :
Mihai Constantin (România) b.p.
Vasile Citea (România) ; Anghel
Stoianov (Bulgaria) b. ko II Julio
Cesar Rodriguez (Cuba).
Astăzi, de Ia ora 17,30, are Ioc
prima gală semifinală.
FOTBAL. La Baku s-a disputat
meciul internațional amical de fot
bal dintre selecționatele olimpice ale
U.R.S.S. și României. Partida s-a
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).
Gazdele au deschis scorul prin Iaremeiuk (min. 12), golul echipei ro
mâne fiind înscris de Augustin
(min. 23).
RUGBI. în ziua a doua a compe
tiției internaționale de rugbi Tur
neul F.I.R.A. pentru juniori, ce se
desfășoară în Capitală, pe stadionul
(Urmare din pag. I)

chiar la data documentării
noastre, sosiseră rinduri de
felicitare și mulțumire de la
partenerul sovietic. Nu era
prima oară cind soseau
astfel de scrisori pe adresa
„SEVERNAV" — ROMA
NIA. Anul trecut, din
U.R.S.S. și Cehoslovacia
veniseră, de asemenea,
mulțumiri și cereri ferme
pentru noi produse. Sau,
altceva : in anul 1985, un
proiect al institutelor noas
tre de specialitate contura
profilul unei nave-macara
de 125 tone-forță, menite
să încarce și să descarce
mărfuri din vas în vas, din
vas pe uscat și de pe uscat
pe vas. Ca apoi să plece în
altă parte, ca un pelican
harnic și grăbit, purtindu-și „clonțul" cu o dem
nitate aproape amuzantă.
Proiectul incă mirosea a
tuș cind, in același an,
prototipul, purtind marca
„SEVERNAV", primea bo
tezul Dunării. La această
dată, incă trei „pelicani"
de acest tip, in diferite sta
dii de fabricație, se contu
rează aici. Constructorii se
grăbesc. Au in plan, numai
in acest an, 4 nave-macara
și nici n-au apucat aces
tea să ia drumul (fără
pulbere) al Dunării, că
s-au și ivit cereri pentru
export.
Constructorii de nave sînt
o categorie de muncitori cu.
totul aparte ; faptul că
produc unicate, că nicioda
tă nu repetă aceleași ope
rațiuni și aceleași produse
pînă la dobîndirea unor re
flexe mecanice, le menține
mintea î'ntr-o continuă
alertă. Această mobilitate
extraordinară,
canalizată
eficient, este „arma secre
tă" prin care „SEVERNAV"
s-a ridicat la propriile di
mensiuni. Adică și-a ridi
cat forțele și aspirațiile la
nivelul capacității de care
dispune. Om și tehnică,
tehnică și om — la aceeași

Parcul Copilului, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 44—3
(20—0) formația R. F. Germania.
Rugbiștii români au realizat nu mai
puțin de 8 încercări, prin Răducanu,
Gurănescu (cite două fiecare), Ținea,
Rus, Cristian Constantin și Chirilă,
celelalte puncte fiind înscrise de
Popișteanu — 2 lovituri de pedeapsă
și 3 transformări. Pentru selecționa
ta vest-germană Droese a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. Iată
celelalte rezultate : U.R.S.S. — Spa
nia 19—17 (7—13) ; Italia — Belgia
98—0 (52—0) ; Franța — Polonia
84—3 (41—0).
’
Astăzi, pe Stadionul tineretului au
Ioc meciurile Portugalia — Elveția
(ora 10) și Iugoslavia — Tunisia
(ora 15).
ȘAH. Ieri, Ia Băile Herculane, a
avut loc festivitatea de premiere a
primelor clasate în campionatul eu
ropean de șah pentru junioare.
Maestra româncă Cristina Bădulescu, ocupanta locului III, a primit
medalia de bronz. In acesteputernic
turneu, la care au luat pafte 14 șahiste din 11 țări, Cristina Bădulescu a realizat 9 puncte (8 victorii, 2
remize, 3 partide pierdute), avînd
victorie la cîști'gătoarea competiției
(Ildiko MadI) și remiză la a doua
clasată (Svetlana Matveeva). Așa
cum se cunoaște, pe primele două
locuri — cu cite 10 puncte — s-au
situat Ildiko MadI (Ungaria) și
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), titlul
de campioană fiind atribuit șahistei
ungare pentru numărul mai mare
de victorii.

Cronica

zilei

La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România
s-a deschis, miercuri, expoziția de
fotografii „Bulgaria astăzi", dedica
tă apropiatului congres al Partidu
lui Comunist Bulgar și aniversării
a 30 de ani de la desfășurarea lu
crărilor Plenarei C.C. al P.C. Bul
gar din aprilie 1956.
Expoziția înfățișează profundele
transformări petrecute in viata economico-socială a tării, realizările
remarcabile obținute de poporul
bulgar în industrie, agricultură, ști
ință si cultură, sub conducerea
Partidului Comunist Bulgar, pe. calea
edificării societății socialiste dez
voltate.
Au luat parte adjuncți de șefi de
secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți
ai conducerii unor ministere, institu-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 27 martie, ora 20 — 30 mar
tie, ora 20. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor
cădea ploi locale, care vor avea și
caracter de averse, la început în re
giunile estice, apoi din nod în vestul,
centrul șl nordul țării.
In rest, cu
caracter izolat, vîntul va prezenta in-

Ora oficială de vară
în acest an, ora oficială de vară
pe ihtreg teritoriul țării noastre se
va aplica începînd de duminică 30
martie. Astfel^ în noaptea de 29 spre
30 martie, sîmbătă spre duminică,
acele ceasornicelor vor fi mutate
înainte cu o oră. astfel ca bra zero
să devină ora 1.
Intervalul de aplicare a acestui
orar de vară se va încheia, potrivit
reglementărilor legale în vigoare, tn
ultima duminică a lunii septembrie,
cînd ora 1 a acestei zile va deveni
ora zero.
In raport cu alte zone -ale globu
lui. timp de 6 luni, adică pînă Ia

înălțime. Aceasta li s-a ce
rut și li se cere in per
manență.
— Și cum reușiți sd men
țineți echilibrul ? — il în
trebăm pe directorul între
prinderii.
— Dacă v-aș răspunde ci
„simplu" ați zice că mă
laud. Dacă aș spune „com
plicat", n-ar fi tocmai ade
vărat. Voi vorbi tot despre
mobilitatea oamenilor, care
vine din însăși structura
meseriei. Aici, fiecare tre
buie să știe exact, cu clteva momente mai devreme.

28 septembrie, ora oficială a Româ
niei va fi în devans față de ora
Greenwich cu 3 ore.
tn acest interval, programul tu
turor activităților economico-sociale
și cultural-artistice din întreaga
tară va rămine neschimbat. în trans
portul feroviar de călători se men
ține actualul mers al trenurilor in
terne, iar pentru cele internaționale,
circulația va fi corelată prin grafice
cu cea a trenurilor din țările vecine.
Rămine, de asemenea, neschimbat
orarul curselor TAROM interne și
internaționale.
(Agerpres)

urmă, dar tot in primul
rind ca importanță, per
formanțele produselor nu
se vor diminua. Dimpotri
vă. Dar n-aș vrea sd cre
deți
despre noi cine
știe ce !
— Spuneați că munci
torul iși știe „pașii urmă
tori" cu zece zile mai de
vreme...
— Maistrul — cu o lună
și chiar cu un trimestru
înainte ; șeful de atelier —
cu un trimestru și chiar cu
un semestru ; șeful de sec
ție r- de la un semestru la

