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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, marți, 1 
aprilie, au început lucrările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Plenara a adoptat, in unanimitate, la propunerea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., următoarea 
ordine de zi :

1. Raportul privind analiza pe bază de bilanț a re
zultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, 
formarea și utilizarea resurselor financiare in anul 1985.

2. Raportul privind efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului la 31 decembrie 1985 și acti
vitatea politico-organizatorică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor și di
rectivelor partidului.

3. Raportul cu privire la activitatea desfășurată de 
organele de partid, de stat și organizațiile de masă in 
anul 1985 pentru infăptuirea politicii de cadre a parti
dului.

4. Raportul privind activitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii în anul 1985.

5. Raportul cu privire la activitatea internațională a 
partidului și statului în 1985 și principalele obiective ale 
politicii externe în anul 1986.

6. Probleme organizatorice.
La plenară participă, ca invitați, cadre cu munci de 

conducere în aparatul de partid și de stat care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

In legătură cu problemele organizatorice înscrise la 
ordinea de zi, plenara a aprobat :

— alegerea tovarășului Vasile Milea, ministrul apără
rii naționale, ca membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în conformitate cu prevederile Statutului P.C.R., ple
nara a aprobat :

— eliberarea tovarășului Nicolae Mihalache din func
ția de membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în legătură cu trecerea sa în altă muncă ;

— alegerea tovarășului Mihai Marina, prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al P.C.R., ca membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ;

— alegerea tovarășului llie Matei, prim-secretar ai 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., ca membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Pentru dezbaterea problemelor privind realizarea in
tegrală a planului pe anul 1986 și a prevederilor planului 
cincinal, s-a aprobat crearea Comisiei pentru problemele 
de industrie, agricultură, investiții, construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor.

In cursul dupâ-amiezii, lucrările plenarei s-au desfă
șurat în următoarele comisii :

— Comisia pentru problemele de industrie, agricul
tură, investiții, construcții, transporturi și circulația mărfu
rilor.

— Comisia pentru problemele organizatorice de 
partid, de stat, ale organizațiilor de masă și obștești.

— Comisia pentru problemele de cadre de partid și 
de stat.

— Comisia pentru problemele ideologice, ale activi
tății politice, culturale și educație socialistă.

— Comisia pentru problemele cooperării economice 
și relațiile internaționale ale partidului și statului.

Lucrările plenarei continuă.

Printr-o temeinică 
organizare a muncii 

LA SEMĂNAT - VITEZE SPORITE DE LUCRU!

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE!

încălzirea rapidă a timpului — se 
înregistrează curent temperaturi de 
20—23 de grade — a făcut ca se
mănatul culturilor din cele trei 
epoci să se suprapună. înainte de a 
sublinia prioritățile acestor zile se 
cuvine să arătăm care este stadiul 
lucrărilor agricole de primăvară.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pină in seara 
zilei de 31 martie au fost insămin- 
țate 995 500 hectare cu diferite cul
turi din prima și a doua epocă. în 
unele județe — Dolj și Olt. de exem
plu — a inceput și semănatul po
rumbului. Procentual, față de pre
vederile din plan, cele mai mari 
suprafețe au fost insămințate cu 
diferite culturi de primăvară in ju
dețele : Brașov, Mureș, Cluj, Sibiu, 
Covasna, Alba — din zona a treia ; 
Bihor, Prahova, Galați. Dimbovița — 
din zona a doua; Olt, Călărași, Tul- 
cea. Giurgiu si sectorul agricol Ilfov 
— din zona intii.

Așa cum se apreciază la Institu
tul de meteorologie, in toate zonele 
țării temperatura solului este op
timă pentru semănatul principalelor 
culturi de primăvară. In aceste con

diții, este necesar ca, printr-o te
meinică organizare a muncii în fie
care unitate agricolă, să fie intensi
ficat ritmul semănatului îndeosebi 
la plantele ale căror semințe 
trebuiau să se afle la această dată 
în pămint. Or. sfecla de zahăr mai 
este de semănat pe 30 la sută din 
suprafața prevăzută, cele mai mari 
restanțe inregistrindu-se in jude
țele Mehedinți, Satu Mare, Neamț, 
Botoșani, Covasna și Suceava. Pes
te tot trebuie să se lucreze in 
asa fel incit, pină în momentul în 
care se va trece din plin la semă
natul porumbului și al soiei, semin
țele tuturor celorlalte culturi agri
cole să jungă in sol.

Au mai rămas de insămtnțat a- 
proape patru milioane de hectare cu 
diferite culturi. Executarea acestui 
volum mare de lucrări la timp și de 
bună calitate presupune un efort sus
ținut din partea mecanizatorilor și 
a celorlalți oameni ai muncii din a- 
gricultură, îndeplinirii acestui obiec
tiv trebuind să-i subordoneze în 
aceste zile întreaga activitate orga 
nele și organizațiile de partid c j 
la sate.

IN PAGINA A III-A : Secvențe din activitatea exemplar or
ganizată în unități din județul Olt.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit un grup de oameni de afaceri din S.U.A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, un grup 
larg reprezentativ de oameni de afa
ceri din Statele Unite ale Americii, 
condus de George G. Gellert, pre
ședintele firmei „Atalanta Corpora- 
tion“, vicepreședinte al Consiliului 
economic româno-american. care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat to
varășii Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-

ministru al guvernului, Richard 
Winter, Vasile Pungan, Petre Gigea, 
Marin Nedelcu, Alexandru Necula, 
Gheorghe Dinu, Vasile Bulucea, mi
niștri, Maria Flucsă, prim adjunct 
al ministrului industriei ușoare, Io
nel Cetățeanu și Dimitrie Ancuța, 
consilieri ai președintelui Republi
cii, Nicolae Eremia, președintele 
Băncii române de comerț exterior, 
Nicolae Andrei, președintele Came
rei de comerț și industrie.

Au fost de față Roger Kirk, am
basadorul S.U.A. la București, mem
bri ai ambasadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat oaspeților un salut cordial, 
urarea de a se simți cît mai bine în 
țara noastră, de a încheia, în avan
tajul reciproc, înțelegeri de colabo
rare economică între întreprinderi 
românești și companii din S.U.A.

Luînd cuvîntul, George G. Gellert 
a mulțumit cu deosebită căldură 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru această primire. Evidențiind con
dițiile favorabile existente pentru
(Continuare în pag. a V-a)

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

Comunistul
- promotor 

al experienței 
valoroase

C n cei 65 de ani de glorioasă istorie, partidul 
I comuniștilor români a fost și este, necontenit, 

■ prin forța destinului său de deschizător de 
drumuri, un creator de experiență, validată de 
drumul de luptă și de muncă de-a lungul celor 
șase decenii și jumătate. In același timp, el a fost 
și a rămas nucleul, spre care a gravitat înțelepciu
nea cu „atomii marcați", purtători de progres, a 
întregii națiuni. In toată perioada construcției so
cialiste, dar cu deosebire în deceniile de după Con
gresul al IX-lea, partidul, fiecare comunist în parte 
au încorporat în strategia pe termen lung a fău
ririi noii Românii uriașa experiență a maselor crea
toare de valori materiale și spirituale. Investiției de 
gindire i s-au deschis largi porți de afirmare, cu
tezătoare idei vizînd perfecționarea au fost puse 
in mișcare, fiind adevărate „locomotive" ale civi
lizației socialiste.

Motivația acestei opțiuni e la îndemîna oricui : 
s-au clădit și se clădesc o nouă industrie, agricul
tură, viață socială, relații interumane, un om nou. 
Se înaintează pe drumuri care n-au mai fost stră
bătute. Necontenit se caută drumul cel mai bun, se 
ciștigă și uneori se mai și pierd bătălii, aspirația 
de mai bine ridică necontenit exigențe superioare. 
In aceste împrejurări, intensa circulație a experien
ței valoroase intr-un domeniu sau altul reprezintă 
o condiție, un autentic „pașaport" pe calea perfec
ționării.

De curînd, căutînd să aflăm cum este pusă In 
operă experiența valoroasă dintr-un domeniu de 
muncă și, mai ales, care trebuie să fie poziția co
munistului in această ordine de Idei, unul dintre 
interlocutorii noștri argumenta : „Comunistul ? El 
trebuie să dovedească «viteză de reacție» la ex
periența înaintată din jur. Viteză de reacție in ac
țiunea practică pentru larga răspîndire a acestui 
capital de.valoare națională".

Comunistul - creator de experiență înaintată.
Comunistul - omul cu viteză de reacție in detec

tarea și răspindirea noului.
De unde asumarea acestei Îndatoriri ? Desigur, 

din faptul că orice idee se naște în „ținută de cam
panie", in haină de luptă. Rutina, închistarea, ne
putința de a percepe căile, soluțiile de viitor intr-un 
domeniu sou altul nu cedează cu ușurință terenul,

llie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)

A

Oameni
care au învins 
munții și apele
De sus, dinspre Apuseni, 

mai pogoară cețuri. Po
goară pe valea Someșului. 
Oamenii ies din cind in 
cind afară, se uită către 
păduri și către geana tot 
mai albastră a cerului.

— Ce mai... E primăva
ră, intrăm noi in vorbă...

— Primăvară ? O fi pen
tru toată lumea, dar nu și 
pentru noi, cei de la hi
drocentralele din Apuseni. 
Semnele primăverii noas
tre nu-s ghioceii și vio
relele...

— Dar care sint ?
— Păi, cind aici, jos, 

frunza de arin e cit un
ghia, atunci pleacă zăpada 
de acolo, de sus, din mun
te. Atunci vin apele mari 
din miezul de piatră al 
Apusenilor. Atunci...

Și omul iși întrerupe 
pentru o clipă gindul, pri
vind către păduri și către 
munți. Către inima munți
lor. Apoi adaugă :

— Se nimerește bine vi
itura de anul acesta. Avem 
multă nevoie de apă acum, 
cind sintern în probe cu 
două hidrocentrale.

— Spuneți-ne, tovarășe 
Nicolae Ginscă, aveți emo
ții la probele tehnice ?

— Emoții ? Știu eu ? 
Mai degrabă e vorba de 
sentimentul unei mari res
ponsabilități. E drept ci 
noi facem acum probele 
„cu apă" ale turbinelor, 
pompelor, ale tuturor agre
gatelor complexe. Dar, nici 
pe departe, nu-i doar atit...

— Atunci ?...
— Probăm, de fapt, ca

litatea muncii noastre de 
ani de zile. Și sentimentul 
de responsabilitate, de 
care aminteam, este cu 
atit mai puternic cu cit 
hidrocentralele Gilău II și 
Florești II le dăm in func
țiune in cinstea glorioasei 
aniversări a partidului 
nostru. Este omagiul pe 
care-l aducem noi, comu
niștii, toți cei care am fău
rit acest sistem hidroener

getic de pe Someș, luptei 
de decenii a eroicului 
partid comunist, care face 
parte din ființa noastră 
așa cum fac parte și riul 
și ramul întregii țări.

— Acum, cind vă apro- 
piați de încheierea amena
jărilor întregului sistem de 
pe Someș, dumneavoastră, 
in calitate de secretar de 
partid, ați putea, desigur, 
să ne vorbiți despre multe 
fapte deosebite ale oame
nilor, petrecute de-a lun
gul timpului.

— Fapte deosebite ? Din 
’69 de cind am inceput 
amenajările și pină azi 
s-au adunat destule în cro
nica șantierelor. Propor
țiile uriașe ale lucrărilor 
desfășurate pe vreme bună 
și pe vreme rea, dificul
tățile enorme ale străpun
gerii munților, ale con
strucțiilor la înălțimi de o 
mie de metri sau in văi 
prăpăstioase, au cerut fap
te pe măsură. Pe drept 
cuvint aș spune că, prin 
hărnicia, priceperea, de
votamentul și spiritul lor 
de sacrificiu, oamenii au 
învins munții și apele. 
După ce și-au făcut dato
ria, unii au plecat pe alte 
șantiere ale țării, iar alții 
— printre care iată-i pe 
maiștrii Lupeanu și Velea, 
pe șefii de echipă Jaucă 
și Precup, pe inginerul 
Iancu Mureșan — pun 
acum la punct ultimele 
lucrări.

— De fapt, e un fel de 
punct și... de la capăt, intră 
in vorbi maistrul loan 
Velea.

— Adică plecați și dum
neavoastră pe alte șantiere 
din țară ?

— Nu, eu am rămas aici, 
la Gilău. la exploatare. De 
altfel, eu sint chiar din 
această comună care soco-

Gh. ATANASIU 
Marin OPREA

(Continuare In pag. a V-a)

‘ SUB SEMNUL ;
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In pagina a IV-a

CERINȚE DE BAZĂ PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII:

Accelerarea lucrărilor pe șantiere 
și punctualitate în livrarea utilajelor

Aflîndu-ne cu puțin timp In urmă pe cîteva șantiere de investiții, am 
pus următoarea întrebare : ce anume considerați ca fiind determinant pen
tru creșterea ritmului dc muncă și scurtarea duratei de execuție la obiec
tivul la care lucrați ? „Să avem asigurate toate materialele de construc
ții, la timp și în condițiile de calitate prevăzute", ne-a răspuns imediat 
un constructor. „Cel mai important lucru pentru noi, in momentul de față, 
este ca furnizorii de utilaje tehnologice să lichideze grabnic restanțele in 
livrări", a fost punctul de vedere al unui beneficiar. La rîndul său, un 
montor de pe un mare șantier metalurgic ne-a explicat că ar fi necesar 
să primească acum și in Întregime din partea constructorilor fronturile 
de montaj pe care le solicita.

Răspunsurile primite sint. la prima vedere, diferite. De fapt, ele con
verg spre una și aceeași concluzie, cu implicații practice majore : activi
tatea de investiții este, prin excelență, activitate colectivă, de echipă, iar 
desfășurarea in ritmuri rapide a lucrărilor pe șantiere este condiționată 
strict de colaborarea permanentă și activă dintre constructori și montorî, 
beneficiari și furnizori, de modul riguros în care fiecare iși organizează 
activitatea, de răspunderea cu care iși privește și duce la îndeplinire obli
gațiile asumate. Dimpotrivă, orice dereglare în acest lanț de răspunderi 
riguros precizate atrage cu sine greutăți și în munca celorlalți.

Că așa stau lucrurile, ne-o relevă și concluziile raidului de față.
CtTEVA ȘTIRI OPTIMISTE, DE 

ULTIMA ORA. La Centrala termo
electrică pe lignit din Arad, con
structorii și-au respectat angaja
mentul luat : fronturile de montaj 
pentru primul turbogenerator au 
fost predate cu două luni mai de
vreme. Acest important ciștig de 
timp se datorează, in primul rind, 
organizării raționale, sub multiple 
aspecte, a lucrărilor. Ca urmare, 
forța de muncă și utilajele de con
strucții au fost folosite in mod con
stant cu randamente superioare, pu- 
nindu-se in valoare gradul ridicat 
de industrializare și mecanizare a 
lucrărilor.

Pe un alt șantier important, cel al 
oțelăriei electrice de Ia Combinatul 
siderurgic Galați, cuptorul nr. 3 a 
intrat în faza de finalizare. Unele 
utilaje au și inceput probele In gol, 
în timp ce stațiile electrice sint gata 
să primească tensiunea. Terminarea 
definitivă a cuptorului mai este 
însă dependentă de primirea cîtorva 
subansamble, puțin importante din 
punct de vedere cantitativ, și a că-

Sondajul ^CÎntfiîl 
în actualitatea 

economică

ror sosire este prevăzută pentru zi
lele imediat următoare.

Pe șantierul Combinatului de fibre 
chimice și hirtie din Brăila a fost 
introdusă în producție o nouă capa
citate de producere a celofibrei su
perioare, iar la întreprinderea meta
lurgică „Republica" din Reghin func
ționează din plin o nouă instalație 
de brichetat șpan.

Constructorii de mașini din Reșița, 
cărora le revin importante sarcini 
față de șantierele energetice, au li
vrat în avans principalele compo
nente ale turbinei nr. 1 care va echi
pa hidrocentrala de la Gura Lotru

lui. Tot ei anunță că la turbina nr, 
2 pentru hidrocentrala de pe Sirlu 
au fost terminate, tot inainte de ter
men, probele cinematice.

Fără a avea pretenția că sint cele 
mai semnificative, am selectat nu
mai citeva din știrile sosite in ulti
mele zile, la redacție. Numărul șan
tierelor de investiții sau al între
prinderilor furnizoare de utilaje teh
nologice in care se muncește acum 
cu intensitate sporită și rezultate in 
creștere este, desigur, cu mult mai 
mare. Ele relevă ceea ce am preci
zat și mai înainte: reușita eforturilor 
depuse de constructori și montori nu 
poate fi desprinsă de o bună orga
nizare a propriei activități, dublată 
dc o strinsă conlucrare reciprocă.

CUVÎNTUL DE ORDINE AL CON
STRUCTORILOR : ORGANIZARE
TEMEINICA A FIECĂREI LU
CRĂRI. Importante efective de lu
crători și mijloace mecanice din ca
drul Antreprizei de construcții hi
drotehnice Bacău acționează pe șan
tierul de la Berești-Sascut, unde se 
înalță cea de-a treia hidrocentrală 
de pe Șiret. In total, peste 1 200 oa
meni lucrează in schimburi prelun
gite, pentru a preda beneficiarului 
fiecare obiectiv la termenele prevă
zute in grafice, „Angajamentul nos
tru este să punem în funcțiune pri
mul grup hidroenergetic la jumăta
tea lunii iulie, iar Întreaga uzină la 
puterea ei instalată — pină la sfirși- 
tul anului — ne spune ing. Bernard 
Beda, șeful brigăzii complexe de 
montori. Dispunem de tot ceea ce 
ne trebuie — mașini, materiale, uti
laje tehnologice și forță de muncă. 
Acum, totul depinde de noi, mai pre
cis de felul in care ne vom organi
za munca și vom respecta prevede
rile din graficele de lucrări".