Oameni și nave
pentru anul 2000
ce are de făcut. Pașii de
peste zece zile, muncitorul
ii are „in cap" încă de
astăzi. Chiar faptul că noi,
azi, avem rezultate nu
este... rezultatul zilei de
astăzi. Nu. Azi culegem
roadele efortului început
acum 15 ani. Adică înce
pem, practic, să rambur
săm ceea ce am primit. O
extraordinară poliță de în
credere in alb. Ceea ce
gindim astăzi se va mate
rializa in viitor. Un viitor
mai apropiat sau mai înde
părtat, după caz.
— Și ce gîndiți azi ?
— Sincer 2 ,
— Mai e vorba 2
— Gindim (și chiar rea
lizăm !) nave pentru anul
2000. Iată, una dintre con
dițiile impuse la contrac
tarea noii serii de șalande
a fost exprimată astfel —
vă spun textual : „Să sa
tisfacă cerințele anului
2000".
— Adică.
— Păi, trebuie pornit, In
primul și in primul rind,
de la situația energetică
mondială, care impune alte
cerințe, alte soluții. Pe
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un an. Iar eu, ca director,
și cei mai apropiați co
laboratori trebuie să gin
dim cel puțin la parametrii
anului 1990. Iar impreună,
întregul colectiv, nu pier
dem din vedere nici o cli
pă, cum am mai spus,
orizontul anului 2000.
— Este complicat.
— Poate.
Dar
altfel
n-avem incotro. Timpul
este și el mai mobil, cere
de la noi alte ritmuri.
Ritmuri
la înălțimea
timpului tău. Și chiar puțin
înaintea timpului tău. tn
pas cu anul 2000. Iată
„timpul real" in care se
gindește și se muncește la
„SEVERNAV". Despre pa
rametrii acestui timp ne-au
vorbit, cu cuvintele lor, și
mai ales cu faptele lor, in
ginerul Emil Bușoi, șeful
secției
electroamenajări,
maistrul Sever Drăgolici,
șeful atelierului vopsitorie,
maistrul Nicolae Malacu,
șeful atelierului montaj.
Aici, la montaj, de exem
plu, am și văzut cum iau
naștere navele ce vor pluti
in anul 2000.
— Prin însăși durata lor

de viață, navele noastre
aparțin anului 2000, ne
spune maistrul Nicolae
Malacu. Așa că noi, de pe
acum, sîntern obligați să
gindim la parametrii acelui
timp. Ar fi mai mare ru
șinea ca in anul 2000, aceas
tă frumusețe de navă (și
ne-o arată pe cea mai în
chegată dintre ele, la care
o echipă întreagă — for
mată numai din tineri —
lucra de zor) să fie arun
cată la fier vechi. „Cind
s-o fi construlț 2“ ar între
ba cel chemat s-o „taie".
„Păi,
acum
15
ani".
„Unde 2". „La Drobeta—
Turnu Severin". „Și cine
sînt vinovății 2"... Da-da,
așa ar suna întrebarea. Și
noi, gindiți-vă, incă am
mai fi pe-aici 1
— Așa gîndesc toți con
structorii de nave — ne
asigură tovarășul Valentin
Ciocan, secretarul comite
tului de partid al între
prinderii. La noi, la „SE
VERNAV" ați stat de vor
bă cu dînșii, i-ați văzut
cum lucrează, ați schimbat
impresii. Dar, în general,
șantierele navale sînt locul
de unde muncitorul „în
gust", fără vedere in spa
țiu și... in timp, se autoelimină. Vedere in spațiu,
fiindcă piesele sînt mereu
altele, totdeauna complexe.
In timp, fiindcă, vedeți și
dumneavoastră...
Vedem și nu ne mai sur
prind nici cele văzute’, nici
cele auzite. Intr-o mare și
modernă uzină, expresie a
efortului țării, în această
epocă de ample prefaceri,
de a-și echipa o industrie
la nivelul exigențelor pe
plan mondial, înt. -o astfel
de uzină, in care creierul
cibernetic începe să lucre
ze alături de miile de minți
umane „programate" pe
cerințele anului 2000. este
și normal ca produsele ce
ies din mîinile astfel „diri
jate" să treacă maiestuos,
fără dificultăți, pragul mi
leniului trei. Vînt bun !

țiî centrale și organizații de masă
și obștești.
Erau prezenți ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Todor Stoicev, precum șl mem
bri ai corpului diplomatic acreditați
în țara noastră.
★

Grupul de cadre și cursanți ai Co
legiului Național al Apărării din Re
publica Islamică Pakistan care, tn
perioada 22—26 martie, ne-a vizitat
tara a părăsit miercuri Capitala.
Pe timpul cit s-au aflat in Româ
nia, oaspeții au fost primiți la Mi
nisterul Apărării Naționale, Minis
terul’ Afacerilor Externe, Academia
„Ștefan Gheorghiu", au vizitat Aca
demia Militară, unităti ale armatei
noastre, precum și obiective econo
mice și turistice.
(Agerpre»)

tenslflcărl locale, la munte predominind din sectorul sudic, șl Izolate în
rest. Temperaturile minime vor oscila
între 2 și 10 grade, Izolat mai coborîte,
iar maximele, intre 8 și 18 grade, mai
ridicate
in sud in unele zile.
Pe
alocuri, se va produce ceață. Izolat,
cantitățile de apă pot depăși 15 litri
pe metru pătrat in 24 de ore. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul
temporar noros,
favorabil ploi!
de
scurtă durată, mai ales la. începutul
intervalului. Vintul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse
intre 5 și
B grade, tar
maximele, intre 13 șl 20 de grade.

(Janwiu.fcifîtc, zemnifiicălii
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
IN PREAJMA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P. C. BULGAR
A

Cuvîntul de ordine: „A merge in pas cu noul"
Au mai rămas puține zile pînă
cind în marea sală a impozantului
Palat Popular al Culturii, din Sofia,
iși va deschide lucrările cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar și veștile care sosesc
din tara vecină și prietenă de la
sud de Dunăre redau sugestiv di
mensiunile efervescentei politice cu
care este pretutindeni intîraplnat
acest eveniment de seamă din viata
comuniștilor, a întregului popor al
Bulgariei socialiste.
Supuse unei amănunțite dezbateri
tn rîndurile partidului, documente
le congresului au format, în același
timp, obiectul unei ample discuții
publice, a cărei arie s-a extins con
tinuu, cuprinzînd, practic, intr-o
formă sau alta, întreaga societate.
Paginile ziarelor au devenit o ade
vărată tribună de la care colecti
vele de oameni ai muncii — din ci
tadelele industriei făurite in anii
puterii populare, la Sofia ori la
Plovdiv, la Stara Zagora. Burgas
sau Ruse, din avanposturile agri
culturii moderne, practicate pe mă
noasele cîmpii ale Dunării și Mă
ritei, din redutele aprigei încleștări
pentru a smulge din adincurile pămintului resursele unei naturi ce
s-a dovedit aici mai puțin generoa
să, de pe întregul front al activi
tății creatoare — vin să întregeas
că, prin „rapoartele" pe care le în
fățișează deschis în fata întregii
națiuni, prin remarcile, observațiile
și propunerile pe care le fac. Ra
portul ce va fi prezentat de Ia
înalta tribună a congresului. Tot
astfel, lă posturile de radio și tele
viziune. fruntași in muncă, activiști
de partid, oameni de știință, direc
tori de întreprinderi, edili, scriitori
și artiști îșl împărtășesc din gindurile cu care întîmpină congresul,
vorbesc despre modul in care fie
care a inteles să-și facă mai bina
datoria în cinstea acestui eveni
ment, despre contribuția pe care
sînt hotăriți să o aducă pentru ca
proiectele ce vor fi supuse spre
aprobare forumului comuniștilor să
poată prinde viată. In vitrinele li
brăriilor se oferă privirilor noi lu
crări despre îndelungatul drum de
izbînzi, dar și de jertfe, străbătut
de partid din momentul creării
sale, despre saltul istoric pe cars
tara l-a cunoscut în ultimele patru
decenii și mai ales după plenara
din aprilie 1956. Teatrele, cinemato
grafele. expozițiile evocă și ele,
prin noi opere originale, momente
de seamă ale trecutului de luptă
sau ale prezentului de tmpliniri so
cialiste. Panourile cu chemări adre
sate Întregului popor, afișele și
placardele cu grafică sobră, dar cu
atit mai convingătoare. întregesc
atmosfera de intensă angajare po
litică premergătoare apropiatului
eveniment.
Și, așa cum este ș! firesc, Tezele
Congresului al XIII-lea constituie
elementul central, pivotul in jurul
căruia se structurează toată această
activitate atît de diversă și multi
laterală, ansamblul dezbaterii care
are loc Ia seara întregii țări. Firesc,
pentru că liniile de forță care se
degajă din acest document vor
călăuzi dezvoltarea Bulgariei In ur
mătorii cinci ani și mai departe,
pînă la sfirșitul secolului.

în spiritul hotărîrilor importantei
Plenare din februarie 1985 a C.C.
al P.C. Bulgar, Tezele definesc cu
toată limpezimea, in această pri
vință, obiectivul strategic avut in
vedere : cel de-al nouălea cincinal
(1986—1990) și perioada pînă in anul
2000 vor constitui perioada in care
revoluția tehnico-științifică va tre
bui să constituie baza și esența
luptei pentru construcția societății
socialiste dezvoltate și înaintarea
Bulgariei spre cbmunism. Obiectiv
care, așa cum se arată In Teze,
implică o viziune nouă, schimbarea
de accent de la dezvoltarea exten
sivă la cea intensivă, modificări
strategice profunde in structura
deopotrivă a producției, a tehnolo
giilor, a relațiilor de producție, ca
și a sistemelor de conducere.
Desigur, realizarea revoluției teh
nico-științifice nu este concepută ca
un scop in sine, ci, așa cum se
spune în Teze, ca un mijloc in ve
derea asigurării vitalității sporite
a națiunii, creșterii bunăstării po
porului, satisfacerii complexe a ce
rințelor materiale și spirituale. în
acest sens, se preconizează o reor
ganizare a bazei tehnico-materiale
a țării pînă la sfirșitul actualului
secol, in conformitate cu noile cu
ceriri tehnico-științifice, în ansam
blul acestui proces punindu-se ac
centul pe electronică, biotehnologie,
ca și pe introducerea în producție
a unor noi materiale. De aici si
sectoarele industriale care urmează
a se dezvolta cu prioritate : con
strucțiile de mașini, industria elec
tronică și electrotehnică, industria
chimică, prevăzîndu-se să se acor
de, între altele, o atenție deosebită
sistemelor automatizate flexibile de
producție, microprocesoarelor (a
căror producție urmează să crească
de 2,5 ori), roboților industriali (al
căror număr va crește de aproxi
mativ trei ori) și chimiei de mic
tonaj. Tot pe seama utilizării noi
lor tehnologii urmează să se obțină
producții sporite în metalurgie, in
dustria ușoară și cea alimentară; pe
aceeași cale, se prevede o reducere
spectaculoasă, de 1,5—2 ori, a ter
menelor de realizare a construc
țiilor. Orientarea spre introducerea
de noi tehnologii se va extinde și
în agricultură, în vederea unor
randamente sporite, a „triadei"
cereale-furaje-zootehnie, care și în
viitor se va afla pe primul plan
al preocupărilor.
Criteriul revoluției tehnteo-știintifice va sta și la baza reorganizării
învătămîntului mediu, in cadrul
căruia se va pune accentul pe stu
dierea matematicilor și informati
cii ; a instituțiilor de învătămînt
superior, care vor trebui să se dez
volte ca organizații bazate pe autoconducere și pe lingă care urmează
a fi create mici Întreprinderi pen
tru experimentarea noilor idei și
tehnologii ; a întregii activități ști
ințifice, in cadrul căreia -atenția
principală se va îndrepta spre apli
carea cit mai rapidă in practică a
rezultatelor cercetărilor științifice.
Sarcini importante în această direc
ție vor reveni și mijloacelor de
informare in masă, care vor trebui
să pună pe primul plan proble
mele omului In condițiile revoluției
tehnico-științifice.
în fruntea acestor procese Înnoi

toare, atît în domeniul bazei, cit
și in cel al suprastructurii — se
subliniază in Teze — se va situa
partidul comuniștilor, a cărui ac
tivitate urmează să se desfășoare
în condiții calitativ noi, reclamate
de realizarea concordanței dintre
conținutul, formele, stilul muncii de
partid și cerințele revoluției teh
nico-științifice. Sarcina principală
a fiecărui comunist este definită a
consta în participarea la progresul
tehnico-științific, organizațiilor de
bază revenindu-le, la rindul lor,
răspunderea de a asigura, din punct
de vedere politic, afirmarea acestui
progres, de a-i deschide larg calea,
de a mobiliza forțele și energia
oamenilor muncii în vederea înnoi
rii planificate a tehnologiei și pro
ducției. Aceeași cerință se ridică și
în domeniul politicii de cadre, sar
cina principală avută în vedere
fiind formarea unor cadre de con
ducere care să contribuie activ la
înfăptuirea progresului tehnicoștiințific.
„Vom putea păși hotărit înainte
numai dacă ne vom schimba radical
modul de gindire și acțiune" : cu
vintele tovarășului Todor Jivkov
sînt frecvent evocate în aceste zile
pentru a indica chintesența acestei
cerințe, care, așa cum reiese clar
din Teze, este pusă deopotrivă in
fața partidului, ca și a întregii so
cietăți.
Importantele prevederi ale Teze
lor Congresului îșl găsesc întregi
rea tn considerentele cuprinse in
tr-un alt document de semnificație
deosebită : „Direcțiile principale și
sarcinile privind îndeplinirea hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.B. din
februarie 1985“ — care a funda
mentat, cum se știe, necesitatea
așezării celor mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice la baza
întregii activități politice, economi
ce și sociale, în acest document lo
cul de frunte ocupîndu-1 tocmai pro
blematica dezvoltării accelerate și
introducerii tehnologiilor moderne.
Notabile sînt precizările aduse în
ceea ce privește schimbările preco
nizate în domeniul conducerii șl
planificării, subliniindu-se, in mod
expres, că la baza stabilirii obiec
tivelor planurilor de dezvoltare va
sta revoluția tehnico-știintifică.
Enumerarea, fie și sumară, a
acestor direcții și orientări indică
însemnătatea apropiatului congres,
care este chemat să le ratifice,
fiind, în același timp, de natură a
proiecta lumină asupra însuflețite) ,
dezbateri creatoare in plină desfă
șurare în rîndurile întregului popor.
Nu întîmplător, pe marginea aces
tei dezbateri, o expresie care poate
fi întîlnită cel mai des în paginile
presei este* „a metge în pas Cd
noul", tat așa cum se regăsește cu
precădere fdeea îmbinării organice
a revoluției tehnico-științifice cu S
rriărețele țefturi ale comunismului,
ca o cerință de bază a societății so
cialiste în etapa actuală. Si, așa
cum nu pregetă să arate cei ce-și
spun cuvintul în aceste zile de in
tensă activitate politică, Congresul
al XIII-lea va marca, fără îndoială,
un jalon hotărîtor pe calea înfăp
tuirii unei cerințe de asemenea
hotărftoare importantă.

Romulus CAPLESCU

In stațiunile balneoclimaterice ale tării: Condiții optime pentru îngrijirea sănătății
Știați că stațiunea Govora se nu
mără printre primele 16 din lume
in ceea ce privește complexitatea
și eficiența factorilor naturali și
a dotărilor în terapia afecțiunilor
respiratorii? Am aflat acest lucru
de la medicul-șef al stațiunii, dr.
Emil Jianu, care ne-a pus la dis
poziție date și statistici, comuni
cări și referate prezentate la cele
mai prestigioase reuniuni științifi
ce de specialitate din țară și de
peste hotare. Toate acestea atestă
locul și rolul pe care le are stațiu
nea Govora atît in tratarea afec
țiunilor căilor respiratorii, cit și a
celor ale aparatului locomotor,
reumatismale, posttraumatice, neu
rologice, periferice și centrale, a
unor afecțiuni asociate, precum cele
endocrine, cardiovasculare. boli
profesionale.
— Explicația eficienței deosebite
a unui tratament balnear la Govo
ra — ne spune medicul-șef al sta
țiunii — rezidă, pe de o parte, în
bioclimatul stimulent-tonifiant de
aici, iar, pe de altă parte. în bo
găția și valoarea terapeutică deo
sebită a apelor minerale sărate, iodurate, bromurate, sulfuroase, bicarbonatate. magneziene și altele,
pe care le folosim în cură externă,
internă și chiar injectabil. Iar efi
cienta factorilor naturali de cură
este pusă pe deplin în valoare de
aparatura și instalațiile moderne
de care dispunem pentru băi calde
cu ape minerale, bazine pentru kinetoterapie, pentru aplicații cu nă
mol sapropelic fosil de la Ocnele
Mari, pentru electroterapie, hidroterapie, săli de gimnastică medi
cală și o secție specială de pneumoterapie. Dispunem, de aseme
nea, de dotări corespunzătoare
pentru investigații funcționale și
pentru diagnostic, de cabinete de
alimentație curativă și rațională,
de apiterapie, acupunctură și alte
le. Avem secții speciale de recupe
rare pentru afecțiuni respiratorii,
ale aparatului locomotor și reuma
tismale. De asemenea, în stațiunea
noastră funcționează cu foarte bune
rezultate un sanatoriu pentru co
pii. prevăzut cu școală în toată re
gula. pentru a avea, pînă la însă
nătoșirea lor, continuitate la învă
țătură.
Prin așezarea sa la o altitudine
de circa 360 de metri, înconjurată
de păduri de brazi, fagi și stejari,
beneficiind de un climat continen
tal de tranziție cu influente medi
teraneene, cu ierni blînde și veri
lungi și răcoroase, cu un aer pur
și nepoluat, ca si prin condițiile
dintre cele mai bune de tratament
și cazate in pavilioanele și casele
sale de odihnă, stațiunea Govora
este indicată pentru îngrijirea să
nătății in tot timpul anului.
— Ba chiar cu o eficiență spo
rită în celelalte luni dectt în sezo
nul estival, cînd e prea mare aglo
merație — ne spune interlocutorul.