Intr-adevăr, organizarea temeinică, 
pină în cele mai mici amănunte, a
(Continuare în pag. a IlI-a)
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îmbunătățirea continuă 
a activității sindicatelor 
- preocupare permanentă 
a organizațiilor de partid

în virtutea locului Important pe 
care îl au în sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, a 
sarcinilor șl atribuțiilor complexe ce 
le revin în domeniile economic, po- 
litico-educativ și social, sindicatele, 
cuprinzînd în rîndurile lor milioane 
de oameni ai muncii, în tripla lor 
calitate de proprietari, producători și 
beneficiari, îndeplinesc un rol de 
seamă în societatea noastră. în ac
tualul cincinal, care marchează o 
etapă nouă, superioară în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, răspunderile sindicatelor 
sporesc considerabil in toate sec
toarele activității economico-sociale. 
în acest context, adunările și confe
rințele pentru dări de seamă și a- 
legeri care s-au desfășurat în ulti
mele săptămîni, precum și Congre
sul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România — care va avea loc în 
luna aprilie din acest an — repre
zintă un eveniment major în viața 
social-politică a țării.

Chezășia exercitării cu bune re
zultate a atribuțiilor de Înaltă răs
pundere cu care sint învestite sin
dicatele rezidă în orientarea și în
drumarea lor de către partid, expo
nentul consecvent al intereselor fun
damentale ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, centrul 
vital al întregului nostru sistem so
cialist. forța politică conducătoare a 
societății noastre.

„îndeplinind rolul de forță po
litică conducătoare a societății
socialiste —• sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — Partidul 
Comunist Român are răspunderea și 
datoria să asigure desfășurarea, in 
cele mal bune condiții, a activității 
sindicatelor, în spiritul legilor țării 
și statutelor sindicatelor. Organiza
țiile de partid nu trebuie să subor
doneze sau să tuteleze sindicatele, 
ci să acționeze prin intermediul co
muniștilor din sindicate, astfel ca 
acestea să-și îndeplinească răspun
derile ce le au. Organele și organi
zațiile de partid trebuie să vegheze 
permanent la respectarea democra
ției muncitorești 
sindicale, ca par
te inseparabilă a 
democrației socia
liste".

Pornind de la 
aceste cerințe, în 
activitatea de în
drumare a sindi
catelor, comitetul 
județean de partid, celelalte or
gane și organizații de partid din 
județul Suceava acordă o deo
sebită atenție îmbunătățirii acti
vității organizațiilor sindicale, creș
terii răspunderii acestora in înfăptui
rea defnocrației muncitorești-revolu
tionare, a antocfi&te.grîi Si auto- 
gestiunil întrcmrm^grjlor_ și '.Institu
țiilor. Cu deofeture... afganele și or
ganizațiile de partid din județul 
nostru situează pe primul plan asi
gurarea îndrumării sindicatelor din 
interior, prin integrarea mai pu
ternică a comuniștilor în activita
tea sindicală, prin munca de con
vingere și participarea directă a a- 
cestora, în primele rînduri, la în
făptuirea politicii partidului, prin 
dezvoltarea capacității sindicatelor 
deț a rezolva singure atribuțiile ce 
le revin, de a-și îndeplini în cele 
mai bune condiții menirea pentru 
care au fost create. De asemenea, în 
toate organele și organizațiile de 
partid s-a încetățenit puternic prac
tica de a cere comuniștilor cu func
ții de conducere din cadrul sindi
catelor să raporteze despre activita
tea pe care o desfășoară, despre 
modul în care și-au îndeplinit sar
cinile încredințate. Un ajutor pre
țios primesc sindicatele din partea 
organelor de partid prin participa
rea membrilor acestora la diferite 
activități sindicale. Analizarea pe
riodică a activității organelor sin
dicale de către biroul comitetului 
județean de partid, de către cele
lalte organe de partid teritoriale și 
din întreprinderi și instituții, in
struirea șl pregătirea cadrelor sin
dicale, cuprinderea membrilor de 
sindicat în formele învățămîntului 
politico-ideologic sint tot atitea căi 
prin care organele și organizațiile 
de partid din județul nostru asigură 
îndrumarea muncii sindicatelor, de
termină creșterea capacității lor da 
a-și aduce o contribuție Însemnată 
la înfăptuirea politicii partidului. 
De altfel, rezultatele obținute în 
cincinalul trecut — îndeplinirea pla
nului la producția industrială cu 38 
de zile mai devreme, realizarea 
unei producții suplimentare în va
loare de 1,6 miliarde lei, reducerea 
cheltuielilor de producție cu 204 mi
lioane lei și a importurilor cu 253 
milioane lei — încorporează și a- 
portul sporit al oamenilor muncii 
cuprinși în organizațiile sindicale. 
Numai anul trecut, spre exemplu, 
prin generalizarea a 11 inițiativo 
muncitorești, oamenii muncii din 
unitățile industriale și de construc
ții din județ au obținut economii 
în valoare de peste 91 milioa
ne lei.

Sint, desigur, rezultate care ne 
bucură, dar, trebuie să recunoaștem 
că aportul sindicatelor ar fi putut 
să fie mai substanțial dacă comite
tul județean de partid, organele și 
organizațiile de partid din județ ar 
fi implicat mai profund sindicatele 
în rezolvarea problemelor majore ale 
dezvoltării economico-sociale a ju
dețului, dacă munca de îndrumare și 
sprijinire a organizațiilor sindicale 
ar fi vizat cu mai multă insistență 
laturile calitative ale activității eco
nomice. Iată de ce membrii de 
partid — care sint și membri ai sin
dicatelor, îndeosebi cei din organele 
de conducere ale acestora, au avut 
obligația de a asigura o cît mai bună 
pregătire și desfășurare a adunărilor 
și conferințelor pentru dare de 
seamă și alegeri în grupele sindicale 
de la locurile de muncă, ca și la 
celelalte niveluri ale structurii orga
nizatorice a sindicatelor din județ.

Cu prilejul adunărilor și conferin
țelor pentru dări de seamă și alegeri 
au fost puse in evidență experien
țele dobîndite, au fost criticate nea
junsurile existente, stabilindu-se cele 
mai potrivite măsuri pentru afirma
rea tot mai puternică a sindicatelor 
în sistemul autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești. Cele 6 000 de 
propuneri făcute de participants la 
dezbateri, precum și hotărîrile adop
tate au relevat sarcinile și răspunde
rile deosebite ce revin grupelor sin

IN PREGĂTIREA
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dicale, comitetelor sindicatelor, for
mele, căile și metodele prin care 
acestea pot contribui mai bine la 
folosirea din plin a potențialului 
tehnic, material și uman al unități
lor.

Totodată, organele și organizațiile 
de partid au ajutat sindicatele și or
ganele lor teritoriale să selecționeze 
și să promoveze in organele execu
tive ale acestora pe cei mai destoi
nici membri de sindicat din rîndul 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor 
și altor categorii de oameni ai 
muncii, cu o temeinică pregătire 
profesională și politică, care mili
tează cu devotament, pasiune și 
înaltă răspundere pentru înfăptuirea 
politicii partidului, sint capabili să 
instaureze în activitatea organelor 
sindicale un stil de muncă revolu
ționar, novator, să asigure respec
tarea neabătută a principiilor muncii 
colective, ale democrației muncito- 
rești-revoluționare, dovedesc compe
tență și combativitate, intransigență 
față de lipsuri și neajunsuri, înaltă 
responsabilitate muncitorească față 
de realizarea exemplară a sarcinilor 
din toate domeniile.

Desigur, creșterea răspunderii și a 
gradului de angajare a organizațiilor 
sindicale în îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin, sporirea capacității lor 
de unire conștientă a eforturilor oa
menilor muncii în activitatea de 
îndeplinire a sarcinilor de plan în 
fiecare unitate economică necesită 
înlăturarea neîntirziată a unor nea
junsuri din stilul și metodele lor de 
muncă. Dezbaterile din adunările și 
conferințele de dări de seamă și ale
geri au arătat,, spre exemplu, că în 
activitatea unor grupe sindicale, or
ganizații de secții, comitete de în
treprindere s-au ivit manifestări de 
formalism și superficialitate. Unele 
organizații sindicale sint încă defi
citare la capitolul îndeplinirii pro
priilor hotăriri și planuri de măsuri, 
al finalizării diverselor acțiuni ini
țiate. Există pe alocuri obiceiul ca, 
intr-un timp scurt, comitetele sindi
catelor să-și extindă activitatea pe 

prea multe pla
nuri. Dar cum pe 
parcurs intervin 
și alte cerințe, 
unele acțiuni abia 
începute sint da
te uitării, părăsi
te. Pe de altă 
parte, sint grupe 
și organizații sin

dicale unde acțiunile inițiate nu 
sint axate pe problematica majoră a 
activității economice, devin forma
le, neavînd ca suport măsuri con
crete, bine gîndite, cu termene și 
răspunderi precise.

Pe lingă necesitatea de a sprijini 
mai puternic organizațiile sindicale , 
in înlăturarea acelor- neajunsuri, in 
ridicarea pe un plan superior a în
tregii lor activități, organelor și or
ganizațiilor de partid din județul 
nostru le revine sarcina de a acorda 
o atenție sporită creșterii rolului și 
răspunderilor sindicatelor in afir
marea principiilor autoconducerii 
muncitorești, în desfășurarea in 
bune condiții a activității economice 
în unități, în aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar, 
în generalizarea acordului global, în 
instaurarea unui climat de răspun
dere personală din partea fiecărui 
om al muncii, de înaltă ordine și dis
ciplină muncitorească. De asemenea, 
organele și organizațiile de partid 
vor milita mai consecvent pentru 
sporirea aportului sindicatelor la 
introducerea progresului tehnic, la 
aplicarea operativă in producție a 
realizărilor cercetării științifice și 
tehnologice. Cu mai multă hotărire 
trebuie să acționeze sindicatele din 
județul nostru și pentru dezvoltarea 
creației tehnice de masă, pentru 
lărgirea mișcării inventatorilor și 
inovatorilor, pentru stimularea și 
generalizarea inițiativelor munci
torești cu eficiență certă asupra 
creșterii producției si a performan
telor economice. Totodată, a devenit 
necesar ca organizațiile sindicale să 
desfășoare o muncă susținută pentru 
pregătirea, reciclarea și perfecțio- . 
narea tehnico-profesională a între
gului personal muncitor. Tocmai de 
aceea, organele și organizațiile de 
partid din județul nostru au cerut 
comuniștilor care au ajutat și au 
participat la pregătirea și desfășu
rarea adunărilor și conferințelor sin
dicale, pentru dări de seamă și ale
geri să nu-și considere misiunea 
Încheiată, cl să ajute în continuare 
organele sindicale teritoriale, comi
tetele de sindicat spre a face o primă 
instruire concretă a membrilor noi
lor organe de conducere a organiza
țiilor sindicale asupra sarcinilor ce 
le revin.

Adunările șl conferințele sindicale 
s-au desfășurat intr-un puternic 
climat de angajare muncitorească, 
patriotică, pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
1986, a programului suplimentar de 
producție industrială, stabilit de 
conducerea partidului, rezultatele 
obținute în primele două luni ale 
acestui an fiind concludente în acest 
sens. Pe ansamblul județului, planul 
la producția-marfă industrială pe 
primul trimestru a fost realizat 
înainte de termen, in condițiile de
pășirii sarcinii de creștere a produc
tivității muncii și reducerii consu
murilor normate de materii prime, 
materiale, energie electrică și com
bustibil. In mod deosebit s-au re
marcat colectivele de muncă de la 
Combinatul de fibre, celuloză și 
hirtie și întreprinderea de confecții 
din Suceava, întreprinderea de scule, 
subansamble șl accesorii Rădăuți, 
întreprinderea de exploatare fores
tieră și transport Suceava, între
prinderea chimică din Fălticeni, Fi
latura de bumbac din Gura Hu
morului.

Beneficiind de îndrumarea per
manentă și de sprijinul concret din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, sindicatele din județul Su
ceava sint hotărîte să-și onoreze 
mai bine rolul și răspunderile pe 
care le au in viața economico- 
socială, desfășurind o activitate mai 
vie, mai dinamică și mai eficientă 
consacrată îndeplinirii sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii din județul 
nostru, pe baza hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al partidului.
Constantin I. CONSTANTIN 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

Noi ansambluri 
de locuințe 

la Rîmnicu Vîlcea
Rîmnic Sud,

Știrbei Vodă, 
Centru — iată 
dintre noile și deosebit de fru
moasele ansambluri de locuințe 
care au completat în ultima pe
rioadă peisajul edilitar și urba
nistic al. municipiului Rîmnicu 
Vîlcea. In toate aceste cartiere 
se află in stadii avansate de 
execuție alte 17 blocuri însu- 
mind aproape 500 de aparta
mente, cea mai mare parte din
tre ele urmând să fie predate 
familiilor chimiștilor și energe- 
ticienilor, petroliștilor, forestie
rilor, ale celorlalți oameni ai 
muncii pe parcursul celui de-al 
doilea trimestru. Pină la sfirși- 

' tul anului la Rîmnicu Vîlcea 
vor mai fi construite și date în 
folosință numeroase aparta
mente rldicînd astfel numărul 
locuințelor 
în anii
Ceaușescu la peste 35 000 apar
tamente. (Ion Stanciu, cores
pondentul „Scinteii").

Rîmnic Nord, 
Mihai Bravu, 

numai citeva

construite aici 
glorioasei Epoci
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CONTRACTĂRILE Șl LIVRĂRILE - PE MĂSURA POTENȚIALULUI
DE PRODUCȚIE AL GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI!

Conform prevederilor cuprinse in 
..Programul de acțiuni pentru con
tractarea si achiziționarea de pro
duse agricole vegetale si animale pe 
anul 1986“ adoptat de Plenara lăr
gită a Consiliului Național al Agri
culturii. gospodăriile populației din 
județul Galati trebuie să livreze la 
fondul de stat. în acest an. în plus 
fată de 1985 : peste 2 300 tone 
carne. 30 000 hl lapte. 10 mi
lioane ouă. 9 000 tone legume, pre
cum si alte produse agroalimentare. 
Sint creșteri substanțiale, dar efec
tiv pe măsura potențialului atît de 
puternic al județului, a hărniciei 
gospodarilor, a sprijinului multilate
ral de care se bucură locuitorii sa
telor din județ — ca. de altfel, din 
întreaga tară — din partea orașu
lui. a clasei muncitoare, a indus
triei.

Realizarea acestor sarcini sporite 
face necesar, desigur, un plus de 
interes din partea consiliilor popu
lare — ca organe locale ale puterii 
de stat ce răspund de îndeplinirea 
programelor economice în profil te
ritorial — pentru încheierea Ia timp 
a contractelor, pentru defalcarea o- 
bligatiilor de producție si livrare la 
fondul de stat pe fiecare gospodă
rie sătească, pentru urmărirea ono
rării integrale a acestor contracte.

Cum se desfășoară practic con
tractările In județul Galați ? Cum 
decurg livrările ?

Anticipînd concluziile anchetei de 
fată trebuie spus, din capul locu
lui. că activitatea a debutat cu o 
serioasă întârziere la nivelul comu
nelor — si numai intervenția de ul
tim moment a consiliului popular 
județean a îndreptat, parțial, aceas
tă situație necorespunzătoare. Dar 
iată faptele.

Anul începe la 1 februa
rie ? După prima lună a anului, 
aproape o treime din comunele ju
dețului nici nu începuseră contrac
tările la unele produse ; in condi
țiile In care in alte județe se tre
cuse deja la suplimentarea contrac
telor. Sesizat de această întirziere. 
consiliul popular județean a hotărit 
la 1 februarie — de ce abia atunci ? 
— să treacă la urmărirea contrac
telor ne fiecare localitate si pe fie
care categorie de produse. Efectul 
măsurii n-a intîrziat să apară : prin 
mobilizarea aparatului primăriilor, a 
celorlalți factori de răspundere de 
Ia nivelul județului și din fiecare 
localitate, s-a reușit In luna februa
rie să se contracteze de 4 ori mai 
multe produse decît In luna anteri
oară. pentru ca. în prima decadă a 
lunii martie, să se încheie contrac
tările la majoritatea produselor. în 
prezent actionîndu-se pentru supli
mentarea sarcinilor de livrare la fon
dul de stat.

Desigur, este pozitiv faptul că In 
ultima perioadă s-a desfășurat o ac
tivitate febrilă. în ritm alert, pen
tru recuperarea intîrzierilor. deși ca 
orice lucru făcut In grabă. în con
dițiile ..crizei de timp", poate gene
ra neajunsuri sau insuficiențe. In 
locul unei munci în salturi ar fi fost

de preferat o activitate continuă, 
susținută, care să asigure o bună 
cunoaștere a posibilităților de pro
ducție si de contractare ale fiecă
rei gospodării sătești, ale fiecărei lo
calități.

Răspunderea principală pentru în
târzierea contractării revine, desigur, 
consiliilor populare comunale, care 
n-au acordat atenția necesară orga
nizării din timp a acestei acțiuni, 
dar nu mai puțin adevărat este că 
si consiliul popular județean s-a si
tuat într-o postură de așteptare fată 
de primăriile din subordine, fără să 
intervină din vreme, adică imediat, 
operativ, pentru mobilizarea forțelor, 
pentru alcătuirea echipelor de con
tractări si desfășurarea lor pe teren.

Vorbind de echipele de contractări 
se cuvine să precizăm că. poate si 
datorită precipitării cu care a tre
buit să se acționeze în ultimul timp 
pentru recuperarea întârzierilor, in

tiei gospodăriilor lor. ale contracte
lor la fondul de stat, probleme care 
privesc nemijlocit ne fiecare sătean 
in parte Un asemenea stil de lucru 
precum cel intilnit la Piscu 
poate fi calificat altfel decît for
mal ? Iar cînd formalismul dă mina, 
chiar si pentru scurt timp, cu bi
rocrația. efectele sint. firește, ne
gative. In cazul de fată apare un 
mare semn de întrebare în legătu
ră cu siguranța onorării contracte
lor încheiate. Pentru că. anul tre
cut — cînd s-a procedat aproape ca 
acum — multe contracte au rămas 
simple înscrisuri ne hirtie. fondul de 
stat nebeneficiind de produsele pe 
care se conta de la gospodăriile 
populației. Bunăoară, din cantitățile 
de legume contractate in 1985 de co
muna Piscu. s-au livrat efectiv la 
fondul de stat doar... 0,4 la sută, mari 
nerealizări inregistrîndu-se si la ce
lelalte produse.