Afirm și susțin acest lucru cu date
concrete rezultate din cercetările
științifice întreprinse, din statisti
cile întocmite, urmărind evoluția in
timp a unui mare număr de su
biecți, ca și din observațiile și
practica de zi cu zi a personalului
nostru medical. Avem padenti
care preferă să vină și să revină la
noi de ani și ani de zile în perioa
da octombrie-mal, cînd este mai

înzestrată cu aparatură de con
cepție și producție românească,
foarte modernă, competitivă. Sintem, totodată, preocupați de di
versificarea procedurilor medicale,
prin promovarea, intre altele, a
terapiei prin mișcare, a masajului
și automasajului ca mijloace do
prevenire a bolilor și de întărire a
stării de sănătate, iar in momentul
de fată ne aducem contribuția la

Astăzi, despre GOVORA

multă liniște, cînd și procedurile
medicale prescrise le pot efectua
în condiții optime. In ceea ce pri
vește eficiența curei balneare la
Govora pentru oaspeții noștri, ea
se regăsește în faptul că in anul
sau în anii următori efectuării ei
o dată sau repetat, crește randa
mentul în activitatea profesională
și socială a acestora, în timp ce
numărul zilelor de incapacitate
temporară și consumul de medica
mente scad considerabil. De ase
menea, statisticile și evidențele
noastre arată că .un mare număr
de pensionari pe caz de boală s-au
reintegrat in muncă după efectua
rea de tratamente la Govora. Iar
ca o noutate de ultimă oră. ca să
zic așa, îi informez pe această cate
pe toți cei interesați că am înfiin
țat aici, Ia Govora, in premieră, o
originală secție de aeroionoterapie.

finalizarea unui studiu inițiat de
Institutul de balneologie și recupe
rare medicală din București, care
vizează realizarea pe plan local a
unui nămol tip Govora cu pro
prietăți terapeutice,
Străbătind frumoasa stațiune, am
întîlnit mulți oameni ai muncii
veniți aici spre a-și reface sănă
tatea. Cei mai mulți dintre ei
și-au procurat biletele de trata
ment prin oficiile județene de tu
rism și întreprinderea de turism,
hoteluri și restaurante București.
Am făcut cunoștință cu mineral
Ioan Pop din Baia Mare, eu pen
sionarul Nicolae Airinei din Iași,
cu profesorul Marin Baltac și mun
citoarea Elena Trușcă din Bucu
rești.
— E liniște, e frumos, avem
condiții foarte bune de tratament,
cazare, masă. In ce mă privește —

ne spune Elena Trușcă — eu cred
că sănătatea mea a fost cel mai
mult și cel mai bine influențată de
ecoterapie.
Ecoterapie ? Un secret al Govorej ?
— Pentru cej care vin în stațiu
ne nu mai este nici un secret. In
vestigațiile noastre întreprinse de-a
lungul anilor — ne-a explicat dr.
Emil Jianu — pe care le-am început
acum aproape un sfert de veac,
cînd am venit aici ca stagiar și
aici am rămas, s-au soldat cu rezul
tate deosebite în domeniul ecoterapiei. Ce înseamnă aceasta ? în
seamnă o îmbinare armonioasa în
tre tratamentul balnear adecvat și
„cura de teren", adică antrenament
la efort dozat în aer liber, așe
zarea stațiunii și bioclimatul
oferind posibilități ideale de a ger
neraliza această metodă complexă
de tratament.
Despre, cîteva din preocupările
actuale și de perspectivă in fru
moasele stațiuni balneoclimaterice
de pe nu mai puțin frumoasa Vale
a Oltului ne-a vorbit directorul
Oficiului județean de turism Vîloea,
Constantin Tutelcă :
— Beneficiind de condițiile na
turale deosebite in această zonă, de
inepuizabilele surse de ape mine
rale de o mare eficiență terapeuti
că, ne străduim să fim gazde ospi
taliere pentru toți oamenii muncii
din țară și numeroșii oaspeți de
peste hotare care apelează la
serviciile noastre. In ultimii ani
ne-au fost alocate importante fon
duri de investiții pe care le-am
folosit la construcția de noi spații
hoteliere, bâze de tratament și do
tări. precum și pentru moderni
zarea și sporirea gradului de con
fort al celor existente. Aceasta ex
plică faptul că. acum, în primul
an al actualului cincinal, avem po
sibilitatea să primim pentru sejur
și tratament în stațiunile noastre
peste 300 000 de oameni, în afara
altor 200 000 de turiști aflați în
tranzit. Și noi, organizatorii turis
mului vilcean, ne preocupăm ca
serviciile de cazare, masă și agre
ment pe care le oferim oaspeților
noștri să fie la înălțimea celor
prestate de personalul medical de
înaltă calificare și cu o bogată ex
periență. Pentru îmbunătățirea și
diversificarea
meniurilor,
de
exemplu, am dezvoltat aici, la Go
vora, ca și la Olănești și Călimănești-Căciulata puternice gospodării-anexă. Scrisorile pe care Je
primim și impresiile consemnate
în cărțile de onoare ale stațiuni
lor noastre ne bucură, dar ne și
obligă Ia un plus de solicitudine,
de grijă și interes pentru ca toți
cei care vin Ia noi să revină cu
toată încrederea.

Petre POPA
low STANCIU

Schimb de mesaje
intre tovarășei Nicolae Ceausescu
si tovarășul Kim Ir Sen
în primul rind a celei nucleare,
înțelegerii între popoare, colaborării
și prieteniei în lume.
Au fost exprimate, de asemenea,
calde mulțumiri pentru sprijinul
activ acordat de Partidul Comunist
Român, guvernul român, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cauzei
drepte a poporului coreean de reunificare pașnică și independentă a
națiunii coreene.
Evocindu-se cu satisfacție întîlnlrile și convorbirile rodnice la cel
mai înalt nivel, de la București și
Phenian, au fost evidențiate posibi
litățile de amplificare continuă a
raporturilor de prietenie și colabo
rare multilaterală, de creștere a
schimburilor economice și comerciale
și a cooperării în domenii de interes
reciproc dintre cele două țări.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Kim Ir Sen a tovarășului Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia
mixtă interguvernamentală de co
laborare economică și tehnico-științifică, prezent la Phenian cu pri
lejul desfășurării lucrărilor celei
de-a XH-a sesiuni a comisiei.

PHENIAN 26 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise,
miercuri, tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea,
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și tovarășei Kim
Săng E un mesaj de prietenie, căl
duroase salutări și urări de noi și
mari succese în opera de edificare a
socialismului, în realizarea dezidera
tului vital al națiunii coreene —
reunificarea pașnică și independentă
a patriei.
Mulțumind pentru mesaj, tovarășul
Kim Ir Sen a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și tovarășei Elena Ceaușescu,
în numele său și al tovarășei Kim
Săng E, un salut frățesc, urări de
sănătate și fericire personală, pre
cum și de noi și mani victorii în
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate in România.
Conducătorul partidului și statului
coreean a dat o înaltă apreciere
activității dinamice și eforturilor
perseverente ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrate cauzei
apărării păcii, înfăptuirii dezarmării.
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Un „NU 1" hotărî! militarizării spațiului cosmic
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BONN 26 (Agerpres). — Partiza
nii păcii din R. F. Germania au
stabilit un amplu program de actiuni in cadrul tradiționalei campanii de primăvară. Printre altele.
vor fi organizate marșuri și ștafete ..stelare" ale păcii, mitinguri si
demonstrații. îndeosebi împotriva
participării R. F. Germania la
..inițiativa de apărare strategică a
S.U.A.". Una dintre principalele
acțiuni de masă se va desfășura
în landul Baden-Wiirtenberg, unde
va avea loc o manifestație în spri
jinul retragerii rachetelor ..Per-

r

shing" de pe teritoriul R. F. Ger Ă
mania.
Pe de altă parte. aproximativ Ă
350 de artiști, pictori si sculptori,
scriitori.' alti oameni de artă au Ă
semnat un anei prin care cer gu (
vernului R. F. Germania să renun
țe la participarea la experiențele Ă
în vederea amplasării de arme în (
Cosmos, relatează agenția T.A.S.S.
Extinderea înarmărilor în spațiul
cosmic va duce la eșecul negocie
rilor în vederea limitării arma
mentelor si va constitui un impuls
pentru continuarea cursei înarmă
rilor. se spune în anei.
I

Demonstrație a militanților pentru pace din Japonia j
26 (Agerpres). — în ora
I șulTOKIO
Sasebo s-a desfășurat o de
monstrație de protest împotriva
în port a portavionului
1 intrării
american ..Midway1'. împreună cu

acest portavion. în portul Sasebo,
din sud-vestul Japoniei au acostat
încă cinci nave americane care au
luat parte la manevrele america
no—sud-coreene ..Team Spirit-86“.

i
L.

Participants Ia demonstrație au
•avertizat asupra pericolului atragerii Japoniei de partea planurilor 1
strategiei nucleare ale S.U.A.. a 7
transformării ei într-un depozit de ț
muniții al forțelor militare ameri- i
cane din Extremul Orient. Demon- /
strantii au cerut lichidarea bazei '
de la Sasebo.
ț

Noi proteste împotriva recentei
experiențe nucleare efectuate de S.U.A.
relevă că prin acțiunea sa Adminis
trația S.U.A. a demonstrat că nu
intenționează să înceteze testele nu
cleare. Poporul american dorește să
se pună capăt experiențelor nuclea
re, iar Congresul S.U.A. trebuie să
determine Administrația să țină
seama de dorința opiniei publice
americane și să pună capăt expe
riențelor nucleare, a declarat pre
ședintele Campaniei naționale de
înghețare a înarmării nucleare,
Margaretă Back-Rex.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Oa
menii de știință sovietici își expri
mă indignarea și protestul față de
explozia nucleară efectuată de Sta
tele Unite ale Americii la poligonul
din Nevada, la 22 martie 1986 — se
spune într-o declarație semnată de
o serie de academicieni. Continuarea
experiențelor nucleare, menționează
documentul — citat de T.A.S.S. —
este legată deschis de realizarea în
S.U.A. a programului „războiul ste
lelor", de elaborarea de arme cos
mice ofensive. Oamenii de știință
din U.R.S.S. consideră că realizările
științei din toate țările trebuie să
slujească scopurilor constructive și
nu distrugerii, propășirii umane și
nu nimicirii civilizației pe Pămînt.

TOKIO 26 (Agerpres). — în Parcul
Memorial de la Hiroshima a avut
loc o demonstrație de protest îm
potriva experienței nucleare efec
tuate de Statele Unite la 22 martie.
Participanții la această manifestație
de lîngă flacăra veșnică ce arde in
memoria victimelor primului bom
bardament atomic au adoptat un
apel in care este condamnat testul
nuclear american. Experiența nu
cleară de la poligonul din Nevada,
se arată în document, a fost efec
tuată în pofida chemărilor insisten
te de a li se pune capăt fără să se
țină seama de prelungirea moratoriului instituit unilateral de'U.R.S.S.

WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Mișcarea militanților pentru pace
din Statele Unite a adresat Casei
Albe apelul de a se alătura moratoriului sovietic asupra experiențe
lor cu arma nucleară. Declarîndu-și
dezaprobarea față de experiența nu
cleară americană de la poligonul din
Nevada, în ciuda chemărilor tot
mai largi ale opiniei publice ame
ricane de a se pune capăt acestor
experiențe, mișcarea pentru pace

REUNIUNE A GUVERNULUI FRANCEZ
cise". iar în domeniul social nu va
semna decît acele documente care
„vor reprezenta un progres față de
situația existentă".
Primul ministru. Jacques Chirac,
a prezentat programul și modalită
țile de acțiune ale guvernului său.
Programul prevede trei priorități, a
declarat purtătorul de cuvînt guver
namental : redresarea economică și
socială. în intenția de a se crea noi
locuri de muncă ; restabilirea scru
tinului majoritar ; adoptarea unui
proiect de lege în domeniul luptei
împotriva delincventei si a teroris
mului.

PARIS 26 (Agerpres). — în cadrul
reuniunii săptămînale de miercuri a
guvernului francez, președintele Re
publicii, Franțois Mitterrand, a de
clarat că autorizează guvernul con
dus de Jacques Chirac „să-și pună
în aplicare programul economic si
social pe bază de decrete, cu condiția
ca acestea să nu lezeze cuceririle
sociale ale francezilor" — informează
agenția France Presse.
Purtătorul de cuvînt prezidențial
a precizat : Președintele Mitterrand
a declarat în fața guvernului că „nu
va accepta deCît un număr limitat
de decrete, asupra unor teme pre
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ÎNTREVEDERI LA MOSCOVA.
La Kremlin a avut Ioc, miercuri,
o întilnire între Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și Chadli Bendjedid, secretar ge
neral al Partidului . Frontul de
Eliberare Națională, președintele
Republicii Algeriene Democratice
și Populare, aflat în vizită oficia
lă in capitala sovietică, infor
mează agenția T.A.S.S. Părțile,
menționează agenția citată, și-au
exprimat satisfacția față de carac
terul și stadiul relațiilor sovietoalgeriene, perspectivele de dezvol
tare a acestora pe multiple pla
nuri. Totodată, au fost examinate
direcțiile principale ale colaborării
dintre cele două țări, problemele
regionale acute, de interes pentru
ambele părți, situația internațio
nală generală actuală.

L

VIZITA LA VARȘOVIA. S-a în
cheiat vizita oficială de prietenie

ne care Vidoie Jarkovici. președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I.. a
efectuat-o în R. P. Polonă, la invi
tația lui Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.. trans
mite agenția P.A.P. In cadrul con
vorbirilor au fost discutate îndeo
sebi probleme privind dezvoltarea
relațiilor dintre cele două partide
si țări. Au fost discutate, de ase
menea, aspecte ale actualității in
ternaționale.
consultări

sovieto-sue-

DEZE. In cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva. în zi
lele de 24 si 25 martie au avut loc
consultări sovieto-suedeze, la nivel
de expert!. în legătură cu folosirea
tuturor realizărilor din domeniul
seismologiei pentru scopurile acor
dului cu privire la interzicerea ge
nerală si totală a experiențelor cu
arma nucleară, informează aaentia
T.A.S.S.

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE DE PRESĂ „AGERPRES"

ORIENTUL MIJLOCIU

in legătură cu atacarea de către flota a Vl-a americană
a unor obiective de pe teritoriul libiei

BEIRUT 26 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore. in zona liniei de
demarcație dintre sectoarele de est și
de vest ale Beirutului au avut loc
puternice dueluri de artilerie între
milițiile rivale libaneze. De aseme
nea, in regiunea înălțimilor care
domină orașul au fost înregistrate
ciocniri între forțe rivale. Schim
burile de focuri s-au soldat cu uci
derea a șapte persoane și rănirea
altor 30.
Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă informează că în
sectorul de est al capitalei libaneze
s-au produs miercuri două puternice
explozii — una într-un imobil, iar
cealaltă în zona unui centru comer
cial foarte aglomerat. Opt persoane
și-au pierdut viața, iar peste 20 au
fost grav rănite. Au fost provocate,
totodată, importante pagube ma
teriale.

Agenția română de presă „Ager
pres" este împuternicită să declare
următoarele :
Opinia publică din țara noastră a
luat cunoștință cu profundă îngri
jorare de agravarea situației din
Mediterana, ca urmare a incidente
lor armate din zona Golfului Sirta,
care face parte din apele teritoriale
ale Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste și unde S.U.A. desfă
șoară manevre militare aero-navale.
Atacurile săvîrșite de flota a Vl-a
americană asupra unor obiective de
pe teritoriul Libiei reprezintă acte
inadmisibile, prin care se încalcă
suveranitatea și integritatea terito
rială a unui stat independent. Po
porul român condamnă și respinge
cu hotărîre asemenea acte, care con
travin normelor de drept internațio
nal, de conviețuire pașnică între sta
te și care nu fac decît să învenineze
și mai mplt atmosfera internațio
nală, generînd noi primejdii dintre
cele mai serioase la adresa păcii și
securității întregii lumi.
Poporul român cere să înceteze de
urgență operațiunile militare din
Mediterana, să se pună capăt orică
ror acțiuni de provocare la adresa
Libiei, a independenței, securității și
integrității sale teritoriale. Trebuie să
se dea dovadă de înaltă răspundere
pentru interesele generale ale păcii,
să se facă totul pentru a se opri
escaladarea conflictului șl a con

fruntării militare din Golful Sirta !
Este o' cerință imperioasă pentru
cauza destinderii și păcii ca, în ge
neral, să înceteze orice manevre mi
litare în apele internaționale. Mările
și apele internaționale nu trebuie
folosite în scopuri de război, de pre
gătiri militare, ci numai și numai în
scopuri pașnice !
Apreciind că în actualele împre
jurări internaționale, deosebit de
grave, este mai necesar ca oricînd să
se facă totul pentru ca spiritul ra
țional, constructiv să călăuzească ac
țiunile tuturor statelor, România se
pronunță pentru renunțarea defini
tivă la acte de forță și de amenin
țare cu folosirea forței în relațiile
internaționale, pentru rezolvarea
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioase.
în spiritul politicii sale consec-.
vente de pace și colaborare. Româ
nia va continua să acționeze — îm
preună cu celelalte țări și forțe iu
bitoare de pace — pentru lichidarea
conflictelor și focarelor de tensiune,
pentru soluționarea politică a tutu
ror problemelor ce apar, militînd
pentru respectarea cu strictețe, în
raporturile dintre state, a principii
lor independenței, suveranității na
ționale, egalității și neamestecului
în treburile interne, pentru instau
rarea unui climat trainic de colabo
rare, înțelegere și securitate inter
națională.