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

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

multe comune — precum Piscu. Jo- 
răsti. Matca. Băneasa. Oancea — nu 
s-au respectat indicațiile date pri
vind alcătuirea acestor echipe din- 
activiști ai consiliilor populare, 
deputati. reprezentanți al organiza
țiilor de masă si obștești, gospodari 
de frunte, componenta lor rezumîn- 
du-se. de regulă, la funcționari ai 
întreprinderilor contractante. Care nu 
cunoșteau — si nu aveau cum să cu
noască — potențialul real de pro
ducție al fiecărei gospodării, ceea 
ce a redus eficienta acțiunii de con
tractare.

Rămînînd Ia capitolul „organizarea 
contractărilor", se cuvine menționat 
si un alt aspect : actionînd în grabă, 
unele consilii populare din județul 
Galati n-au făcut efortul să mai con
sulte cetățenii la întocmirea planu
rilor de producție — planuri oe baza 
cărora să se facă contractele. Cînd 
am ajuns In comuna Piscu. am gă
sit birourile primăriei pline de func
ționari care completau de zor pla
nurile de producție ale localnicilor.

— Nu era mai firesc ca aceste Pla
nuri să le întocmească echipele con
siliului popular la fata locului, in 
gospodăriile sătenilor, prin consulta
rea acestora ? — o întrebăm pe 
Nastasia Mihal. primărița comunei.

— Așa ar fi trebuit, dar era mai 
complicat

Desigur, deplasarea la fata locu
lui. discutarea problemelor cu fieca
re sătean, munca de la om la om 
cer un plus de efort. Dar oare cine 
ar fi trebuit să realizeze acest dia
log. dacă nu consiliul popular, prin 
activul său 7 In general, activitatea 
consiliilor populare trebuie să fie o 
activitate vie. de contact nemijlocit 
cu oamenii — si cu atât mai nece
sară este consultarea acestora atunci 
cind e vorba de- problemele toroduc-

Efecte în lanț. încheierea con
tractelor. ca si întocmirea planuri
lor de producție, fără cunoașterea e- 
xactă a potențialului fiecărei gos
podării. fără consultarea producăto
rilor. au însă efecte în lanț. Pe lin
gă faptul că nu se realizează livră
rile la fondul de stat, dar ignorîn- 
du-se prevederile programelor de 
producție — întocmite din birou, fără 
o analiză amănunțită la fata locu
lui — nu se valorifică nici poten
țialul de producție al gospodăriilor, 
astfel incit toti sătenii să-si poată 
acoperi — din resurse proprii — ne
voile de consum. Motiv pentru care 
o parte din ei se mențin în pos
tura de cumpărători, mergînd la oraș 
după roșii, cartofi, varză, ardei, cas
traveți s.a.

Nu e vorba de un caz Izolat, a- 
dică numai de comuna Piscu sau de 
cazul acestui an. In numeroase alte 
comune gălătene. lucrurile se înfă
țișează la fel si dăinuie de mai mult 
timp. Primăriile respective. în loc să 
discute cu oamenii, să le explice ne
cesitatea realizării autoaprovizionă- 
rii. concomitent cu livrarea produ
selor la fondul de stat, au luat mă
sura... înființării în comune a unor 
chioșcuri de legume. Motivînd că-i 
scutesc astfel pe săteni de drumul 
pină la oraș, dună cumpărături. A- 
dică. dacă s-a criticat faptul că e- 
xistau țărani care veneau să-si cum
pere produse agrare de la oraș, s-a 
găsit ca soluție... organizarea direct 
Ia sate a chioșcurilor de unde țăra
nii să cumpere produsele agricole.

Fără îndoială, grija primăriilor res
pective pentru timpul localnicilor este 
de apreciat. Dar astfel înțeleg con
siliile populare principiile autoapro- 
vizionării ? Producerea celor necesa
re'în fiecâre gospodărie sătească, li

vrarea ne bază de contracte a pro
duselor agroalimentare de la sate spre 
oraș — si nu invers — nu este o 
chestiune facultativă sau Ia voia în
tâmplării. Ia bunăvoința unui primar 
sau altuia. Producerea si livrarea de 
produse sint obligații ferme — sta
bilite nrin lege — si nimeni nu are 
drentul să se abată de la ele.

O analiză a stărilor de lucruri a- 
rată că începerea cu întârziere a con
tractărilor este legată si de slaba 
preocupare pentru asigurarea bazei 
de nroductie în gospodăriile popu
lației — premisă a onorării sarci
nilor de livrare la fondul de stat. 
De pildă, cu toate că s-a cerut de 
mai multi ani ca toate primăriile să 
se îngrijească de organizarea micro- 
maternitătilor de scroafe oe plan 
local (in cadrul cooperativelor agri
cole de producție, al cooperativelor 
de producție, achiziții si desfacere a 
mărfurilor ori în cadrul altor uni
tăți) în vederea asigurării necesaru
lui de purcei de lapte al contractan- 
tilor (pentru creștere si ingrășare), 
la ora actuală consiliile populare gă
lătene nu pot acoperi pe această cala 
decît jumătate din solicitări, pentru 
diferență fiind necesar să se ape
leze la alte surse, inclusiv la fon
dul central.

Insuficientă preocupare manifestă 
consiliile populare din județul Galați 
si oe linia propagandei vizuale, deși 
aceasta are un rol atît de impor
tant în sprijinul acțiunii-de contrac
tare si de livrare la fondul de stat, 
întrebind la primăria din comuna 
Braniștea unde este panoul cu si
tuația „la zi" a contractărilor si li
vrărilor. si dacă sint popularizați 
gospodarii fruntași, aflăm că un a- 
semenca panou... nu există. „Urmea
ză să-l confecționăm" — ni s-a spus. 
De ce abia „urmează". în loc ca el 
să fi fost gata încă din toamnă, să 
susțină continuu si să impulsioneze 
desfășurarea acțiunii de contractări ?

Posibilități există. In tim?ul 
documentării am stat de vorbă cu 
numeroși săteni din județ, oameni 
harnici, nriceputi. dornici să spo
rească rodnicia nămîntului. Am reți
nut cu acest prilej înțelegerea de
plină a importantei contractării unor 
cantităti sporite de produse agroali
mentare la fondul de stat, cît si fap
tul că există condiții materiale pen
tru realizarea integrală a obligații
lor stabilite. Important este ca hăr
nicia oamenilor să fie dublată de 
perfectionarea stilului si metodelor 
de muncă ale consiliilor populare, ale 
tuturor factorilor cu răspunderi în 
domeniul contractărilor, pentru ca 
în fiecare localitate să se urmăreas
că onorarea integrală a sarcinilor de 
livrare de la sat Ia oraș. Proba cea 
mai elocventă a înțelegerii răspun
derilor în această privință o consti
tuie asigurarea ritmică a fondului de 
stat cu produsele contractate — si 
toate forțele trebuie îndreptate acum 
în această privință.

Mihal IONESCU 
Laurentiu DUTA 
Stefan D1M1TR1U

,, corespondentul „Scinteii"

PORNIND DE LA O SCRISOARE ADRESATĂ REDACȚIEI

Rigoarea și echitatea
și-au reintrat în drepturi

Cind, Intr-un an, 1 115 Baci ies din 
magazia unei fabrici, dar nu se re
găsesc — încărcați cu produsele uni
tății — la expediție și la poarta 
străjuită de evidențe contabile și 
ochii portarului, se naște firesc în
trebarea : ce s-a petrecut cu ei ? Și- 
cine ii plătește ?

Răspunsul la atari întrebări s-a 
dat la Fabrica de făinuri proteice 
din Bacău, intr-un mod simplu : 
contravaloarea sacilor să fie acope
rită prin contribuția întregului per
sonal. Pe baza unui referat al con- 
tabilului-șef, consiliul oamenilor 
muncii a aprobat ca suma să fie 
recuperată în acest mod. Intrigat de 
o asemenea „răspundere la grăma
dă", lăcătușul A.V. a scris redacției 
despre „reținerea forțată pe bază 
de tabel a cile 41 lei de la fiecare, 
sub pretextul acoperirii lipsurilor de 
saci de la magazie". Se relatau, tot
odată, și „alte abateri de Ia normele 
legale".

Trimisă spre soluționare comitetu
lui județean de partid (cu numărul 
43 272 din 17 ianuarie 1986), scrisoa
rea nu a revenit în redacție, însoțită 
de răspunsul corespunzător, decit 
la finele lui... martie, depășindu-se 
cu mult termenul stabilit prin lege, 
în schimb, la 10 martie, cînd ne-am 
deplasat pe urmele scrisorii, am în
tâlnit un text similar, primit prin 
consiliul popular județean, care 
făcea obiectul unor investigări și 
dezbateri la conducerea unității 
respective.

— Cei mai mulți au primit cu în
țelegere o asemenea soluționare, 
plătind solidar, susținea directorul 
unității. Condiții obiective (arderea 
unor saci pentru dezghețarea tra
seelor tehnologice după o întreru
pere a alimentării cu abur, folosirea 
ca „prosoape" in cazul cîtorva inun
dații locale sau deteriorarea pur și 
simplu a multor saci) au îndemnat 
la o asemenea măsură. Din magazie, 
sacii erau ieșiți cu acte, nu puteau 
fi imputați magazinerului. In secție 
însă, nu fuseseră dați nimănui în 
gestiune. Astfel incit era peste pu
tință a se reconstitui o evidență...

Numit de curînd în funcție, tână
rul director, ing. Mircea Ciobanu, 
dorește ordine, disciplină, răspunde
re. E firesc. Există acum o strictă 
evidență a „mișcării sacilor". La în
cărcare sint dați cu acte șefilor de 
tură și decontați pe măsură ce sint 
utilizați. „Deși ține de trecut, sesi
zarea făcută nu ne lasă indiferenți. 
Asupra drepturilor de retribuire nu 
pot greva decit răspunderi precise, 
întemeiate, individualizate" — con
tinuă interlocutorul, uitând că fusese 
de acord cu imputarea colectivă a 
unor saci pe care nu tot colectivul 
ii irosise.

— Lucrurile s-au îndreptat. Pro
ducția este acum bună. Totuși au 
de învățat din experiența trecutului 
apropiat, ne spusese, in dimineața 
aceleiași zile. tovarășul Gheorghe 
Antohi, secretar cu probleme agra
re al comitetului județean de partid. 
Pe noul director ii vedem hotărit să 
facă treabă. Adesea, ne cere ajuto
rul. Capătă treptat și' experiență. 
Cum s-ar zice, a început să meargă 
pe picioarele lui. Iar colectivul, o 
dată cu el. Vorbește despre această 
producție curentă a unității, con

cretizată, în primele două luni, prin 
realizarea beneficiilor pe întregul 
trimestru I.

...Neajunsurile semnalate In scri
soarea amintită au fost analizate, 
așadar, chiar de membrii colectivu
lui de conducere al fabricii, vizați în 
sesizare.

Un asemenea fapt ne-a surprins. 
Oare la Bacău nu se cunoaște că 
legea (nr. 1/1978) interzice trimite
rea scrisorilor oamenilor muncii 
Înșiși celor criticați prin respectivele 
scrisori ? Despre această situație 
n-am putut primi multe explicații; 
cel căruia i se repartizase soluțio
narea scrisorii era plecat in delega
ție. Dar să revenim la fabrică...

De pildă, cu acordul conduceri) 
Întreprinderii s-au reținut, pe bază 
de tabel, din premiile cuvenite pen
tru producția suplimentară, cite 25 
de lei — pentru „mici cheltuieli" : 
o floare la o aniversare, o cafea...

— Altădată, ne spune maistrul 
Nicolae Dospinescu, președintele

Cum sint rezolvate sesi
zările oamenilor muncii?

C.O.M., am avut o situație cînd un 
băiat de-al nostru, harnic — înfipt 
la treabă, cum spunem noi — s-a 
îmbolnăvit. Am hotărit să-1 ajutăm. 
E drept, mai erau de acoperit și 
sculele din dulapul celui bolnav ! 
Cit fusese prin spitale, acestea se 
cam înstrăinaseră... Și trebuiau de
contate 1

Gesturi frumoase, omenești. Dar... 
impuse, „pe bază de tabel" !

Cu privire la alte fapte relatate 
In scrisoarea amintită, privind de 
pildă „confirmarea unor curse cu 
mașinile I.T.S.A.I.A. pentru interes 
personal", sau „nedreptățiri în îm
părțirea de premii", analiza faptelor 
— realizată cu cei In drept — dove
dește că semnatarul nu cunoscuse 
măsurile luate. Anaiizindu-se pe trei 
ani în urmă cursele autoturismului 
ARO, în județ și in țară, s-au găsit 
mai multe deplasări „în interes de 
serviciu" fără transport de Încărcă
tură, curse care au fost imputate, 
ca „neeconomicoase", Inginerului 
Liviu Aronescu, medicului veterinar 
C. Lămăseanu ș.a.

— Referitor la acordarea premiilor, 
se știe că acestea se atribuie în ra
port cu activitatea depusă și rezul
tatele fiecărui om al muncii, ne 
amintește maistrul Dospinescu. Toa
te premiile au fost aprobate, 
nominal, in C.O.M., cîntărindu-se 
bine contribuția fiecăruia. Muncitori 
vrednici ca Stăncescu, Panțîru, 
Alistar au primit premii mai mari, 
fiindcă și munca depusă de ei a fost 
mai rodnică...

O parte dintre sesizări nu se con
firmă sau țin de trecut. Ar fi de 
menționat că trei revizii din partea 
organelor C.F.I. ale întreprinderii 
..Protan" — București și revizia de 
fond din partea Direcției generale 
veterinare au clarificat lucrurile 
încă în 1985. Care să fie Insă mo
tivul pentru care A.V. a căutat drep
tatea — îngroșind faptele — departe 
de locul de muncă ?

Una dintre explicații : stilul de 
muncă al conducerii unității. Despre 
acesta, tovarășul Ion Seniuc, prima
rul comunei Nicolae Bălcescu, pe 
raza căreia se află amplasată fabri
ca, ne-a spus :

— Fostul director nu a fost un 
bun organizator. Un exemplu : n-a 
dat sacii în grija nimănui. Apoi a 
tolerat fluctuația cadrelor. Ca zoo
tehnist e priceput — ca șef al pro
ducției, acum, are rezultate deose
bite — dar nu-i făcut să conducă o 
fabrică. Cel nou, inginerul Ciobanu, 
e mai ordonat, mai riguros.

De la unele minusuri în respecta
rea acestei cerințe, criteriu de bază 
al capacității unui conducător de 
fabrică, pornește și scrisoarea tri
misă redacției. Pentru că A.V. a 
avut, intr-adevăr, o problemă. Cu 
prilejul unui control, la mori s-au 
găsit nereguli în urma cărora șefii 
de tură — unul dintre aceștia fiind 
el — au fost retrogradați. Poate 
aceasta l-a făcut să privească mai 
atent la propria muncă și în jurul 
6ău,

în altă împrejurare tot el, fire cam 
„colțoasă", consideră o dispoziție 
scrisă a inginerului Aronescu, adre
sată direct unor muncitori din 
schimbul de noapte, ca o „încălcare 
a ierarhiei directe". („Eu sint șef 
de tură, eu fac organizarea"...) Re
plica pripită a inginerului : un refe
rat pentru... desfacerea contractului 
de muncă 1 Mai ponderat, actualul 
director evaluează gravitatea situa
ției la mai puțin. Decide doar o re
trogradare temporară : cu o catego
rie de retribuire, pe trei luni. A.V. 
face contestație la C.O.M. Insă 
aceasta se rătăcește. Pină la urmă 
„cererea" s-a găsit. Trecuseră două 
luni — timp în care un om al mun
cii fusese pus in situația de a nu-și 
putea exprima la timp punctul de 
vedere, despre propriile fapte, în 
fața organului colectiv de conduce
re. Analizată, în sfirșit, de consi
liul oamenilor muncii, contestația a 
fost considerată intemeiată : dispo
ziția trebuia să fie adresată maistru
lui și șefului de tură. Datorită com
portării necuviincioase a lui A.V. i 
s-a dat, totuși, o mustrare — ține 
să precizeze președintele C.O.M.

Oare cu ce fel de măsură se eva
luează comportarea, munca și drep
tatea in acest colectiv ? Cum este 
posibil ca, de la intenția unei sanc
țiuni extreme să se ajungă la o 
„mustrare" faptele răminînd in 
esență aceleași ? !

— Soluționate cu mal multă grijă, 
la fața locului, problemele de mun
că și de viață ale oamenilor i-ar 
face pe aceștia să lucreze mai bine 
și să-și înțeleagă rosturile, dreptu
rile și îndatoririle pe care le au.

Cu această remarcă de bun simț 
a dr. Ion Geangă, de la Inspecția 
sanitară veterinară a județului Ba
cău, notesul acestui reportaj se 
apropie de ultima filă. In unitatea 
vizitată există resurse de perfecțio
nare, de autodepășire care — așa 
cum ni s-a semnalat la comitetul 
județean de partid — sint pe cale 
de a se materializa în frumoase îm
pliniri.

Mihai NEGULESCU

Complexul comercial din Gherla, județul Cluj
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Mircea, un băietei 
1 cuminte, din clasa a 

treia, a dispărut in
tr-o zi de acasă. Cind 
s-a înapoiat mama de 
la servici (tatăl lucra 
in schimbul doi), a 
crezut pe moment că 
băiatul 
școală, 
bănuia.

i plecat, 
cinema. Peste încă un

I ceas admitea ipoteza 
că — fapt fără prece-

I dent — Mircea si-a 
i lăsat lecțiile de izbe

liște si bate mingea tn 
curtea școlii. Dar în 
curtea scolii nu era, 
nici printre blocuri, 
nici „la Complex", 
nicăieri. Cînd să a- 
nunte miliția, a dat 
peste un slab indiciu : 
cineva îl văzuse cu 
prietenul lui cel mai 
bun. Cătălin. „O lua
seră. de la Fabrica de 
lapte, la vale, spre 
Dîmbovița. Mergeau 
cu pas destul de ho
tărit, păreau chiar 
grăbiți".

Ideea că băiatul nu 
e singur, chiar dacă 
însoțitorul n-avea de
cit tot nouă ani. i-a 
mai redat răsuflarea, 
tn loc de fel de fel de 
ginduri negre, mama 
începea să chibzuiască 
asupra corecției 
care să i-o 
„Cind am 
face șapte 
nu apare, 
definitiv : 
tu toate 
olace să-l 
am să-i trag o mamă 
de bătaie...".

, ...A apărut aproape
i Ide ora opt. Jordia era 
1 pregătită, dar „vino- 

*vatul“ radia. A relatat

a intîrziat la
După o oră 

furioasă, că a 
fără voie. la

pe 
aplice, 

văzut că se 
seara și tot 
m-arn decis 
Fie ce-o fi. 
că nu-mi 
lovesc, dar

o
dezinvol-

foarte mindru. cu 
paralizantă 
tură :

— Unde 
Să mă fac

— Să te... ce ?
— Da. da. am 

brigadier !
— Unde?
— Pe șantierul 

unde mi-ai povestit 
matale... Nu mai ții 
minte ? Pe care mi 
l-ai arătat din autobuz.

Mircea a scăpat de 
corecție. Supărarea 
mamei s-a topit. In
tr-adevăr. mai demult 
fusese cu o treabă pe 
Șantierul național' al 
tineretului de amena
jare a riului Dîmbo
vița. Impresionată de 
tinuta morală a tine
rilor întîlniti acolo, a 
simțit nevoia să-i dea 
exemplu fiului ei. A 
fost insă mai... con
vingătoare decit bă
nuia. Iar oamenii mi
nunați ai șantierului 
nu s-au dezmințit nici 
cind au fost confrun
tați cu o delicată pro
blemă de pedagogie. 
Alții, mai zoriți, sau 
mai indiferenți, ar fi 
scăpat de cei doi pici 
cu un „Ia. valea cu 
voi, de-aici !“. Insă 
necunoscutul care i-a 

a intuit, 
ca sigur.

am fost ? 
brigadier 1

fost

ăla

întîmpinat 
mai mult 
riscul unui miraj rete
zat brutal, în loc de a 
fi călit in flacăra fier
binte a realității. Si-a 
sacrificat din, neîndo
ielnic, pretiosu-i timp 
si a mimat că-i ia 
foarte in serios pe cei 
doi candidați 
de brigadier, 
s-a lămurit 
ape" plutesc.
scris parcul impresio-

la titlul 
După ce 
..pe ce 
le-a de-

nant care se amena
jează acolo, apoi le-a 
dat cite un tîrnăcop — 
diferență mare față de 
uneltele de jucărie cu 
care erau obișnuiti 
Mircea și Cătălin — 
si le-a indicat un loc 
ferit.
care 
și ei

Nu 
nă au reușit să disloce 
cei mai tineri briga
dieri. dar e cert că 
nimeni nu a ris de ei, 
nimeni nu i-a descu
rajat. Fără îndoială că 
le-a fost greu, dar 
n-au plecat înfrinti. 
De cite ori unul, ori 
celălalt vor traversa 
cu autobuzul podul de 
la Ciurel, vor putea 
spune cu mindrie : 
„Vite, si eu am fost 
brigadier, am săpat 
lacul de aici".

Tactul necunoscu
tului de pe șantier 
este si mai important 
prin altă consecință. 
El i-a invitat pe cei 
doi foarte tineri con
cetățeni diferența din- 

. tre autentic și închi
puire. I-a preaătit să 
zboare pe aripile visu
lui fără să piardă din 
ochi cardinalele reali
tăți. Presat, neîndoiel
nic, de multele 
citări .ale 
productive, 
evaluabile, 
respecta 
valoare a _____  _
romantismului, tn sta
diu incipient, de mu
gure. in 
celor doi

' anunțind 
viitoare a 
lucide.

nepericulos. în 
să scormonească 
pămintul.
se știe cită tări-

soli- 
activitătii 

exacte, 
el a știut 
neprețuita 
visului, a

conștiințele 
copii, dar 

vigoarea 
visurilor lor

Serqiu ANDON
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A (AUTĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

Cînd aspiri la un loc de frunte,
și noaptea... e ziua

finalizată cu șase

O va/oroasă 
realizare tehnică 

luni mai devreme

Secvențe din activitatea 
exemplar organizată în 
unități din județul Olt

...In numai cîteva zile Însorite, 
cimpiile Oltului au căpătat culoarea 
verdelui crud, prevestind un începui 
bun al acestui an agricol. Culturile 
de cereale pâioase semănate din toam
nă „au pornit" bine, beneficiind de 
toate condițiile agrotehnice pentru a 
asigura roade bogate. Pretutindeni 
cimpul a prins viată. Oameni și ma
șini lucrează la fertilizarea culturi
lor, la pregătirea terenului, la se
mănat.

...La prima oră a dimineții asis
tăm la o ședință operativă de lucru 
la Comitetul județean Olt al P.C.R. 
Discuția, la care participă membri 
ai comitetului, toți activiștii care se 
ocupă de problemele agriculturii, 
ar putea fi redată telegrafic. O pri
mă apreciere pozitiva este aceea că 
pretutindeni lucrările se desfășoară 
in condiții de bună calitate și in ritm 
susținut. Practic, în numai cîteva 
zile s-a Încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr, al altor culturi din prima 
urgență. Se lucrează intens la semă
natul florii-soarelui. In zona de sud 
a județului, unde temperatura in sol 
a crescut, s-a trecut la semănatul 
porumbului. Primul secretar al co
mitetului județean accentuează nece
sitatea de a se lucra cu toate forțele 
existente, in schimburi prelungite, 
chiar și in cursul nopții la pregăti
rea terenului.

lnsistindu-se asupra urgentării lu
crărilor, avînd în vedere timpul deo
sebit de favorabil în această perioa
dă, s-a precizat că aceasta nu tre
buie să se facă în nici un caz în de
trimentul calității. Pe această temă, 
am discutat mai pe larg cu directorul 
direcției agricole, inginerul Mihai 
Popa.

— Cum se acționează pentru a se 
•sigura o pregătire corespunzătoare 
a tuturor lucrărilor prevăzute ?

— Prima operație a fost inventa
rierea lucrărilor fiecărei parcele de 
teren. Urmărim zilnic evoluția tem
peraturii, a umidității solului pentru 
ca atit pregătirea terenului, cit și 
semănatul să se facă in condiții de 
calitate deosebite. Bineînțeles, ne 
preocupăm ca toate lucrările să se 
execute cu respectarea tehnologiilor 
stabilite pentru fiecare cultură in 
parte.

Pentru bunul mers al lucrărilor în 
această importantă campanie agri
colă au fost organizate 593 de tabe
re în cîmp. Aceasta este de natură 
să asigure operativitate și eficiență 
rădicată tuturor lucrărilor. In acest 
fel se evită deplasările inutile, se 
face economie de timp și de carbu
ranți. Pentru creșterea vitezelor zil
nice se lucrează cu agregate com
plexe, executîndu-se mai multe ope
rații dintr-o dată.

...în Cîmpia Boianului aveam să 
întilnim numeroase formații com
plexe de mecanizatori și cooperatori 
antrenate la diverse lucrări. La se
diul C.A.P. Stoicănești, la acea oră 
a dimineții, practic nu avem cu cine 
sta de vorbă. Aflăm mai tirziu de 
la președintele C.A.P., Dumitru Tu- 
dose, Erou al Muncii Socialiste, că 
se lucrează intens la semănat, la fer
tilizat. in legumicultura.

— Ciți oameni se află la muncă in 
cîmp? — il întrebăm.

— La noi, cind este nevoie, iese la 
muncă toată lumea 1

ACORDUL GLOBAL LA CULTURA PORUMBULUI
- factor esențial în realizarea unor producții mari

în 1985, cooperativele agricole din 
Tulucești și Șivița, județul Galați, au 
realizat producții de porumb de peste 
6 Q00 kg boabe la hectar, iar pe 
unele suprafețe de peste 8 000 kg la 
hectar, cu mult peste media reali
zărilor pe județ.

— De la un an la altul, ne spune 
Mihalache Postolache, primarul co
munei Tulucești, am reușit să ob
ținem producții superioare de po
rumb la hectar și aceasta in condi
țiile in care suprafața de teren culr 
tivată cu porumb nu a fost irigată, 
iar in anul trecut, de exemplu, nici 
condițiile climatice nu au fost fa
vorabile. între elementele care au 
favorizat obținerea acestor rezultate, 
la loc de frunte aș numi buna or
ganizare a muncii, cointeresarea, 
între care acordul global. La nivelul, 
consiliului popular comunal au fost 
găsite astfel mijloacele potrivite de 
antrenare a potențialului de forță de 
muncă existent in comună.

Experiența în acest domeniu este 
prezentată mai în amănunt de Dumi- 
trache Drăgan, președintele C.A.P. 
din Tulucești :

— Dacă mă gîndesc bine, în 1985 
am făcut de fapt ceea ce trebuia 
făcut. Acum, cel puțin, nu mi se 
pare că am făcut lucruri deosebite 
la cultura porumbului.

— Și totuși... ?
— Da, un lucru esențial, deosebit 

și eficient in același timp, a fost, de 
pildă, repartizarea solelor pe ferme, 
echipe și brațe de muncă. S-au în
cheiat în consecință angajamente in 
acord global la cultura porumbului 
cu formații mixte de cooperatori și 
mecanizatori în care au fost incluși 
și locuitorii comunei care lucrează 
in industria gălățeană. Continuind 
acțiunea în acest an, peste 700 de 
navetiști vor impărți munca și veni
turile alături de'cooperatori și me
canizatori. Fiecare va fi retribuit in 
funcție de realizări, chiar supli
mentar acolo unde este cazul ; ni
meni nu-și poate lua in schimb 
drepturile pînă nu se termină toate 
lucrările de pe suprafețele reparti
zate, incepind de la pregătitul tere
nului și pinâ la recoltat,

— Cu ce alte învățăminte des
prinse din experiența altor cicluri

La cooperativa ogricolâ Brincoveni, județul Olt, calitoteo însomințdrilor este 
controiotâ îndeaproape

Este de precizat că C.A.P. Stoică
nești nu duce lipsă de forță de mun
că. în ziua raidului nostru se aflau 
in cimp 1 105 persoane. O bună par
te din ei lucrau la împrăștierea ma
nuală a îngrășămintelor chimice, 
ceea ce însemna o importantă econo
mie de carburanți, evitindu-se tot
odată tasarea solului prin introduce
rea mașinilor. în total, Ia Stoică
nești, peste 1 500 de oameni sint 
antrenați zi de zi la diferitele acti
vități ale cooperativei. Și încă un 
fapt semnificativ : majoritatea for
ței de muncă o reprezintă bărbații. 
Dumitru Tudose ne explică „secre- 
tul“ menținerii și stabilizării forței de 
muncă în cooperativă. In primul 
rind, este vorba de evoluția pe care 
a cunoscut-o însăși comuna Stoică
nești de-a lungul anilor. în cadrul 
C.A.P. Stoicănești au fost dezvoltate, 
totodată, mai multe unități de mică 

yțyj
I Hectarul... mai mare cu 30 de ari I

La cooperativa agricolă Braniștea, județul Giurgiu, 
I președintele unității, Ilie Anculescu, și inginerul-șef,

Ion Sima, au inițiat extinderea culturilor intercalate.
Intre acestea este și noua metodă de cultivare a sfe- 

| clei de zahăr și a porumbului pe același teren. S-a 
I avut in vedere că la sfecla de zahăr, pe o lățime de_ 
1 semănătoare, in urma roților tractorului cele două 
I spații intre rindurile de 60 cm sint suficiente pentru

alte două rînduri de porumb. In acest scop, la fie
care din semănătorile SPC-8 pentru sfeclă s-au adău
gat și cite două secții pentru porumb. Erbicidarea 

| se face cu produse tolerate de ambele culturi, iar 
lucrările de întreținere și recoltare se vor executa 
atit manual, cit și mecanic. Prin aplicarea acestei me- 

Itode, pe lingă cultura de bază care este sfecla — 
fără a diminua cu nimic densitatea acesteia — la fie
care hectar se ciștigă o suprafață de 0,30 hectare 
pentru porumb. (Ion Manea, corespondentul „Scînteii").

Randament mai înalt, combustibil mai
puțin ?n unitățile agricole din consiliul agroindus
trial Sihlea, județul Vrancea. pregătirea terenului pen- I tru insămințat se realizează după o tehnologie aparte.
Lucrarea se finalizează numai prin două treceri su- 

Iperficiale a cuplurilor de mașini : gripat, nivelat și 
erbicidat, plus lucrarea cu combinatorii, In felul 
acesta se elimină discuirea și se realizează o viteză, 

I superioară de lucru. In medie, pe un tractor, după

8 ore de lucru, se pregătesc, In plus față de norma 
stabilită, trei hectare de teren. Pe ansamblul const- | 
liului agroindustrial, după o zi de muncă, față de 
programul stabilit inițial, se pregătesc în plus peste i 
80 hectare și se realizează pe zi și o economie de 2,5 
tone carburanți. (Dan Drăgulescu, corespondentul 
„Scînteii"). .

Semnalizator automat. Acum'la lniămlntări’ I 
în unitățile agricole din județul Sălaj se folosesc uti
laje perfecționate pe plan local. Inițiativa a pornit 
de la S.M.A. lleanda. S-a constatat că, in timpul | 
lucrului, din cauza resturilor vegetale, la semănă
toarea SPC-6, roata de antrenare a discului distri- i
buitor se bloca sau sărea lanțul de transmisie. De 
aici, o serie de neajunsuri, intre care cel mai păgubitor 
era neasigurarea densității la semănat și a uniformi- 
tații plantelor pe rind. Maistrul Ion Bonta, împreună 
cu alți cițiva mecanizatori au realizat o instalație | 
electrică de semnalizare a defecțiunilor la mașină in 
timpul semănatului. Instalația este simplă — niște i 
contactoare legate la bord — care după probele făcute 
s-a dovedit a fi deosebit de eficientă. Imediat ce 
apare defecțiunea, mecanizatorul din cabină este aver- 
tizat. In această primăvară, o parte din semănătorile 
SPC-6 din parcul stațiunilor pentru mecanizarea I 
agriculturii din județ sint dotate cu instalații din 
tipul amintit. In acest fel se asigură- lucrări de bună 
calitate la semănat : densitatea cerută, uniformitatea 
plantelor etc. (Eugen Teglaș, corespondentul „Scîn
teii"). |

de cultură a porumbului veniți pen
tru acest an, cu ce — să spunem — 
noutăți 1

— Fiecare an a însemnat pentru 
noi o experiență cu încercări reuși
te și învățăminte, intervine inginerul 
șef Ilie Duca, unul din tehnologii 
recunoscuți în județ pentru înaltul 
său profesionalism. Ce am experi
mentat aplicăm cu tot curajul, ce nu 
știm, învățăm. Mai concret, în ulti
mii 4—5 ani am înțeles ce inseamnâ 
să faci o bună amplasare a culturi
lor astfel incit niciodată să nu 
revenim cu o cultură pe aceeași su
prafață la un interval mai mic de 
doi ani. Anul trecut, de exemplu, 

Din experiența C.A.P. Tulucești și C.A.P. Șivița, 
județul Galați

pe o suprafață de 200 hectare, după 
păioase, am obținut peste 8 000 kg 
porumb boabe la hectar. întotdeau
na folosim sămință testată la I.A.S. 
Galați, puternica unitate de stat 
vecină, componentă a C.U.A.S.C. 
Tulucești. în ’85 am „descoperit" 
soiul „Fundulea 420", hibrid care a 
produs în medie cu 1 000 kg po
rumb mai mult decit „Lovrin 400“ 
pe care l-am folosit pînă acum. în 
consecință, în acest an, vom cultiva 
o suprafață mai mare cu acest 
hibrid (70 la sută din suprafață). 
Ne-am preocupat din vreme și am 
reușit să ne procurăm cantitățile 
necesare de sămință. încă de la în- 
sămînțare am respectat densitatea 
de 60—65 de mii plante la hectar. 
Am reușit acest lucru prin executa
rea corectă și printr-un control ri
guros al lucrărilor de pregătire a te
renului și de însămînțare. De ase
menea, pentru semănat am folosit 
cei mai buni mecanizatori. Legat de 
calitatea însămințărilor pe care le 
efectuăm în aceste zile, țin să spun 
că din această campanie beneficiem 
de un dispozitiv electronic care ata
șat pe semănători verifică gradul de 
precizie a semănatului, ceea ce ne 
va ajuta foarte mult.

— Cum a fost pregătită însămin- 

industrie și ateliere, care oferă locuri 
de muncă pentru numeroși tineri din 
comună. Pe de altă, parte, este vor
ba de însăși preocuparea permanentă 
pentru dezvoltarea generală a comu
nei. prin tot ceea ce reprezintă 
aceasta — atit pe plan economic, cit 
și cultural.

în ce privește modul de desfășu
rare a lucrărilor din această primă
vară, președintele C.A.P. Stoicănești 
precizează că și aici, ca pretutindeni 
in județ, calitatea este permanent 
in atenție. Acolo unde terenul este 
incă umed, pe locurile mai joase, se 
amină semănatul, pînă la zvintarea 
terenului. Pentru că așa cum ne spu
nea președintele cooperativei, „nu 
putem concepe rabat de calitate".

Nu la mare distanță de Stoicănești 
se află situată comuna Coteana. Ca 
buni gospodari, cooperatorii de aici 

țarea porumbului in această primă
vară ?

— Totul a fost pregătit, ne spune 
președintele cooperativei, cu minu
țiozitate. Am respectat principiul 
rotației culturilor, am executat 
ogoare de vară și de toamnă pentru 
întreaga suprafață, au fost făcute 
fertilizări cu îngrășăminte organice, 
urmind ca in timpul vegetației să 
realizăm cel puțin trei prașile me
canice și manuale, două fertilizări 
faziale și erbicidări. Pentru acest 
an ne-am propus să realizăm 20 000 
kg porumb la hectar pe o suprafață 
de 100 de hectare, teren pe care 
l-am fertilizat corespunzător. Tot

odată, pe o suprafață de 50 de hec
tare, vom cultiva porumb în cultură 
intercalată cu legume.