BELGRAD 26 (Agerpres). —
într-un interviu acordat ziarului
„Oslobodjeijie" din R.S.F.I. Yasser
Arafat,
președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, s-a referit pe
larg la activitatea țărilor nealiniate,
la sprijinul acordat de mișcarea de
nealiniere luptei poporului palesti
nian.
în context, transmite agenția
Taniug, Yasser Arafat a apreciat
că nu va exista o reglementare trai
nică și justă a îndelungatei crize din
Orientul Mijlociu atît timp cît nu
vor fi recunoscute drepturile na
ționale legitime ale poporului pales
tinian, inclusiv dreptul său la auto
determinare și la crearea unul stat
propriu.

În numeroase țari ale lumii, vie îngrijorare
dupâ atacurile declanșate împotriva Libiei
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— în cadrul Consiliului de Securitate
al O.N.U. au loc consultări în legă
tură cu cererea U.R.S.S. de a se
convoca de urgență o reuniune a
Consiliului pentru examinarea pro
blemei situației din sudul Mediteranei — informează agenția T.A.S.S.
Cererea este conținută într-o scri
soare adresată de reprezentantul
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., I.
V. Dubinin, președintelui Consiliului
de Securitate.
PARIS 26 (Agerpres). — Potrivit
agenției J.A,N.A„ recepționată Ia
Paris, avioane de vinătoare ale ma
rinei americane, aparținînd flotei
a Vl-a, care se află în proximitatea
litoralului libian, au interceptat,
miercuri, un avion la bordul căruia
se aflau ziariști americani, obligindu-1 să părăsească zona. Agenția
J.A.N.A.
califică
acest incident
drept „un nou act de piraterie ae
riană".

TRIPOLI 26 (Agerpres). — „Organizația arabă libiană de solidaritate și pace" condamnă, într-o de
clarație, agresiunea americană îm
potriva Jamahiriei Libiene. în document se relevă că argumentele
Statelor Unite pentru politica lor
agresivă împotriva Jamahiriei sînt
total nefondate și că acțiunile
S.U.A. au scop vădit provocator,
în declarație se reafirmă dreptul
Jamahiriei Libiene asupra Golfului
Sirta și se face apel la solidaritate
internațională cu poporul libian.

TUNIS 26 (Agerpres). — Consiliul
ministerial al Ligii Arabe, reunit la
Tunis, a adoptat, în unanimitate, o
rezoluție prin care se cere convoca
rea unei reuniuni de urgență a Con
siliului de Securitate pentru a exa
mina situația creată ca urmare a
„agresiunii americane" împotriva
Jamahiriei Libiene, transmit agenți
ile France Presse și' Reuter. Tot
odată, consiliul reafirmă „solidarita
tea deplină" cu Jamahiria Libiană
și cere statelor arabe să dea acestei
țări ajutorul necesar.
în rezoluție se cere Statelor Unite
să înceteze orice acțiune militară
îndreptată împotriva Libiei și să-și
retragă navele militare din regiune.
RABAT 26 (Agerpres). — Regele
Hassan al II-lea . al Marocului a
adresat lui Moammer El Geddafi
un mesaj în care arată că va depune

toate eforturile și va întreprinde
orice acțiune necesară în vederea
respectării integrității teritoriale a
Jamahiriei Arabe Libiene. Menți
nerea păcii și securității internațio
nale, în special în regiunea respec
tivă a bazinului mediteranean,
râmîne obiectivul fundamental al
Marocului — se arată în mesajul
difuzat de agenția M.A.P. și citat de
agenția France Presse.

SANAA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, Aii Abdullah
Saleh, a exprimat sprijinul tării sale
pentru Jamahiria Arabă Libiană in
salvgardarea integrității teritoriale
și suveranității sale împotriva ame
nințării din partea S.U.A. — relevă
agenția China Nouă.
CAIRO 26 (Agerpres) — Guvernul
egiptean și-a exprimat preocuparea
în legătură cu deteriorarea situației
din Golful Sirta si cu consecințele
sale care duc la agravarea tensiunii,
se arată într-o declarație a Minis
terului Afacerilor Externe al Egiptu
lui.
TEHERAN 26 (Agerpres) — Pre
ședintele Iranului, Seyyed Aii Kha
menei, a reafirmat sprijinul ferm al
țării sale față de poporul libian în
confruntarea sa cu agresiunea ame
ricană — informează agenția China
Nouă.

BEIJING 26 (Agerpres). — R.P.
Chineză bondarrină atacurile comise
de S.U.A. împotriva Jamahiriei Li
biene apreciind că acestea constituie
o violare a normelor ce guvernează
relațiile internaționale — transmite
agenția China Nouă. Un purtător de
cuvînt al M.A.E. chinez a decla
rat că manevrele forțelor navale
americane în apele din apropierea
Libiei constituie o amenințare la
adresa acestei țări, ducînd la agra
varea tensiunii în Mediterana. Gu
vernul chinez se opune cu consec
vență și condamnă orice acțiuni care
violează normele relațiilor interna
ționale și încalcă integritatea teri
torială și suveranitatea altor țări —
se arată în declarație.
BELGRAD 26 (Agerpres). — Pre
zidiul R.S.F^ Iugoslavia a condam
nat atacurile! armate agresive ale
flotei a Vl-a a Statelor Unite îm
potriva Jamahiriei Libiene — trans
mite agenția Taniug. Exprlmîndu-și
cea mai profundă îngrijorare față

Angola denunță ocuparea unei părți
a teritoriului său de către R.S.A.
LUANDA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei, Josă Eduardo dos
Santos, a denunțat ocuparea unei
zone din provincia Kuando Kuban
go, în sudul țării, de către trupe
ale Africii de Sud, act ce constituie
o violare a înțelegerilor realizate
recent la Lusaka — informează
agenția A.D.N. într-un mesaj adre
sat secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, șeful sta
tului angolez a arătat, totodată, că
mai mult de zece batalioane ale for
țelor armate sud-africane se află,
în prezent, masate de-a lungul fron
tierei de sud a Angolei, în apropie
rea provinciei Cunene. De aseme
nea, Josâ Eduardo dos Santos a con
damnat sprijinul extern acordat for
țelor contrarevoluționare Unita.
Președintele angolez a cerut secre
tarului general al O.N.U. să-și in
SESIUNE. La Beijing au conti
nuat miercuri lucrările sesiunii
Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze.
Song Ping, consilier de stat și mi
nistru însărcinat cu Comisia de
stat a planificării, a prezentat ra
portul asupra proiectului planului
de dezvoltare economică și socia
lă pe 1986. De asemenea, Wang
Bingqian, consilier de stat și mi
nistru al finanțelor, a expus în
fața participanților la sesiune ra
portul cu privire la realizarea bu
getului de stat pe anul 1985 și
proiectul de buget pe 1986 — re
latează agenția China Nouă.
DEMONSTRAȚII IN COREEA
DE SUD. După cum informează
agențiile de presă, în Coreea de Sud
continuă acțiunile în favoarea de
mocrației. împotriva rînduielilor
dictatoriale. Astfel, la Pusan, peste
40 000 de oameni,
reprezentînd
cele mai diferite pături ale popu
lației. au participat la inaugurarea
centrului local pentru strîngerea de
semnături ne o netitie nrin care
se cere revizuirea „constituției"
sud-coreene.

ÎN SICILIA CONTINUA DE
MONSTRAȚIILE DE PROTEST

tensifice eforturile In vederea rezol
vării problemei namibiene, în spe
cial prin aplicarea Rezoluției 435 din
anul 1978, a Consiliului de Secu
ritate.