Toți mecanizatorii. în fapt cetă
țeni ai comunei Tulucești și ai sa
tului component Șivița, sint cuprinși 
in sistemul de muncă și retribuire 
in acord global împreună cu coope
ratorii pe ferme și pe culturi, bucu- 
rindu-se de beneficiile realizate în 
urma producțiilor obținute. Aceasta 
reprezintă — după cum ne-a spus 
inginerul Mureșel Popa, directorul 
S.M.A. Tulucești — unul din factorii 
ce contribuie din plin la realizarea 
angajării necesare din partea meca
nizatorilor. Apoi factorul organiza
toric ; inginerii șefi șl șefii de fer
mă de la cultura mare conduc ne
mijlocit activitatea de mecanizare. 
Birourile lor nu întîmplător se află 
la sediile celor două secții de me
canizare din Tulucești si Șivița. de 
aici incepind fiecare zi de lucru. Iar 
președinții celor două C.A.P.-uri — 
de data aceasta fericită întimplare 
— au lucrat la rindu-le in cadrul 
S.M.A. Apoi, factorul tehnic. Fiecare 
mecanizator și-a reparat personal 
semănătoarea și cultivatorul. S-au 
făcut probe și rodaje la semănat. Re
cepția reparației executate este făcu

Șeful de fermă, inginerul Ion Crimu 
de Io C.A.P. Crușov, supraveghează 
buna funcționare o semănătorilor

Foto : Nicu Ciorei

se află în aceste zile cu toții tn cimp, 
avind de însămințat peste 1 500 de 
hectare. Principalele culturi sint aici 
porumbul, sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui, legumele. De citeva zile a 
început semănatul florii-soarelui pe 
cele 400 de hectare prevăzute, lu
crare care la această dată este prac
tic terminată. Concomitent se lu
crează la semănatul porumbului și 
plantarea legumelor.

Asemenea preocupări există In 
aceste zile în toate unitățile agricole 
din județul Olt. Așa cum s-a stabilit 
în programul de acțiune și cum se 
preciza în ședința operativă de la 
comitetul .județean de partid. sint 
asigurate condițiile ca pînă la 15 
aprilie să fie încheiate toate lucră
rile din această campanie.

Florea CEAUSESCU 
Dumitru ȚINU

tă de comisia internă a S.M.A., nu 
insă înaintea unor probe de reglaj 
efectuate in prezența inginerilor 
șefi și a șefilor de fermă din 
C.A.P.-uri. Pentru campania însă- 
mînțărilor din această primăvară, in 
S.M.A. s-a realizat un banc special 
de rodaje și probe pentru cele 21 
de semănători și tot atitea culti
vatoare, mașini moderne echipate 
cu fertilizatoare și echipamente elec
tronice.

— Șint mulțumit de veniturile bă
nești ce mi-au revenit anul trecut ca 
urmare a muncii depuse, ne confirmă 
Panachie Severin, șeful fermei nr. 2 
— cultura mare. Sint de peste 27 de 
ani in această funcție, am apucat și 
vremea cind se vorbea doar de 1 000 
kg la hectar. în 1985 am avut in 
primire un lot la cultura de porumb 
pe care am efectuat, impreună cu 
mecanizatorii, toate lucrările, de la 
semănat la recoltat, și am realizat 
aproximativ 6 000 kg porumb boabe 
la hectar.

La rindul ei, cooperatoarea Con
stanța V. Drăgan a realizat pe un 
hectar de teren, pe care l-a avut de 
cultivat cu porumb. 8 000 kg boabe 
la hectar, depășind cantitatea pla
nificată și beneficiind, in consecin
ță. de un avans lunar de 800 lei la 
care s-au adăugat 1 315 kg porumb 
plus suma de 2 500 lei de la sfirșitul 
anului.

Asemenea lui Ștefan D. Albu, Ma
ria St. Frosa, Gheorghe Brinză și 
alți membri cooperatori s-au bucu
rat de răsplata muncii lor, integrin- 
du-se perfect in sistemul de muncă 
și retribuire în acord global, con
tribuind la bunăstarea lor, la creș
terea beneficiilor cooperativelor a- 
gricole de producție din care fac 
parte, care se autofinanțează și au 
și conturi frumos rotunjite in bancă.

In acest an, timpul neprielnic a 
întirziat întrucîtva declanșarea se
mănatului, dar pregătirile riguroase 
care au fost făcute au permis un 
start, promițător in care toate for
țele umane și mecanice sint folosi
te din plin, in vederea • creșterii vi
tezei de lucru. Fiecare membru 
cooperator sau mecanizator fiind 
conștient că fiecare va culese după 
cum a semănat.

Ștefan D1M1TR1U

Să prelucrezi metal ce nu 
valorează mai mult de cite
va zeci de lei kilogramul 
și să-l aduci, înnobilat prin 
meșteșug și gindire, aproa
pe de prețul aurului — iată 
o indeletnibire, nu doar 
frumoasă, ci, mai ales, ex
trem de utilă. In esență, 
aceasta este „legea" după 
care se călăuzește, in acti
vitatea să productivă, și 
întreprinderea de mecanică 
fină din București. Un 
exemplu, cel mai recent, 
este traductorul incremen
tal de rotație care, cinti- 
rind. nici jumătate de kilo
gram, a înglobat in el 
atita muncă și efort creativ, 
incit i-a sporit valoarea la 
circa 15 000 lei. Dar nu 
spectacolul cifrelor valorice 
este aspectul cel mai con
cludent (deși, contabiliceș- 
te, aportul colectivului de 
specialiști de lo Institutul 
de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pen
tru mecanică fină ce l-a 
conceput se dovedește a fi, 
astfel, foarte ridicat !) cit 
rezultatul in întregul lui. 
Adică, performanțele teh
nice, și, mai cu seamă, 
funcționale ce caracterizea
ză produsul și care pro
bează o profesionalitate și 
o atitudine cu adevărat re
voluționară a celor ce au 
soluționat cu răspundere 
comunistă cerințe acute ale 
economiei naționale.

Pentru un neavizat este 
cit se poate de probabil ca 
denumirea acestui aparat 
să nu insemne mare lucru, 
în schimb, pentru specia
listul in automatizări el 
semnifică elementul-che’c 
care conferă mașinii-unel- 
te cu comandă program 
precizia micronică a depla- 

Imagine de la întreprinderea de mecanică fină din Capitală Foto : S. Cristian

Accelerarea lucrărilor pe șantiere 
și punctualitate în livrarea utilajelor

(Urmare din pag. I)
fiecărei lucrări a devenit pretutin
deni, pe acest vast șantier, cuvintul 
de ordine in activitatea de zi cu zi a 
constructorilor și montorilor. Pro
iectele de execuție sint supuse unei 
analize riguroase, cu scopul de a se 
alege tehnologia de lucru cea mai 
economică și rapidă. In comun, con
structorii și montorii pun la punct 
toate detaliile unei fructuoase cola
borări reciproce. în. sfirșit, benefi
ciarul se află in legătură perma
nentă cu principalii săi furnizori, ur
mărind livrarea utilajelor tehnolo
gice la termenele prevăzute în grafi
cele de execuție. în mod firesc, acest 
stil activ și responsabil de muncă nu 
a întirziat să dea rezultatele scon
tate.

Forțe masive au fost concentrate 
la executarea digurilor de pe cele 
două maluri ale lacului de acumula
re. Tehnologia de lucru folosită este 
o „premieră". Mai precis, pămîntul 
pentru umpluturi nu mai este adus 
din afara șantierului, ci este luat 
chiar din incinta lacului de acumu
lare. Se obțin, in acest mod, însem
nate economii de carburanți, iar du
rata de execuție este considerabil re
dusă. Pină la sfirșitul lunii aprilie, 
digurile vor fi terminate, creîndu-șe 
astfel posibilitatea devierii definiti
ve a apelor Șiretului. In ritm susți
nut se muncește și la execuția ca
nalului de fugă, la construcția dru
murilor de acces, la celelalte obiec
tive. Inginerul Ion Bîrjoveanu, șeful 
brigăzii complexe de construcții, ne 
spunea că au fost asigurate toate 
condițiile pentru ca din aceste zile 
chiar, ritmul de turnare a betoane- 
lor să fie dublat. O atenție deosebi
tă este acordată devierii apelor prin 
baraj — moment hotăritor pentru în
ceperea probelor de casă la primul 
grup hidroenergetic.

TĂCEREA INEXPLICABILA A 
UNOR FURNIZORI. Lucrările de 
construcții la instalația de regenera
re a nisipurilor din cadrul întreprin
derii de autocamioane din Brașov 
au început practic in prima jumăta
te a anului 1984 și s-au desfășurat, 
intr-o primă fază, in ritm susținut. 
Drept rezultat, chiar din 1984 con
strucțiile și o bună parte din insta
lații au fost practic terminate. Cînd 
s-a trecut însă la montajul utilaje
lor, ritmul de lucru a scăzut vizibil, 
deoarece o bună parte din acestea nu 
sosiseră pe șantier.

Ceea ce a fost considerat, la în
ceput, doar ca o dificultate tempo
rară a devenit intre timp un neajuns 
cronic. Așa că în cursul anului tre
cut pe șantier s-a lucrat cu mari 
intermitențe. în cele din urmă, acti
vitatea a fost sistată din lipsa unei 
mori cu impact și a trei separatoare 
magnetice cu bandă. Pacă in cazul 
morii lucrurile și-au găsit pină la 
urmă rezolvarea, aceasta urmind să 
fie executată chiar în cadrul între
prinderii beneficiare, nu același lu
cru se poate spune despre separatoa

sării și opririi sculei aș- 
chietoare : este senzorul 
fidel al mișcărilor fine, al 
orientării și poziționării 
exacte, in cele trei direcții 
ale spațiului, a „brațelor" 
roboților industriali. Nu
mai prin utilizarea, acestui 
minuscul dispozitiv — ne 
spune ing. Gh. I. Gheorghe, 
șeful colectivului de cerce
tători care a avut ideea con
ceperii lui — gradul de au
tomatizare al mașinilor-

discul optoelectronic — cate 
el insuși reprezintă o pre
mieră națională, pentru 
producerea sa făcindu-se 
apel la tehnologii de virf, 
specifice microelectronicii, 
cum ar fi depuneri de 
straturi subțiri in vid sau 
fotogravură.

Performanțelor tehnice și 
funcționale cu totul deose
bite ale acestui produs li 
se adaugă alta nu mai pu
țin valoroasă : asimilarea

La întreprinderea de mecanică 
fină - București

unelte sau al altor echi
pamente ce-l incorporează 
crește cu 70 la sută.

Traductorul incremental 
de rotație este un produs 
de înaltă ținută tehnică, un 
excelent rezultat al tehno
logiilor de virf. Puține sint 
țările care se încumetă să-l 
realizeze și este lesne de 
înțeles că fabricarea sa în 
țară, valorificind în cel 
mai înalt grad propria gin
dire științifică și tehnică, a 
scutit economia națională 
de un considerabil efort 
valutar. Pe de altă parte, 
acest fapt a reprezentat și 
un examen deosebit al 
cooperării interdisciplinare 
cu specialiști a două cu
noscute unități de producție 
și cercetare : . întreprin
derea optică română și 
Centrul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnolo
gică pentru componente 
electronice Băneaso. Aces
tea au preluat sarcina, rea
lizării unei componente 
esențiale a traductorului:

sa In producție tn timp re
cord de către întreprinde
rea de mecanică fină din 
București.

— Este unul din produ
sele cu cel mai scurt ciclu 
de transfer al rezultatelor 
cercetării în producție în
registrat in intreprinderea 
de mecanică fină, ne spu
ne inginerul-șef Octavian 
Chirilă. In planul de stat 
era prevăzut ca pregătirea 
fabricației — operație foar
te complexă — cit și pro
ducerea seriei zero să se 
realizeze in luna septem
brie a.c. Fiind conștienți 
de importanța produsului, 
de solicitarea sa mare de 
către industrie, aflată in 
prezent într-un susținut 
proces de organizare și 
modernizare, unde elemen
tele de automatizare și ro
botizare sint cerute tot mai 
insistent, am reușit devan
sarea cu cel puțin șase luni 
a termenului de asimilare 
în producție. încă din luna 
martie am produs primele

rele magnetice. Motivul ? Fiind vor
ba de utilaje de complexitate deose
bită, beneficiarul nu le mai poate 
executa singur. Iar intreprinderea 
„Unio" din Satu Mare, furnizorul lor 
de drept, nici măcar nu le-a lansat 
in fabricație. „In ciuda nenumărate
lor intervenții, ne spunea inginerul

r-
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• Ce motive împiedică con
ducerea Șantierului naval din 
Brăila, in calitatea ;a de bene
ficiar, să asigure condițiile de 
începere a lucrărilor la cala de 
15 000 tdw ?

• Care sint măsurile luate 
de Antrepriza de construcții- 
montaj in petrol Teleajen pentru

l sporirea ritmului de lucru pină 
' acum nesatisfăcător de pe șan

tierul I.U.P.R. Teleajen ?
• Cînd se hotărăsc construc

torii să termine cele trei linii de 
cimentare, cu termene de punere 
în funcțiune expirate, din cadrul 
întreprinderii de mașini-agrega- 
te și subansamble auto Sfintu i 
Gheorghe î

*
ț
u.
Ion Bularca, șeful serviciului de in
vestiții al întreprinderii de autoca
mioane, conducerea unității furnizoa
re nu ne-a oferit și nu ne oferă nici 
o asigurare că vom intra în posesia 
lor într-o perspectivă apropiată. Am 
făcut demersuri insistente, dar fără 
șanse de reușită".

Așadar, o investiție necesară, de 
mare eficiență care a „demarat" ra
pid și se părea că va fi terminată tot 
atit de repede, a intrat acum in 
„anonimat". Din cauza unui furnizor 
evident dezinteresat de respectarea 
contractului încheiat. Și, pentru că 

Intrată pe deplin in drepturi, primăvara a devenit un aliat de nădej
de in activitatea constructorilor și montorilor. Condițiile prielnice de lu
cru trebuie fructificate la maximum, pretutindeni, pe toate șantierele. 
Pentru aceasta este insă absolut necesar ca graficele de execuție să fie 
reexaminate cu un ochi critic, stabilite programe mobilizatoare de lucru, 
precizate sarcini clare pentru fiecare echipă și muncitor in parte. Deose
bit de stringente sint organizarea lucrului în schimburi prelungite, folosi
rea la capacitate maximă a utilajelor de construcții și utilizarea integrală 
a timpului de lucru, ca și a tuturor forțelor de care dispun în prezent 
șantierele.

După cum am văzut și pe parcursul sondajului nostru, livrarea rapidă 
e tuturor utilajelor tehnologice solicitate pe șantiere reprezintă o con
diție, in multe cazuri, hotăritoare pentru punerea in funcțiune la termen 
a investițiilor prevăzute in planul pe acest an. Or, in pofida unor îmbu
nătățiri consemnate în ultima vreme în acest domeniu restanțele în li
vrări continuă să fie mari. Trebuie limpede ințeles de către fiecare fur
nizor aflat intr-o asemenea situație că ritmul de montaj nu poate fi acce
lerat decit dacă își va onora obligațiile asumate și că poartă o răspun
dere directă pentru finalizarea la termenul prevăzut a obiectivelor de in
vestiții respective.

Anchetă realizată de Cristian ANTONESCU, 
Gh. BALTA, N. MOCANU

zeci de traductoare care au 
și fost livrate beneficiari
lor. Prin aceasta colectivul 
nostru muncitoresc răspun
de îndemnului șt Chemării 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a in- 
timpina aniversarea a 65 de 
ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român prin noi 
fapte de muncă, pentru în
deplinirea exemplară a pla
nurilor de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, a 
hotărîrilor istorice adopta
te de Congresul al XlII-lea 
al partidului.

Aceste fapte de muncă 
întilnite la cunoscuta intre- 
prindere bucureșteană — 
atit de obișnuite în lu
mea industriei românești 
contemporane — scot in 
evidență un adevăr incon
testabil : că cercetarea 
noastră științifică, industria 
socialistă au astăzi forța 
de a da răspuns afirmativ 
și competent oricărei pro
bleme ridicate de dezvol
tarea multilaterală a socie
tății noastre socialiste. Mai 
mult de atit, potențialul 
uman pe care se bizuie în
seși idealurile de progres 
și civilizație cuprinse in 
Programul partidului de
ține datele de competență 
profesională și organizato
rică, prin care toate proiec
tele avansate pot fi trans
puse întocmai, in realitate. 
O realitate vie, la care 
asistăm și care este 
călăuzită de crezul ci ni
meni nu poate făuri mai 
bine progresul și bună
starea patriei decit po
porul insuși, prin vrerea și 
prin forțele sale.

Vlaicu RADU

întreprinderea sătmăreană înfârzie să 
dea un răspuns clar beneficiarului 
său, ii adresăm la rîndul nostru a- 
ceeași întrebare : de cc nu a introdus 
in fabricație cele trei separatoare 
magnetice, cind le va introduce ți, 
mai ales, cind le va livra ?

Pe un alt șantier al Combinatului 
metalurgic din Cimpia Turzii se lu
crează, de asemenea, in ritm susținut 
pentru punerea in funcțiune a unor 
noi capacități destinate să asigure 
dezvoltarea și modernizarea acestei 
mari unități industriale. Precizăm că 
în cadrul lor urmează să fie produ
se, în primul rind, sîrmă trasă Ta 
rece și oțel calibrat în bare și colaci. 
Și aici stadiul lucrărilor de con
strucții este avansat, o parte din uti
laje au și sosit pe șantier și sint pre
gătite pentru montaj. Un fapt pozi
tiv, care pune în lumină seriozitatea 
și hotărîrea cu care muncesc con
structorii și montorii. Umbrit însă 
tot de indisciplina contractuală a u- 
nor furnizori. Pentru că mai există 
încă furnizori care se pare că au ui
tat că, pină la această dată, aveau 
datoria să livreze o serie de utilaje 
contractate și absolut necesare pune
rilor în funcțiune prevăzute pesta 
puțin timp. Concret, se așteaptă ca 
intreprinderea de utilaj tehnologic 
Bistrița să pună la dispoziția monto
rilor, intre altele, dispozitivele de 
scos fire pe verticală și mașinile de 
ascuțit ale capetelor de bară. De la 
întreprinderea „Electroputere" Cra
iova trebuiau să sosească transfor
matoarele, iar „Independența" Sibiu 
este în restanță cu linia de tras și 
îndreptat bare. Restanțe apreciabile 
în livrări înregistrează și întreprin
derile de ventilatoare București și 
mecanică din Orașul Dr. Petru Groza, 
de la care nu s-au primit toata uti
lajele contractate.

între beneficiarul de investiții și 
toți acești furnizori cu datorii de 
mult scadente se poartă un dialog 
„aprins", care, din păcate, nu a dus 
pină acum la rezultate concludente. 
De ce ? Răspunsul II așteptăm chiar 
din partea unităților menționate.
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Sub semnul
Anului Internațional 

al Păcii ’
la chemarea vibrantă a tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru acțiuni ferme in sprijinul dezarmării si păcii 

- adeziune unanimă a poporului român
Vibrantele chemări a- 

dresate de «reședințe
le României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tutu
ror statelor si nonoarelor 
lumii. în aceste momen
te de gravă încordare din 
viata internațională, de a 
acționa sub semnul celei 
mai înalte responsabilități 
politice în vederea dez
armării si asigurării unui 
climat de pace si secu
ritate. găsesc un profund 
ecou în inimile tuturor 
cetățenilor patriei.

Dintotdeauna. poporul 
nostru s-a caracterizat 
prin năzuința sa stator
nică de pace. întreaga sa 
istorie fiind plină de 
iertfe în numele apără
rii dreptului la liniște si 
pace. Cu atît mai ferme 
sînt dorința si hotărârea 
sa de a colabora cu cele
lalte popoare pentru salv
gardarea păcii în condi
țiile actuale, cînd ome
nirea este amenințată de 
cea mai gravă primei die

Cercetarea 
științifică

— în slujba 
progresului, 

nu a 
distrugerii!
Asemenea tuturor cetățenilor din 

patria noastră, am urmărit cu viu 
si legitim interes cuvintarea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu. Ia Ple
nara Consiliului National al 
F.D.U.S.. forum al înaltului nostru 
democratism socialist, care a adop
tat. într-o unanimitate de gind si 
de voință cu întregul popor. De- 
claratia-Apel adresată partidelor si 
organizațiilor democratice, guver
nelor tuturor popoarelor din țările 
europene, din S.U.A. si Canada, de 
pe alte continente privind impera
tivul salvgardării păcii si înfăp
tuirii dezarmării.

Este o nouă si elocventă dovadă 
a consecventei partidului si statu- * * 
lui nostru, a iubitului conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
promovarea nobilei cauze a apă
rării păcii. a politicii de largă 
conlucrare internațională, de rezol
vare a diferendelor dintre state 
numai pe calea tratativelor. Glasul 
României, al președintelui său. se 
face auzit din nou într-un moment 
cînd. cu toate că O.N.U. a declarat 
anul 1986 drept An Internațional 
al Păcii, se înregistrează o accen
tuare a încordării în viata inter
națională. se petrec evenimente ce 
îngrijorează întreaga omenire, con
tinuă. intr-un ritm fără precedent, 
cursa înarmărilor.

• Lupii albi: GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Noaptea lunii de smarald: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre: UNION (13 49 04) 
__, g - |2 • 15* 18
• Hallo’, taxi!: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Zorba grecul: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15
• Pacea — victoria rațiunii. Femeia 
nisipurilor; CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
0 Pe aripile vîntului: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 13,30; 17,45
0 Superpolițistul: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
0 Program de desene animate — 9; 
11; 13, Zile de fior și ris — 15; 17; 
19: DOINA (16 35 38)

Lucrez de peste două decenii ca 
cercetător științific pe platforma 
„Electroputere". aici unde mii și 
mii de oameni ai muncii zămislesc 
mașini si aoarataj electrotehnic de 
mare performantă, puse în slujba 
progresului tehnic, a dezvoltării 
scumpei noastre patrii. în calitate 
de părtaș la marele efort construc
tiv desfășurat deopotrivă pe plat
forma noastră craioveană. ca si la 
nivelul Întregii țări, pot afirma cu 
toată convingerea că. pentru a 
marca cu adevărat Anul Interna
tional al Păcii, oamenii de știință 
din întreaga lume trebuie să-si 
ridice cu hotărîre glasul in apă
rarea păcii. Știința, cercetarea 
Științifică nu trebuie deturnate de 
la rolul lor firesc, ele nu trebuie 
să servească creării unor mijloace 
de distrugere, ci să aiute la dez
voltarea umanității, slujind cauza 
păcii, progresului popoarelor. în
floririi personalității umane. în cu
vinte mișcătoare a exprimat si de 
această dată conducătorul partidu
lui si statului nostru necesitatea ca 
stilnta să fie pusă exclusiv in ser
viciul construcției pașnice. Ca cer
cetător. nu pot fi decît mîndru că 
această chemare la responsabilita
te răsună iarăși cu putere de 
aici, din România. După cum la fel 
de mîndru mă simt pentru faptul 
că demersurile în favoarea păcii 
si dezarmării inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au avut si au 
cel mai larg ecou international.

Silviu POPESCU 
cercetător științific principal 
la Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 
pentru mașini, transformatoare 
și oparataj electric Craiova

cinema
• Din prea multă dragoste: SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) - 10; 12; 14;
16; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul șl ardelenii: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Colierul de turcoaze: FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Profetul, aurul și ardelenii: 
LIRA (31 71 7!) - 15; 17; 19
• Varft sentimentală — 15: 17: Ale

— cea a distrugerii a în
seși condițiilor de viată 
pe planeta noastră. Așa 
cum se știe. De glob, si 
mai ales în Europa, s-au

părți ale planetei au de 
suferit din cauza subnu
triției. a bolilor si a ne- 
stiintei de carte. cînd 
roadele muncii acestora

îndemn ferm 
la rațiune

acumulat cantităti imen
se de arme nucleare ; 
cursa înarmărilor conti
nuă să se desfășoare in
tr-un ritm susținut, du- 
cind cu fiecare zi la iro
sirea unor fonduri tot 
mai mari în scopuri dis
tructive. Si aceasta în 
condițiile cînd milioane 
de oameni din diferite

sînt deturnate de la sco
purile lor firești.

Pentru noi. minerii, 
care iubim mai mult ca 
orice lumina soarelui si 
albastrul cerului, certitu
dinea că metalele pe care 
le scoatem din adîncuri 
nu sînt folosite în scopul 
distrugerii de vieți ome
nești. ci pentru ridicarea

în numele dreptului la 
existentă liberă și demnă

Deplin conștient de 
ceea Ce poate însemna 
o conflagrație mon
dială, în condițiile in 
care arsenalele lumii 
au acumulat deja ar
mament pentru ca 
Terra să poată fi dis
trusă de mai multe 
ori, poporul nostru și-a 
rostit ferm, in repeta
te rinduri, opțiunea sa 
categorică pentru pace, 
pentru apărarea viito
rului pașnic al ome
nirii. De aceea, îmi 
mărturisesc adinca 
emoție și depli
na adeziune la noi
le îndemnuri adre
sate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la 
Plenara Consiliului 
Național al F.D.U.S. 
Adresindu-se tuturor 
statelor, guvernelor, 
șefilor de stat, tuturor 
națiunilor lumii, se
cretarul general al 
partidului nostru, pre
ședintele Republicii, 
cheamă la acțiune e- 
nergică și susținută

pentru oprirea cursu
lui periculos al eveni
mentelor, pentru o po
litică de destindere, 
dezarmare și pace, 
pentru ca in lume să 
triumfe rațiunea, spi
ritul de colaborare și 
încredere intre state.

Anul Internațional al 
Păcii — sublinia pre
ședintele României — 
trebuie să marcheze 
un pas hotărîtor in di
recția opririi cursei 
înarmărilor, a înlătu
rării primejdiei nu
cleare.

In cei peste 40 de 
ani de existență libe
ră, socialistă, prin for
ța brațelor și a minții 
noastre, poporul nos
tru a obținut impor
tante realizări genera
toare de progres și 
prosperitate, de bună
stare pentru toți fiii 
țării. Iată de ce noi, 
oamenii României so
cialiste, ne situăm in 
primele rinduri ale 
acțiunilor in sprijinul 
dezarmării, pentru

***
*
***

***

O*

Manifest pentru viață
Mai există generația celor ce-au făcut războiul 
încă se-nfioară carnea amintindu-și de tranșee 
încă sufletul tresare la lumini de curcubee 
Care par, in lungi coșmaruri, salve incendiind noroiul.

Umbre omenești pe ziduri-sumbre fresce nefictive 
încă sint înlănțuite in aceeași catastrofă 
încă ochii Hiroșimei varsă ploi radioactive 
încă marile poeme nu și-au scris ultima strofă.

încă mai există griul, incă iarba mai renaște 
încă se aprind luceferi din fintina planetară
Incă-și țipă pruncii lumii dreptul lor de a se naște 
încă in puterea iernii ning tulpini de primăvară.

Soarele răsare-asemeni in Carpați sau Himalaia 
Stelele clipesc identic pentru orice-ndrăgostit 
Toți ne naștem doar o dată și la fel este bătaia 
Inimii — clopot de viață — in Apus sau Răsărit.

Nu avem decit o pace, nu avem decit Pămintul — 
Ori de stăm intr-o colibă, ori de stăm in zgirie-nori 
E aceeași datoria de-a ne spune azi cuvintul 
De-a păzi planeta-mamă de pustiul dinspre nori.

Cit calota nucleară n-a-nghețat ai vieții muguri
Cit n-au năvălit in Cosmos păsările ucigașe
Cit sălașul omenirii nu s-a prefăcut in ruguri 
încă moartea mondială o putem opri in fașe.

„Bună-pacea" românească e chiar vocea omeniei 
înălțată către lume prin milenii pină azi
Nu rachetele fac piinea — spune glasul României, 
Nu pădurea de rachete apără păduri de brazi.

„Bună-pacea" românească e născută din speranță 
Și din dreptul tuturora de-a trăi in legea lor
Este nobila vocație și pecetea-rezonanță 
Strălucind in veșnicie sub lumini de Tricolor.

Sorin HOLBAN

xandru Nevski — 19: POPULAR
(35 15 17)
• Nea Mărin miliardar: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Munții albaștri: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
• Preria: BUZEȘTI (50 43 58) —
14,30; 16,30; 18,30, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri în Ontario: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19, PROGRESUL 
(23 94 10) - 15; 17; 19
• Vînătorul de căprioare: FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• Dragoste și porumbei; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
0 Legenda dragostei: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18
0 Domn pentru o zi: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

gradului de civilizație al 
tării, constituie un pu
ternic factor de mobili
zare a energiilor pentru 
realizarea unei producti
vități înalte în fiecare 
abataj.

Tocmai de aceea, și noi, 
minerii din acest colt de 
țară, ne exprimăm vrerea 
de a acționa si susține 
prin fapte de muncă e- 
xemplare demersurile de 
pace ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu si De- 
clarația-Apel a F.D.U.S. 
împotriva cursei nesăbui
te a înarmărilor nuclea
re. Vrem să se știe că 
pacea este modul nostru 
de trai, iar pentru aceas
ta vom face scut de a- 
părare. zi de zi. prin 
muncă si creație.
Petru DANIELIUC 
miner, șef de echipă, 
Exploatarea minieră 
Herja, județul Maramureș 

salvgardarea dreptu
lui la pace, la viață.

Ca om al muncii, 
alături de toți munci
torii din puternica în
treprindere construc
toare de mașini „Inde
pendența" din Sibiu, 
îmi exprim deplina a- 
deziune la ideile ge
neroase cuprinse în 
cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
angajindu-ne cu toată 
responsabilitatea să ne 
îndeplinim sarcinile 
de producție, să con
tribuim, prin tot ceea 
ce facem la locurile 
noastre de muncă, Ia 
dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre 
socialiste, la creșterea 
rolului ei in marele 
front mondial al păcii.

Zakel HERMANN 
muncitor, 
șef de echipă, 
secția de utilaj 
metalurgic, 
întreprinderea 
„Independența" Sibiu
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Aspect de la biblioteca amenajată în cadrul punctului de documentare politico-ideologică de la Întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice din Buzău Foto : E. Dichiseanu

Rolul atelierului-școală in instruirea 
practică și tehnologică a elevilor

La Liceul industrial „1. L. Caragiale" din Capitală a avut loc recent 
o utilă analiză în cadrul Biroului Comitetului de partid al sectorului 1, 
privind preocuparea organizațiilor de partid șl a consiliilor dă conducere 
din licee și unități economice pentru perfecționarea și modernizarea acti
vității de instruire practică și tehnologică a elevilor în spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al hotărîrilor Congresului științei și învățămîntului. 
Analiza, desfășurată într-un spirit critic și autocritic, cu propuneri și con
cluzii constructive, a fost precedată de un schimb de experiență, constînd 
în vizitarea unităților școlare din sector, cu rezultate deosebite în ce 
privește dotarea tehnico-materială, organizarea și eficiența atelierelor- 
școală, realizarea planului de producție și pregătirea profesională cores
punzătoare a elevilor, instruirea lor la nivelul tehnicii moderne, în condiții 
cit mai apropiate de cele cu care se vor intîlni în producție.

..în etapa actuală, ne spunea to
varășa Ana Cazacu. activistă a co
mitetului de partid al sectorului, 
preocupările noastre se îndreaptă 
spre automatizarea si robotizarea 
producției, așadar spre racordarea 
activității de instruire practică si 
tehnologică a elevilor în conformi
tate eu aceste cerințe si. în al doilea 
rind. spre o mai puternică legare a 
învătămîntului cu cercetarea". Vor
bitorii au reliefat aspecte prioritare 
desprinse din activitatea practică a 
elevilor din cele 16 licee industriale 
din sector. Ele vizează probleme 
generale ridicate în fata scolii de 
astăzi. îndeosebi probleme referitoa
re la relația dintre scoală si între
prinderea patronatoare. factor hotă
ritor în optimizarea acestei impor
tante activități. Cîteva dintre ele 
merită consemnate, fiind idei, pro
puneri. rezultate de larg interes si 
valabilitate.

— în scopul creșterii responsabili
tății. dar si a productivității muncii, 
arăta ing. Liviu Beghegeanu. direc
torul întreprinderii „Automatica", 
am încredințat elevilor din Liceul 
„I. L. Caragiale" repere pe care le 
avem de realizat pentru termocen
trala de la Turceni. Consider că 
trebuie să privim instruirea practică 
a elevilor nu ca pe o activitate mar
ginală a fabricii si. tocmai de aceea, 
să le oferim posibilitatea de a efec
tua lucrări importante, care să so
licite efectiv creativitatea. îndemî- 
narea. care să permită formarea în 
spiritul răspunderii muncitorești. 
O dată cu dezvoltarea profilului 
fabricii, cu trecerea la fabricarea de 
roboti, este absolut necesar ca si in 
liceul pe care îl patronăm să crească 
ponderea atelierelor de electronică. 
De asemenea, pentru a-i putea pre
găti pe viitorii muncitori ai între
prinderii în conformitate cu cerin
țele ce vor decurge din procesul de 
producție, atelierul de mecanică va 
trebui să se transforme într-un ate
lier de mecanică fină.

Despre încrederea în tineri, despre 
capacitatea lor de a răspunde exi
gentelor celor mai înalte, despre 
disciplina de producție si educarea 
în spirit muncitoresc, responsabil a 
vorbit convingător si inginerul Ale
xandru Constantin, directorul Com
binatului poligrafic ..Casa Scinteii" :

— Atelierul-școală de la Liceul 
industrial nr. 16 este de fapt o ti
pografie în adevăratul înțeles al 
cuvintului. o tipografie de dimensiu
nile uneia dintr-un oraș reședință 
de județ. Noi o considerăm o între
prindere a combinatului poligrafic, 
cu mențiunea că ea este deservită 
aproape în exclusivitate de elevi. 
Esențială mi se pare necesitatea de 
a-i pregăti pe tineri în avans tehno
logic. avind în vedere modernizarea

0 Un șerif extraterestru: DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Cîinele; FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19
0 Cobra se întoarce; PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
0 Pilot de formula I: ARTA (21 31 86) 
— 9’ 11" 13’ 15*  17’ 19
0 Yankeii:’MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15; 18, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 15; 18

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Gaițele — 17,30; (sala Atelier): 
Dl. Cehov e îndrăgostit — 18 

tehnicii tipografice. Calificăm oame
nii pentru o perioadă de cel puțin 
20—30 de ani de acum înainte. Din 
acest motiv, ne preocupă în prezent 
reînnoirea bazei materiale a atelieru
lui. trecerea la tehnica tiparului în 
offset, apoi achiziționarea unei mașini 
de fotoculegere electronică, procedeul 
cel mai modern. Chiar dacă mare 
parte dintre absolvenți vor lucra la

Cerințe actuale In procesul 
de Invățamint

început ne mașini de tip mai vechi, 
ei trebuie să cunoască si să poată 
folosi cele mai moderne procedee. în 
această ramură există, asa cum sa 
știe, o adevărată tradiție a transmi
terii meseriei din tată-n fiu si e plă
cut să constati că multi dintre pă
rinții elevilor de astăzi sînt munci
tori tipografi.