PRETORIA 26 (Agerpres). —
într-o
corespondență
transmisă
miercuri de agenția Reuter din Re
publica Sud-Africană se relevă că
„în ultimele 24 de ore, în timpul
manifestațiilor antiapartheid din
orașele locuite de negri, ca urmare
a intervenției poliției, au fost ucise
cel puțin 30 de persoane". Este cel
mai mare număr de victime ome
nești, intr-un asemenea interval, din
ultimii doi ani, precizează aceeași
sursă. Incidentele cele mai puternice
au fost înregistrate în localitățileghettou Kwazakele, Kaglso și Soweto.
împotriva politici) guvernului în
domeniul locuințelor. In diferite
zone ale insulei, localnicii au ridi
cat baricade ne străzi, au blocat
autostrăzi si căi ferate. Valul de
proteste s-a extins asupra regiu
nilor din sud. Calabria si Apuglia.
Autoritățile au trimis împotriva
demonstranților efective militare.

DELEGAȚIA SOVIETULUI SU
PREM AL U.R.S.S.. condusă de
Pi Ghilasvili.
vicepreședinte al
Prezidiului Sovietului Suprem, si-a
încheiat vizita oficială în Egipt. In
cursul examinării relațiilor dintre
U.R.S.S. si Egipt — relevă agenția
T.A.S.S. — părțile și-au confirmat
dorința de a dezvolta ne mai de
parte colaborarea în diferite do
menii ne baza principiilor egalită
ții în drepturi, avantajului reciproc
si neamestecului in treburile in
terne ale altor state. Vizita a Pri
lejuit. de asemenea, abordarea si
tuației din Orientul Mijlociu, a
altor probleme internaționale.

CONDUCTA. Potrivit unul nou
acord semnat recent între Turcia
si Irak, o a doua conductă de pe
trol va fi construită ne teritoriul
Turciei pentru a transporta titei de
la centrele petroliere irakiene.

de aceste atacuri. Prezidiul a che
mat la oprirea imediată a operațiu
nilor militare care amenință securi
tatea și integritatea teritorială ale
țărilor din Mediterana centrală.
PRAGA 26 (Agerpres). — Aplica
rea forței militare împotriva Jama
hiriei Libiene suverane nu poate fi
apreciată decît ca o încălcare bru
tală a normelor unanim recunoscute
ale dreptului internațional, se sub
liniază în Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R. S. Ceho
slovace, dată publicității de agenția
C.T.K.
Statele Unite îșl asumă o mare
răspundere, acțiunile lor constituind
un pericol la adresa păcii, se subli
niază în declarație.
BERLIN 26 (Agerpres). — Repu
blica Democrată Germană a luat
cunoștință cu mare îngrijorare de
pătrunderea
avioanelor
militare
americane pe teritoriul suveran al
Jamahiriei Arabe Libiene — se
arată într-o declarație a M.A.E. al
R. D.G., citată de agenția A.D.N.
Acest act amenință pacea mondială,
fiind îndreptat împotriva suverani
tății și integrității teritoriale a sta
tului libian și contribuie, totodată.
Ia îngreunarea eforturilor vizînd so
luționarea justă și durabilă a con
flictului din Orientul Mijlociu. în
sănătoșirea situației internaționale.
BUDAPESTA 26 (Agerpres). —
Guvernul R.P. Ungare își exprimă
profunda îngrijorare față de starea
de încordare de lîngă țărmurile li
biene — se spune într-o declarație
transmisă de agenția M.T.I. — pre
cum și speranța că S.U.A. vor da
dovadă de reținere, vor adopta mă
suri pentru încetarea imediată a ac
țiunilor militare, pentru eliminarea
tensiunii din această regiune, pen
tru reglementarea pe cale pașnică a
problemelor litigioase.
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U. „este
profund îngrijorat de acțiunile mili
tare" din Golful Sirta, a declarat
purtătorul de cuvînt oficial al lui
Javier Perez de Cuellar, comentînd
agravarea situației din regiunea
Mării Mediterane, ca urmare a ac
telor agresive ale Administrației
S. U.A. împotriva Libiei.
BONN 26 (Agerpres). — Guvernul
federal vest-german a dat publici
tății o declarație în care își expri
mă îngrijorarea în legătură cu eve
nimentele din Golful Sirta, exprimindu-și speranța că situația nu se
va agrava.
Lideri ai Partidului Social-Demo
crat din R.F.G. și ai Partidului
Ecologist
au condamnat acțiunea
militară a S.U.A. împotriva obiecti
velor libiene. După cum relevă agen
ția Reuter, P.S.D. a acuzat Statele
Unite că „au revenit Ia diplomația
canonierelor din secolul al XIX-lea“.
„Nu este în interesul păcii să se
revină la o astfel de diplomație" —
a declarat Horst Ebmke, lider
adjunct al fracțiunii social-democrate în Bundestag.
MADRID 26 (Agerpres). — O de
monstrație de protest față de agre
siunea militară americană împotri
va Jamahiriei Libiene s-a desfășu
rat la Madrid. Agenția Associated
Press informează că manifestanții
purtau pancarte în care își expri
mau protestul față de acțiunile mi
litare americane, cerînd. totodată, ca
Spania să nu mai găzduiască baze
militare ale S.U.A.

PRECIZĂRI PRIVIND ZBORU
RILE NAVETELOR SPAȚIALE,
într-o declarație făcută Ia Centrul
spatial de la Houston. Texas.
Richard Truly, noul responsabil de
la N.A.S.A. cu programele de zbo
ruri cu echipaje umane, a arătat
că reluarea misiunilor navetelor
spațiale va fi precedată de o revi
zuire a elementelor componente si.
dacă este nevoie, de o modificare
a acestora. El a precizat că priori
tatea va fi acordată asigurării
securității viitoarelor zboruri, dar
nu a dat detalii cînd vor fi reluate
misiunile folosind navete spațiale
sau calendarul acestora.
PREMIILE „OSCAR". La Hol
lywood a avut loc ceremonia de
cernării premiilor „Oscar". Pre
miul pentru cel mai bun film a
fost acordat realizării „Out of
Africa", care a cumulat, de alt
fel, șapte distincții, intre care și
cele pentru regie (Sydney Pollack),
adaptare, scenariu și sunet. Cea
mai bună actriță a fost desemnată
Geraldine Page, iar cel mai bun
actor William Hurt. Intre actorii
care au primit premii onorifice se
află și Paul Newman, pentru în
treaga sa carieră artistică.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XVIILEA
AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
Prezentarea raportului privind
„Direcțiile principale ale dezvoltării
economice și sociale a R.S. Cehoslovace
în perioada 1986-1990 și în perspectivă
pînă în anul 2000“
PRAGA 26 (Agerpres). — în ra
portul cu privire la „Direcțiile prin
cipale ale dezvoltării economice și
sociale a R.S. Cehoslovace în perioa
da 1986—1990 și în perspectivă pină
în anul 2000", prezentat la Con
gresul al XVII-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia de Lubomir Strougal, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președintele Gu
vernului federal, se relevă că Ceho
slovacia intenționează să pășească în
mileniul al treilea cu o economie
de tip intensiv, care să folosească
în mod eficient realizările tehnicoștiințifice, cu o bază de producție
reutilată tehnic, cu relații de pro
ducție socialiste perfecționate, baza
te pe o conducere, planificare și un
mecanism economic de înalt nivel.
La ordinea zilei — a arătat el — se
află sarcina introducerii în produc
ție a tehnologiei pe baza celor mai
noi realizări ale științei.
O componentă organică a strate
giei pe termen lung pînă în anul
2000 o constituie obiectivele și sar
cinile stabilite în proiectul Direc
țiilor principale ale dezvoltării pe
1986—1990. încă în cel de-al 8-lea
cincinal (1986—1990) trebuie să se
asigure atingerea unui nou nivel ca
litativ al dezvoltării economiei.
Creșterea prevăzută de 18—19 la
sută a venitului național pină în
1990 — a subliniat vorbitorul — va
fi asigurată pe seama unui ritm
mult mai înalt al creșterii eficien
ței. în perioada 1986—1990 ponderea
cheltuielilor de producție in produ
sul social trebuie să scadă cu cel
puțin 5 la sută în comparație cu
cincinalul al 7-lea (1981—1985), ceea
ce înseamnă accelerarea de trei ori
a ritmului reducerii acestor chel
tuieli.
In 1990 volumul producției indus
triale urmează să sporească cu
15—18 Ia sută, al construcțiilor cu 10
la sută, al agriculturii cu 6—7 la
sută. Pentru prima oară în istoria
economiei naționale planificate ce
hoslovace ritmul de creștere a ve
nitului național va fi superior rit
mului de creștere a producției in
dustriale, a relevat L. Strougal.
Sporul venitului național va fi asi
gurat în proporție de 92—95 la sută
pe seama productivității muncii,
față de 80 la sută în cincinalul pre
cedent.
Nouă creștere calitativă a econo
miei este strîns legată de schimbă
rile structurale, orientate spre re
ducerea consumului de energie și de
materiale,, precum și a investițiilor
și spre dezvoltarea posibilităților de
export. Se va reduce ponderea pro
duselor care necesită un consum
mare de combustibil, energie și ma
terii prime și va spori ponderea pro
duselor cu un grad de finisare ri
dicat și cu parametri tehnico-economici superiori.
Vorbind despre sarcinile In agri
cultură, L. Strougal a arătat că re
colta medie anuală de cereale tre
buie să totalizeze 11,5 milioane de
tone, ceea ce reprezintă cu 600 mii
de tone mai mult față de cel de-al
7-lea cincinal, producția culturilor
oleaginoase va spori cu 33 la sută
etc, subliniind că și în agricultură
este necesar să se realizeze un sor
timent adecvat de produse de cali
tate superioară, cu un consum mi
nim de energie și materiale. In con
tinuare, vorbitorul a subliniat că
problema-cheie o constituie accele
rarea considerabilă a progresului
tehnico-științific și aplicarea con
secventă în practică a realizărilor
acestuia.
Parametrii tehnico-economici ai
produselor cehoslovace trebuie să
corespundă nivelului pe care îl rea★