Despre sprijinul real acordat de 
combinatul poligrafic scolii avea să 
ne vorbească, la fata locului, ing. 
Cecilia Gheorghe. directoarea liceu
lui. Este una din cele trei unități 
școlare cu profil unic în tară (ală
turi de Liceul agroindustrial Bănea- 
sa. cu profil de apicultură. si de 
Liceul industrial nr. 3. de aeronau
tică). „Pregătim în liceu, afirma 
interlocutoarea noastră, muncitori 
tipografi policalificați, capabili să 
realizeze. încă din perioada de sta
giu. lucrări de mare complexitate. 
Prin introducerea fotoculegerii elec
tronice si a offsetizării vom răspun
de cerinței de a-i pregăti defazat pe 
elevii noștri. Munca în atelier este 
organizată ne grupe neomogene, 
astfel elevii din clasele mici pot fi 
îndrumați, asistați de cei din clasele 
mari, considerînd că aceasta este 
una dintre modalitățile de a cultiva 
întreaga activitate practică". Vizitînd 
acest atelier model, aveam să ne 
convingem că el este realmente o 
întreprindere poligrafică, cu secții 
bine utilate. în care te întîmpină 
o exemplară disciplină de producție. 
..Atelierul, spunea maistrul Florian 
Axentescu. este organizat pe flux 
tehnologic, avîndu-se în vedere dis
tribuirea cît mai economică a mun
cii. de la elaborarea pungii de co
mandă pină la controlul de calitate. 
Nici unul din beneficiarii noștri nu 
a avut pină acum vreo obiecție fată 
de calitatea lucrărilor tipografice 
contractate". în secția mașini, in 
care lucra schimbul de după-amiază, 
mi-a reținut atenția îndeosebi o ma

0 Filarmonica ,.George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio): Integrala
cvartetelor de coarde de Beethoven 
(II). Cvartetul „FORUM4* — 17,30
0 Opera Română (13 18 57): Emani 
— 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Okla
homa — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gin-Rummy — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Gustul parvenirii 
— 18,30
0 Teatrul Mic (14 70 81): Niște ță
rani — 19
9 Teatrul de comedie (16 64 60): 
Măseaua de minte — 17,30
0 Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Micul infern — 17,30; 

șină automată de imprimat, un gra- 
fopress tip 1985. așezată parcă sim
bolic vizavi de o mai veche ma
șină manuală. Atelierele de pre
gătire a formei, zincografie sînt si 
ele utilate cu instalații moderne, 
bine întreținute. S-ar' impune însă, 
arătau gazdele noastre, o mai pu
ternică Popularizare a acestui liceu, 
a condițiilor deosebite pe care el le 
oferă, mai ales în provincie.

— M-au impresionat foarte plăcut, 
spunea tovarășul Ion Trăilă. nrim- 
vicepresedinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al secto
rului 1. seriozitatea, conștiinciozita
tea cu care lucrează elevii Liceului 
industrial nr. 16. Desigur, nu în toate 
liceele activitatea practică este or
ganizată la nivelul dorit, fiind loc 
de mai bine în special în privința 
conlucrării dintre unitățile natrona- 
toare si licee. Deosebit de utilă mi 
s-ar părea analiza periodică a nive
lului si modului de integrare a ab
solvenților în unitățile în care au 
fost repartizați. S-ar realiza astfel 
si o reciprocitate de cunoaștere. în 
scopul unei mai atente elaborări a 
strategiei de viitor în instruirea 
practic-productivă.

Despre această reciprocitate vorbea 
secretarul de partid al I.U.C. „Gri- 
vita roșie". Ilie Bologa. propunînd 
ca în timpul anului școlar conducă
torii de întreprinderi să aibă mai 
multe — si mai eficiente — întîlniri 
cu elevii. Prezentînd situația activi
tății practice din Liceul industrial 
nr. 11. ing. Vasile Mladin. directorul 
întreprinderii mecanice de material 
rulant „Grivitâ roșie", arăta că se 
impune folosirea mai intensă a În
tregii baze materiale din scoală. ..Un 
aspect asupra căruia e încă de me
ditat. si nu numai de către factorii 
responsabili din școală, este cel al 
educației muncitorești, industriale a 
elevilor, factor hotărîtor pentru 
buna si rapida lor integrare în pro
cesul de producție, după absolvirea 
liceului sau a scolii profesionale".

— O problemă esențială a practi
cii productive, arăta tovarășul Ni
colae Croitoru, secretar al comite
tului municipal al P.C.R., constă în 
conținutul științific si tehnologic al 
acestei activități în atelierele-scoală. 
Un rol prioritar în dirijarea acestei 
activități revine unității patronatoa
re. răspunzătoare direct de nivelul 
pregătirii profesionale a cadrelor 
care predau la orele de practică. Se 
cuvine ca acestea să fie deopotrivă 
specialiști înarmați cu cele mai noi 
cunoștințe tehnologice si buni pe
dagogi. De asemenea, se impune or
ganizarea tuturor atelierelor De flux 
tehnologic, conturînd module de or
ganizare științifică a acestora. Prac
tica productivă este un element fun
damental al educației muncitorești, 
motiv pentru care este necesară o 
mai bună asimilare a elevilor în co
lectivele respective din întreprinderi. 
Elevii trebuie făcuți să se simtă ai 
acelui colectiv I Practica productivă 
nu poate fi verificată altfel decît 
prin eficienta ei economică si edu
cativă' .

Acțiunea organizată la nivelul Co
mitetului de partid al sectorului 1 
s-a înscris printre inițiativele con
crete si foarte folositoare în vederea 
îmbunătățirii permanente a instrui
rii practice si tehnologice a elevilor.

Costin TUCHIEA

t V
19,00 Telejurnal
20,30 Partid biruitor, vitează țară. 

Emisiune de muzică și poezie 
(color)

20,40 Tribuna TV. Partidul Comunist 
Român — gîndlre novatoare, ac
țiune revoluționară • Autocon- 
ducerea muncitorească

21,00 Fotbal : Anderlecht — Steaua 
București (repriza I). Semifinale
le „Cupei campionilor europeni". 
Transmisiune de la Bruxelles

21.45 Telejurnal
22,00 Fotbal (repriza a II-a)
22.45 închiderea programului

într-unul din laboratoarele Fa
cultății de mecanică de la 

Universitatea din Galați
Foto : D. Eugen

(sala Studio): Olelie șl Vînătorii — 
18
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18,30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78): Pompiliu de 
Pompadour — 18
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Nota zero la purtare — 9
0 Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77): 
Noul nostru vecin — 10; Elefănțelul 
curios — 15
0 Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Miorița — 17

COMUNISTUL
- promotor 

al experienței 
valoroase

(Urmare din pag. I)
nu invită energiile înnoitoare să le 
ia locul. De aici necesitatea, în mul
te împrejurări, a ținutei de campa
nie a forțelor progresului. De aici 
obligația morală a comunistului — 
omul destinat prin vocație, prin a- 
derența sa trup și suflet ia schimbă
rile regeneratoare — de a avea vi
teză de reacție la nou, viteză de 
reacție la răspîndirea lui. Obligație 
morală, în primul rind a comunistu
lui, omul care în istorie și-a asumat 
rolul de militant pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de progres ale celor în 
mijlocul cărora muncește și trăiește.

Cînd, într-un loc, organizațiile da 
partid își asumă misiunea introdu
cerii unei tehnologii noi, de mare 
dificultate, cu multă cheltuială de 
energie umană, dar și cu mari ran
damente și eficiență ; cînd, în alt 
loc, într-o cooperativă agricolă de 
producție din ținutul Olteniei ori 
al Banatului, făuritori ai recol
telor bogate nu-și leapădă „e- 
chipamentul de campanie" pină 
ce valoarea unor idei avansate 
n-ajunge la starea de rod ; cînd 
într-un laborator se pătrunde cura
jos în nucleul unei idei în premieră ; 
cînd într-un colectiv se face front 
comun, neîngăduitor împotriva cli
matului îmbîcsit, care blochează flu
xul normal al experienței înaintate — 
comunistul, omul aflat în linia întîl 
a acestor bătălii, știe că nu are de 
ales căi confortabile, bătătorite.

Ideile valoroase au, intr-adevăr, 
aripi puternice — aripile progresului. 
Dar, din păcate, nu întotdeauna au 
și culoar liber de zbor. Un om și-a 
petrecut multe concedii purtînd pe la 
diferite adrese, într-un geamantan, 
proba materială a unei experiențe 
valoroase, dar care se izbea mereu 
de ușile închise ale practicilor retro
grade. Omul acela, un „comunist de 
cursă lungă", cum l-a definit alt co
munist care a dat cîștig de cauză 
soluției sale, încercase să deschidă 
o ușă și în ramura lui de activitate, 
dar cum „nimeni nu-i profet...". Cînd 
îi întrebi pe unii dintre acești împă
timiți ai noului, purtători de experi
ență valoroasă din uzine sau de pe 
ogoare, din amfiteatre ori laboratoa
re, cum se explică obstacolele pe 
care experiența valoroasă le mai în
tîmpină uneori, înainte de a trece 
pragul afirmării, invariabil ei numesc 
decalaje de gîndire, rămîneri în urmă 
în planul conștiinței, oameni depășiți 
de ritmurile dinamice ale timpului 
nostru. Complicata alchimie umană a 
trecutului a lăsat în cîte unii rezi
duurile rutinei, opacitatea la nou. 
Dar, atenție : destui dintre aceștia 
mimează receptivitatea la experiența 
valoroasă. Atîta doar : nu se îndeam
nă să o aplice ! Limbajul lor are 
adesea o strălucire atrăgătoare, dar 
practica ii dezice. O recentă inves
tigație pe marginea generalizării 
unor tehnologii avansate a colecțio
nat în multe locuri cuvinte foarte 
„avintate" și „juste" despre necesi
tatea răspîndlrii ei, unii păreau chiar 
foarte convingători în teorie, dar la 
proba de foc a practicii, a faptelor, 
au capotat lamentabil.

Rezultă de aici datoria comunistu
lui, indiferent de locul său în ierar 
hia socială, de a cîntări atent vorbele 
și faptele, de a discerne adevărul, 
de a pune preț nu pe intenții, dar 
mai ales pe acțiunea practică, efi
cientă, convingătoare. Receptivitatea 
față de nou nu e un slogan sărbăto
resc, bun de a fi invocat la nevoie, ci 
o calitate morală care desemnează 
poziția unuia sau altuia în raport cu 
ideile transformatoare, calitate mora
lă ce se cere onorată prin participa
rea la bătălia de pe cîmpul nu în
totdeauna presărat cu flori al răspîn- 
dirii experienței înaintate.

Mijloacele de a fructifica din plin 
cursul ridicat al acestei „valute forte" 
care este experiența înaintată, acum, 
în acest cincinal, sînt multi
ple : de la consfătuiri și schim
buri de experiență consacrate iniția
tivelor cu mare viitor și pină la sim
pozioane, expoziții, întîlniri cu pro
motorii spiritului novator, sesiuni de 
comunicări etc. Da, mijloacele aflate 
la dispoziție sînt multiple. Și acțiu
nile ce se întreprind, de asemenea, 
întrebările care se ridică în fața fie
cărei organizații de partid, a fiecărui 
comunist sînt : totuși, cine se ocupă 
concret de tezaurizarea experienței 
valoroase ? Cine o validează și o 
ajută să treacă pragul practicii, să 
prindă rădăcini peste tot unde se 
justifică ? Ce se întîmplă, concret, 
după fiecare schimb de experiență, 
demonstrație practică, simpozion, se
siune de comunicări, expoziție etc. ? 
in ce se concretizează cîștigul, este 
el pe măsura investiției de gîndire ? 
Departe de a fi întrebări retorice, 
acestea sînt și trebuie să fie peste 
tot reflexul unor preocupări firești, 
premise de acțiune concretă, sub gi
rul unui control riguros, in baza unor 
obiective precis delimitate. Aceasta, 
tocmai pentru că se vorbește foarte 
mult despre necesitatea răspîndirii 
experienței valoroase, dar pe alocuri 
se face incă destul de puțin în 
această privință.

Reprezintă această realitate unul 
din punctele de pornire în desfășu
rarea de către comuniști, de către 
organizațiile de partid de la fiecare 
loc de muncă a unei stăruitoare ac
tivități pentru generalizarea a ceea 
ce este valoros în munca de zi cu zi, 
pentru înlăturarea vechiului ce se 
constituie drept frînă în calea pro
gresului. Promovarea experienței va
loroase este cu atît mai imperioasă 
în acest cincinal al ritmurilor și exi
gențelor sporite. Comuniștii au con
știința că, acționind astfel, angajează 
în opera de construcție una din cele 
mai redutabile arme aflate în arse
nalul progresului : investiția de gîn
dire.

Ca oameni ai gîndirii cutezătoare, 
afirmată în istorie și validată de is
torie, comuniștii nu pot fi decît pe 
baricadele acestei bătălii. Cu fervoa
re, cu angajare și dăruire revoluțio
nară.

r
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

a primit un grup de oameni de afaceri din S.U.A.
(Urmare din pag. I)
dezvoltarea în continuare a. relații
lor economice dintre România și 
Statele Unite, dintre firme america
ne si întreprinderi românești, oaspe
tele a exprimat dorința oamenilor de 
afaceri prezenti. a unui mare nu
măr de firme din S.U.A.. de a ex
tinde si amplifica raporturile de co
laborare dintre cele două tari, de a 
ridica substantial volumul schimbu
rilor comerciale.

în cuvîntul său. ambasadorul 
S.U.A. la București, Roger 
Kirk. a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în numele gu
vernului american, deosebita grati
tudine pentru primirea acestui în
semnat grun de oameni de afaceri, 
subliniind că vede în aceasta o do
vadă a importantei pe care pre
ședintele României o acordă dezvol
tării comerțului, relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Adresîndu-se oaspeților, președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că România acordă o mare im
portantă dezvoltării relațiilor econo
mice româno-americane. evidențiind 
însemnătatea deosebită pe care o au 
prevederile acordului comercial, sem
nat de președinții celor două țări. în 
1975. pentru desfășurarea liberă a 
relațiilor economice româno-ameri
cane.

Subliniind că economia româ
nească înregistrează an de an 
progrese însemnate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că Româ
nia are un program de dezvoltare 
puternică pentru următorii cinci ani 
si pină în anul 2000. fiind angaja
tă ferm pe calea modernizării, a 
revoluției tehnico-stiintifice. ceea ce 
creează condiții dintre cele mai 
bune extinderii colaborării cu alte 
state, participării active Ia schimbu
rile economice internaționale. Tara 
noastră, a subliniat în continuare 
președintele României, este inte
resată într-o colaborare largă cu 
Statele Unite și se pronunță ferm 
pentru respectarea înțelegerilor <■ 
existente, pentru încurajarea ex
tinderii colaborării între firmele 
românești și americane. Un rol 
deosebit în amplificarea rapidă a 
schimburilor economice dintre cele 
două țări l-ar avea încheierea unor 
acorduri de lungă durată, extinderea 
formelor de colaborare, crearea de 
noi societăți mixte de producție cu o 
activitate mai largă.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea ca relațiile româno-americane 
să cunoască, în continuare, o dezvol
tare largă, în diferite domenii de ac
tivitate, pe baza principiilor depli
nei egalități in drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in-

terne și avantajului reciproc, eviden
țiind că normele comerțului interna
țional, cu adevărat liber, în ambele 
sensuri, presupun renunțarea la orice 
restricții, condiționări și piedici. Sint 
condiții — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ca relațiile din
tre România și Statele Unite să de
vină, prin eforturi comune, mai pu
ternice și să demonstreze că este po
sibil ca țări cu orînduiri sociale di
ferite, de mărimi diferite, să colabo
reze în deplină egalitate.

Președintele României a insistat 
asupra faptului că dezvoltarea rela
țiilor economice internaționale, a co
merțului între state, este strîns lega
tă de rezolvarea marilor probleme 
ale lumii de azi. A fost subliniată 
importanța deosebită a opririi cursei 
înarmărilor, a înfăptuirii dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare, a încetării experiențelor nu
cleare, evidențiindu-se, în acest sens, 
necesitatea că S.U.A. să răspundă 
pozitiv recentelor propuneri sovie
tice privind realizarea unei înțele
geri corespunzătoare, ceea ce ar avea 
o însemnătate deosebită în viața in
ternațională, inclusiv pentru comer
țul mondial.

In încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat, din nou, 
oamenilor de afaceri americani 
succes în activitatea lor, In desfășu
rarea unei colaborări cît mai bune 
cu întreprinderile românești.

Succese deosebite ale minerilor din Valea Jiului

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România vă transmit dumnea
voastră, întregului popor român, un salut cordial si urări de succes in con
strucția socialistă.

N. I. RIJKOV
Președintele

Consiliului de Miniștri al V.R.S.S.

Vizita delegației parlamentare din Republica Turcia
La invitația Marii Adunări Națio

nale, marți a sosit in Capitală o de
legație parlamentară din Republica 
Turcia, condusă de Necmettin Ka- 
raduman, președintele Marii Adu
nări Naționale a acestei țări, care e- 
fectuează o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Mehmet 
Sagdic si Osman Bahadir. membri 
ai parlamentului.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați în M.A.N.

Au fost de față Siireyya Yuksel, 
ambasadorul Republicii Turcia la 
București, membri ai ambasadei.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
a avut o întrevedere cu delegația 
parlamentară turcă.

în cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații 
de prietenie și colaborare statornicite

între România și Turcia, subliniin- 
du-se rolul hotărîtor pe care l-au 
avut și îl au întîlnirile și convorbirile 
la cel mai înalt nivel în adîncirea 
continuă a acestor raporturi. In con
tinuare s-a făcut un schimb de infor
mații cu privire la organizarea și 
activitatea celor două foruri legisla
tive, evidențiindu-se contribuția pe 
care o pot aduce parlamentele și par
lamentarii la dezvoltarea legăturilor 
bilaterale în domenii de interes re
ciproc. A fost subliniată, de aseme
nea, dorința intensificării, în conti
nuare, a conlucrării dintre cele două 
parlamente pe plan internațional, în 
vederea soluționării problemelor cu 
care se confruntă în prezent omeni
rea, pentru crearea unui climat de 
pace, securitate și înțelegere în lume.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea delegației 
parlamentare din Republica Turcia.