PRAGA 26 (Agerpres). — C. Prisăcaru transmite : Miercuri, cea de-a
treia zi a lucrărilor Congresului al
XVII-lea al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, a fost marcată de con
tinuarea dezbaterilor asupra Rapor
tului politic al C.C. al P.C.C.. pre
cum si a Direcțiilor principale ale
dezvoltării economice si sociale a
R. S. Cehoslovace în perioada 1986—
1990 si în perspectivă pînă în anul
2 000. Delegații care au luat cuvîntul

lizează cei mai mari producători
mondiali. Acesta constituie princi
palul criteriu pe baza căruia trebuie
să fie evaluată orice schimbare no
vatoare.
Politica investițiilor va fi subor
donată în perioada următoare cerin
țelor privind accelerarea dezvoltării
tehnico-științifice. O trăsătură esen
țială a politicii în domeniul Investi
țiilor o constituie orientarea privind
trecerea de la construirea unor
obiective noi la modernizarea teh
nică și la reconstrucții.
Referindu-se la relațiile economice
externe ale Cehoslovaciei, vorbitorul
a relevat că ele trebuie să contri
buie, într-un mod mai eficient decît
pină în prezent, la accelerarea dez
voltării economice și sociale. Este
necesar să sporească exportul ace
lor produse ale industriei prelucră
toare, care să corespundă cerințelor
pieței mondiale, să se realizeze un
raport mult mai echitabil între pre
țurile de export și cele de import.
In perioada care a trecut, R.S.C.
a întreprins pași hotărîți în direcția
restabilirii echilibrului relațiilor fi
nanciare cu alte țări. Cu toate aces
tea, reducerea datoriilor în valută
convertibilă a fost asigurată în spe
cial pe baza economiilor maxime în
domeniul importului și a mobili
zării resurselor de export, adesea și
la prețuri cu o mai mică eficiență,
în cincinalul curent, comparativ cu
cel de-al șaptelea cincinal, exportul
cehoslovac trebuie să crească cu
circa 24 la sută, importul — cu circa
22 la sută.
Realizarea sarcinilor preconizate
în „Direcțiile fundamentale ale dez
voltării economice și sociale" — a
continuat vorbitorul — exercită o
influență pozitivă și asupra colabo
rării multilaterale cu țările membre
ale C.A.E.R.
Obiectivul acțiunilor adoptate și
al celor în curs de elaborare, a con
tinuat L. Strougal, este de a intro
duce 0 responsabilitate mai amplă
în domeniul gestiunii și o mai mare
cointeresare a organizațiilor econo
mice în raport cu contribuția lor
practică la crearea venitului națio
nal. Este necesar să se aplice crite
riile riguroase ale eficientei, înte
meiate pe comparația dintre pro
ductivitatea muncii în întreprinde
rea respectivă și indicatorii pe plan
mondial. Este vorba despre crearea
unui sistem bazat pe îmbinarea ac
tivă și flexibilă a stimulării mate
riale cu prevederile planului, pe
îmbinarea intereselor întregii socie
tăți cu spiritul de inițiativă socialist.
L. Strougal s-a referit în conti
nuare la planurile Cehoslovaciei în
domeniul creșterii nivelului de trai
al oamenilor muncii, satisfacerii ne
cesităților materiale și culturale ale
poporului și protecției mediului în
conjurător. EI a relevat că satisfa
cerea necesităților sociale este privi
tă de P.C. din Cehoslovacia în strînsă legătură cu creșterea economică
și ridicarea calității întregului pro
ces de reproducție, în legătură cu
nivelul general al productivității
economiei naționale.
Politica social-economică a Ceho
slovaciei va trebui să asigure un ra
port just între creșterea retribuției
și productivitatea muncii.
In încheierea raportului, L. Strou
gal și-a exprimat convingerea că,
la fel ca și pînă în prezent, în aceas
tă perioadă, în care se conturează
prefaceri ample și importante, vi
zînd asigurarea dezvoltării cu suc
ces a societății in viitor, comuniștii
vor constitui un exemplu în mun
că, în îndeplinirea cu răspundere a
sarcinilor, in dezvoltarea spiritului
de inițiativă.
★

de la tribuna înaltului forum al co
muniștilor cehoslovaci au evidențiat
că rezultatele obținute dună cel
de-al XVI-lea Congres al P.C.C. și
în întreaga perioadă de la începutul
anilor ’70 în dezvoltarea economiei
tării pe toate planurile demonstrea
ză în mod convingător că partidul
îsi îndeplinește cu succes rolul con
ducător în societatea socialistă.
Lucrările congresului continuă.

PLENARA C. C. AL P. C. FRANCEZ
PARIS 26 (Agerpres). — La Paris
s-au încheiat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez.
In cadrul dezbaterilor pe marginea
raportului prezentat de Paul Laurent,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.C.F.. au fost analizate

rezdltatele alegerilor pentru Adu
narea Națională si organele locale.
Participantii la plenară au examinat
situația politică din tară, creată ca
urmare a venirii la putere a unui
guvern format de partidele de dreap
ta si au adoptat o rezolutje în le
gătură cu aceasta.

Evoluția situației din America Centrala
• Propunere a guvernului nicaraguan pentru atenuarea
încordării • Președintele S.U.A. a hotărît să acorde noi
fonduri elementelor contrarevoluționare antisandiniste
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
în pofida respingerii de către Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. a cererilor Administrației
de la Washington de a se aproba noi
fonduri elementelor contrarevoluțio
nare antisandiniste,
președintele
S.U.A.. Ronald Reagan, a informat
Congresul american că a hotărît să
acorde Hondurasului o asistență mi
litară în sumă de 20 milioane dolari.
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe,
citat de agențiile internaționale de
presă, a precizat că R. Reagan a
făcut uz de atribuțiile prezidențiale
prevăzute pentru cazuri de urgentă,
hotărîrile adoptate în acest mod
neavînd nevoie de o aprobare
prealabilă a forului legislativ al
S.U.A.

MANAGUA 26 (Agerpres). — Pen
tru a se preintîmpina incidente de
frontieră si a contribui la realizarea
destinderii și instaurarea unui cli
mat real de pace, securitate și coope
rare în America Centrală, guvernul
nicaraguan a avansat „Grupului de
la Contadora" propunerea de a fi
creată neîntîrziat o „Comisie de su
praveghere și control" la frontiera
honduriano-nicaraguană — transmi
te agenția Prensa Latina. Un docu
ment remis miniștrilor de externe

din Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — țările membre ale Grupu
lui — subliniază necesitatea consti
tuirii urgente a unei asemenea co
misii. din cauza „situației grave de
tensiune" existente în zona amintită,
ca urmare a activităților desfășurate
împotriva Nicaraguei de forțele con
trarevoluționare antisandiniste.

★

Guvernul nicaraguan a negat In
mod ferm că trupe aparținînd forțe
lor armate naționale ar fi făcut
incursiuni pe teritoriul Hondurasu
lui. așa cum afirmă Administrația
S.U.A. — relatează agenția de presă
nicaraguană A.N.N., citind un comu
nicat al Ministerului Relațiilor Ex
terne al Nicaraguei. „Președinții Ni
caraguei și Hondurasului au menți
nut o legătură permanentă In ulti
mele zile, ceea ce demonstrează sta
diul normal al raporturilor dintre
cele două țări" — se subliniază în
document.
Totodată, comunicatul arată că gu
vernul nicaraguan respinge campa
nia declanșată de guvernul nordamerican. calificînd-o drept o ma
nevră care urmărește ca unic obiec
tiv aprobarea celor 100 milioane do
lari destinați forțelor contrarevolu
ționare antisandiniste.
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