(Agerpres)

Azi încep lucrările 
celui de-al Xlll-lea

Congres al P. C. Bulgar

Minerii Văii Jiului, mobilizați de 
organizațiile de partid, au început 
primul an din actualul cincinal cu 
hotărîrea fermă de a obține produc
ții superioare de cărbune, care să 
satisfacă mai deplin cerințele econo
miei naționale de cărbune energetic 
si cocsificabil. Avînd din timp o te
meinică pregătire a capacităților de 
producție — majoritatea întreprinde
rilor au înregistrate plusuri la lucră
rile de deschideri si pregătiri — asi- 
gurînd un număr corespunzător de 
posturi direct productive în abataje, 
folosind mai deplin complexele me-

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobîndă 
si cîstiguri ieșite cîstigătoare la tra
gerea la sorti pentru trimestrul I 

1986

canîzate din abatajele frontale, s-au 
înregistrat in mai multe unități mi
niere depășiri de 1—2 tone cărbune 
pe post. Drept urmare, în primul tri
mestru al acestui an s-a obținut o 
producție netă suplimentară de_ 16 000 
tone cărbune. 24 000 tone cărbune 
pentru cocs și 70 000 tone cărbune 
energetic. Demn de subliniat este 
faptul că în luna martie s-a extras 
cea mai mare cantitate de cărbune 
brut din istoria Combinatului minier 
Valea Jiului, depășindu-se prevede
rile planului la producția-marfă cu 
26 milioane lei. Merită a fi eviden
țiată activitatea minerilor din Paro- 
seni. Lonea, Lupeni. Uricani, Vul
can si Dilja. care si-au adus o pre
țioasă contribuție la obținerea aces
tor importante succese în întrecerea 
pentru a da patriei cit mai mult căr
bune. (Sabin Cerbu).

Oameni tare au învins munții și apele
(Urmare din pag. I)

Calcularea si înscrierea cistigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.
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1 613452 50 000
1 7038612 50 000
1 1851228 40 000
1 4492992 40 000
1 4905209 30 000
1 3665809 30 000
I 5240230 30 000
1 5501775 20 000
1 2976397 20 000
1 385519 20 000
1 5188473 20 000
1 2938514 20 000
1 3568834

Terminația 
numărului 
libretului 
cîștigător

20 000

72 84539 10 000
72 72040 îoooo
72 93503 10 000
72 18643 5 000
72 95106 5 000
72 57171 5 000
72 84442 5 000
72 03772 5 000

713 9305 2 000
713 8261 2 000
713 4081 2 000
713 6821 2 000
713 5256 2 000
713 6869 1 000
713 9170 1 000
713 0889 1 000
713 4170 1 000
713 0679 1 000
713 0768 500
713 6035 500
713 2160 500
713 0078 500
713 3876 590
713 7526 500
713 7998 500
713 5204 500
713 7772 500
713 0369 500
713 3511 500
713 9072 500
713 4701 500
713 3992 500
713 7203 500
713 2383 500
713 2611 500
713 6504 500
713 2869 500
713 1056 500

21 979 ciștiguri in
22 175 000valoare totală de lei :

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîstiguri 
ieșite cîstigătoare la tragerea la sorti 
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Terminațiile 
numărului 
cîștigător

Procentul 
de ciștiguri

1 529 250%
2 300 200 %
3 758 100 %
4 573 50 %
5 971 25 %
6 194 25 %
7 323 25 %
8 328 25 %
9 361 25%

10 676 25%
11 131 25 %
12 954 25 %

25 %13 503
14 893 25%

25 %15 884

tesc că — în felul ei — este 
unică in România.

— Cum asta 7
— Păi, eu nu cred să mai 

existe in țară o comună ca 
Gilăul, care să aibă in cu
prinsul ei cinci 
trale...

— Cinci ?
— Să le luăm 

Tarnița, Someșul 
lău I și Gilău II.

— Au ieșit patru...
— S-o numărăm și pe 

străbunica hidrocentralelor 
din România, mica centrală 
de la Someșul Rece...

— Da, am vizitat-o.
— A fost dată în funcțiu

ne in 1905. Ați văzut că în 
curtea ei se află — turnat 
in bronz da către fostul 
mecanic al uzinei — bustul 
lui Avram Iancu, revoluțio
narul care a străbătut ade
sea locurile noastre cu pa
sul neînfricat al luptei sale. 
In septembrie 1944, mecani
cul Dumitru Cadiș, cel care 
a turnat bustul in bronz, a 
pus mina pe armă să apere 
centrala de trupele hitleris- 
te și horthyste cotropitoa
re. A căzut in bătălie, in- 
demnindu-i pe cei doi fii ai 
săi să ducă lupta mai de
parte. Astăzi, unul din ne
poții lui Dumitru Cadiș e 
șef de tură la hidrocentrala 
Tarnița.

— Admirabilă, emoționan
tă epopee...

— Am amintit-o pentru a 
arăta cit de adine e implin- 
tat în istorie filonul luptei 
revoluționare căreia parti
dul ii dă astăzi o deosebită 
strălucire prin marile sale 
înfăptuiri. E datoria noas
tră, a comuniștilor, să îm
bogățim, să facem mai pu-

ternic acest filon. In zilele 
noastre, mai mult ca ori- 
cind, spirit revoluționar în
seamnă faptă revoluționară.

tocmai 
atit de

hidrocen-

pe rind : 
Cald, Gi-

veni cu

— Ilustrați-ne, 
prin fapte, acest 
limpede adevăr...

— La început aș 
un fapt care, in aparență,
ar putea fi socotit banal : 
din 1977 și pînă in ziua de 
azi nu s-a înregistrat la noi 
nici o absență și nici măcar 
un singur minut de intir- 
ziere. Asta spune mult 
despre munca unor oameni 
care au responsabilitatea de 
a lucra cu tensiuni electrice 
mari — de 6 000 de volți — 
și cu presiuni hidraulice de 
30 de atmosfere. Deși se 
afirmă uneori că greșeala 
este omenească, la noi nue 
voie să greșești. Și aș putea 
să arăt că asta nu e totul.

— Vă rugăm.
— Spiritul revoluționar se 

manifestă și in inițiative, 
in promovarea noului în 
tehnică. Iată, înainte Tar- 
nița folosea 60 de metri 
cubi de apă pe secundă, iar, 
mai la vale, Gilău I — doar 
45. Înseamnă că în fiecare 
secundă se pierdeau 15 
metri cubi de apă, care — 
după cum se știe — la noi 
e „aur alb", adică energie 
electrică pentru magistra
lele de forță ale țării. Co
muniștii nu s-au împăcat 
cu această „scăpare" a pro- 
iectanților. La inițiativa lor, 
la Gilău I au mai fost in
stalate, cu cheltuieli mini
me, încă două turbine ce 
transformă in energie elec
trică cei 15 metri cubi, care, 
pînă de curind, se iroseau.

— Rodnică inițiativă! Vor
beați și de promovarea 
noului in tehnică...

— Păi, noi nu stăm doar

să ne uităm la turbinele 
astea și să le vedem, așa. 
cum se învirtesc. Le îngri
jim, le meșterim zi și 
noapte, stăm de vorbă cu 
ele. Și așa aflăm că pot fi 
și mai bune, că pot da ran
damente și mai mari. Am 
făcut citeva propuneri de 
îmbunătățire pentru turbi
nele EOS-1100 și am aflat 
că soluțiile noastre tehnice 
au fost adoptate de cei de 
la Reșița. Nu că am fi gro
zavi — mai avem atit de 
multe de făcut! — dar sîn- 
tem bucuroși că si noi, cei 
din Gilău, o comună din 
marginea Apusenilor, pu
tem să ducem tehnica îna
inte măcar cu un pas.

— Eu aș zice că in pro
movarea tehnicii e impor
tant fiecare pas. cit de 
mic, comentează cele au
zite Horea Nap, directorul 
Întreprinderii electrocen- 
trale Cluj. Noi, cei care 
valorificăm și gospodărim 
potențialul hidroenergetic 
din patru județe ale Tran
silvaniei, știm bine că — 
adunate la un loc — pira- 
iele mici fdc riurile mari.

dumnea- 
valoare de

Pentru că 
spirit revo-

— Remarca 
voastră are și 
simbol!

— Întocmai! 
era vorba de
luțignar și. totodată, pen
tru a rămâne „in nota" 
discuției, ca împătimit de 
literatură istorică, as a- 
dăuga citeva cuvinte, por
nind de la titlul unei e- 
moționante lucrări drama
tice ce infățișază lupta e- 
roică a partidului nostru: 
„Marele fluviu iși adună 
apele". Aidoma unui flu
viu uriaș, partidul nostru 
— a cărui aniversare o cin
stim cu cununa faptelor —

a unit prin ani forțele în
tregului popor, ducindu-l 
la victoria Revoluției si la 
marile înfăptuiri ale zile
lor de azi. Iată, să luăm 
sistemul hidroenergetic al 
Someșului. Cite generații 
n-au visat la înfăptuirea 
lui! Dar i-a fost dată ge
nerației noastre fericirea 
de a-l realiza. Și la ce 
proporții! Numai hidro
centrala de la Mărișelu e 
de o sută de ori mai pu
ternică decît vechea cen
trală de la Someșul Rece.

— Comparația e edifica
toare.

— Ei bine, această ame
najare complexă a Some
șului este in întregime — 
adică începind de la con
cepție și pină la finalizare
— o creație a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". a aces
tui timp de aur din istoria 
patriei. Datorită preocupă
rii personale a secretarului 
general al partidului, ame
najările riurilor din aceas
tă parte a tării se consti
tuie intr-un nesecat te
zaur : pulsează milioane și 
milioane de kWh de ener
gie electrică in sistemul 
energetic național, asigură 
mari resurse de apă pota
bilă si pentru irigații. E o 
înfăptuire pentru prezent 
și pentru viitor, pe măsu
ra acestei epoci atit de bo
gate in realizări.

Cuvintele dobîndesc o 
vibrație deosebită aici. în 
preajma uriașelor lacuri de 
acumulare, aici, 
rea — cu viteze
— a turbinelor.

Deși frunza 
abia îmbobocită,
primăvară si aici, in Apu
seni.

lingă roti- 
amețitoare

arinului e 
totuși, e

Sofia, capitala Bulgariei socialis
te vecine și prietene, și-a înnoit 
chipul în cinstea importantului 
eveniment politic — Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, care, prin hotăririle ce 
este chemat să le adopte, ur
mează să marcheze un pas apre
ciat ca decisiv in dezvoltarea eco
nomică și socială a țării in urmă
torii cinci ani și mai departe, din
colo de pragul viitorului mileniu. 
Bulevardele largi, edificiile publi
ce, ridicate în ultimii ani, care dau 
o notă de modernitate accentuată 
orașului, deloc distonantă cu ve
chile clădiri in stil tradițional, pie
țele, ce oferă privirilor o perspec
tivă odihnitoare, sint străjuite de 
faldurile îngemănate ale drapelelor 
naționale și steagurilor partidului, 
alternind cu panourile pe care stau 
scrise lozinci de salut in cinstea 
forumului comuniștilor, tn nu
meroasele parcuri existente iarba a 
dat colțul, iar sofioții îți vorbesc de 
coincidența simbolică intre primă
vară, anotimp al înnoirilor, venită 
anul acesta mai devreme ca de obi
cei, și congresul 
pe care ei îl nu
mesc al preface
rilor înnoitoare. 
Afirmație ce iși 
găsește acoperire 
in plasarea an
samblului dezba
terilor congresului sub semnul pro
gresului tehnico-științific.

Timp de patru zile, începind de 
astăzi și pină la 5 aprilie, cei peste 
2 600 de delegați urmează să-și 
spună cuvîntul asuprfl principalu
lui obiectiv strategic pe care parti
dul l-a formulat incă la plenara din 
februarie trecut și pe care l-a de
taliat in TEZELE pentru congres : 
a face din tehnologia avansată 
baza însăși a edificării socialismu
lui dezvoltat. Alături de ei, in 
marea sală a Palatului Popular al 
Culturii, se vor afla delegați repre- 
zentind circa 140 de partide comu
niste și muncitorești, partide de
mocratice și revoluționare, mișcări 
de eliberare națională, partide so
cialiste și social-democrate, invi
tate să asiste la forumul comuniș
tilor bulgari.

Cuvintele-cheie care definesc 
principalele direcții de acțiune în 
viitor, așa cum se regăsesc ele in 
documentele ce vor fi supuse con
gresului, 'sint microelectronica, in- 
for matico, robotica, biotehnologiile, 
sursele neconvenționale de ener
gie... Un viitor ale cărui temelii 
sint puse incă de astăzi, așa cum 
o dovedesc multiplele vești ce pot 
fi întilnite in aceste zile în pagi
nile presei bulgare, in rubrici cu 
titluri semnificative, cum ar fi: 
„Izvorul satisfacției" sau „Itinera
rele Congresului". Dacă industria 
electronică bulgară iși propune să 
realizeze, de pildă, un sistem uni
versal de tehnică de calcul pe 
bază de microcomputere, destinat, 
deopotrivă, cercetărilor științifice, 
automatizării proceselor de produc
ție și utilizării în transporturi, 
aceasta a devenit posibil ca urma
re a unui număr de tehnologii puse 
la punct în cincinalul încheiat, in
clusiv asimilării cu succes a unor 
microprocesoare și dișcuri cu me
morie îmbunătățite.

Biotehnologiile nu constituie nici 
ele o noutate absolută în unele 
mine de cupru, extracția metalu
lui din minereuri sărace realizin- 
du-se cu ajutorul unor agenți bio
logici. In zona Varna, de pildă, se 
proiectează un sistem de centrale 
electrice eoliene care, în faza fina
lă. urmează să atingă o putere de 
100—150 MW, dar incă la sfîrșitul 
lunii martie a acestui an o centra-

Corespondență 
din Sofia

lă experimentală de capacitate 
mică a și intrat parțial in funcțiune 
in cinstea congresului.

Chimia de mic tonaj, domeniu in 
care s-au obținut, de altfel, succe
se indubitabile in anii trecuți, a 
răspuns și ea „prezent" in cinstea 
aceluiași eveniment cu o serie de 
noutăți : încă de la începutul anu
lui au intrat în producție, intre al
tele, conducte și rezervoare din 
sticlă plastică, material cu posibili
tăți largi de valorificare și la con
strucția de subansambluri care 
funcționează in medii acide, ceea 
ce va permite realizarea de econo
mii substanțiale de oțel inoxidabil.

Sint numai citeva exemple ale 
strădaniilor pline de dăruire ale 
oamenilor muncii dornici de a pre
figura prin hărnicie și ingeniozita
te sarcinile ce vor fi stabilite de 
congres in domeniul introducerii 
in producție a cuceririlor recente 
ale științei și tehnicii ca mijlocul 
cel mai sigur de sporire a produc
tivității muncii și, deopotrivă, de 
îmbunătățire a calității vieții. Și 
cine alții decit tinerii sint chemați 

să fie promotorii 
acestor cuceriri. 
Iar modul in care 
tinerii au înțeles 
să se achite de a- 
ceastă îndatorire 
de onoare reiese 
din participarea 

unui număr impresionant de bri
găzi de tineret, peste 3 000, la în
trecerea in cinstea congresului ini
țiată de Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist și avind ca 
unul dintre obiectivele de frunte 
tocmai asimilarea in producție a 
noutăților tehnico-știlnțifice.

Desigur, ceea ce presa bulgară 
numește „intelectualizarea crescin- 
dă a activității productive", incor
porarea unui coeficient sporit de 
inteligență in procesul muncii nu 
este o treabă ușoară. Ziarele din 
țara prietenă nu pregetă să re
amintească de contextul economic 
internațional in care are loc tre
cerea la înfăptuirea unei sarcini 
de asemenea anvergură, context 
caracterizat printr-un șir de recu
luri și dificultăți ce se răsfring in
tr-o măsură mai mică sau mai mare 
asupra tuturor țărilor. Așa cum 
economia socialistă s-a dovedit in 
măsură să facă față cu succes unor 
astfel de dificultăți, tot așa socia
lismul — aceasta este ideea care 
străbate ca un fir roșu documen
tele premergătoare Congresului 
Partidului Comunist Bulgar — este, 
prin însăși natura sa, cel mai în 
măsură să asigure cerința promo
vării a ceea ce este mai înaintat 
în gindirea umană în vederea dez
voltării societății.

Si dacă socialismul șl știința sint 
de nedespărțit, cu atit mai de 
nedespărțit sint chemate a fi so
cialismul și pacea. Din acest punct 
de vedere, in partea de politică 
externă a Tezelor Partidului Co
munist Bulgar se relevă in mod 
expres dorința Bulgariei de a con
tribui la menținerea climatului de 
înțelegere reciprocă in Balcani, la 
transpunerea in viață a propuneri
lor de a transforma peninsula in
tr-o zonă liberă de arma nucleară 
și cea chimică. Este, desigur, un 
motiv de satisfacție de a regăsi 
astfel in documentele congresului 
inițiativa lansată prin Declarația- 
Apel comună romăno-bulgară, incă 
un gest al prieteniei statornice în
tre două țări pe care le leagă, deo
potrivă, tradițiile unui trecut de 
lupte comun și aspirațiile de pro
pășire și dezvoltare pașnică ale 
prezentului socialist.

Romulus CAPLESCU
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Construcții modeme la Focșani
Foto : E. Dichiseanu

INFORMAȚII SPORTIVE

Azi, în semifinalele „Cupei campionilor"

LA BRUXELLES, STEAUA ANDERLECHT

Cîstigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea 
cistigului ; dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la sută 
din valoarea cistigului. se acordă un 
cistig de 10 ori mai mare decît sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de cistig.

V
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 2 aprilie, ora 20 — 5 
aprilie, ora 20. în țară: Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil, mai 
mult noros în centrul șl nordul țării. 
Ploi locale, sub formă de averse, vor 
cădea la începutul intervalului în cen
trul și nordul țării și izolate în rest. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări în estul țării și zona

de munte. Temperatura va marca o 
scădere ușoară și în sudul șl sud-estul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
între 9 și 19 grade, local mal ridicate 
în primele zile. Izolat condiții de 
grindină, iar la peste 1 700 metri alti
tudine — averse de lapoviță șl nin
soare. In București: Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil, mai 
mult noros către sfîrșitul intervalului, 
cind vor cădea averse de ploaie. Vîn- 
tul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 3 și 6 grade, 
iar cele maxime între 17 șl 19 grade.

BRUXELLES — prin 
telefon de la Gheorghe 
MITROI • Azi, Steaua 
va debuta in semifinalele 
„Cupei campionilor eu
ropeni", intilnind, aici, in 
capitala Belgiei, echipa 
Anderlecht.

Sosiți luni la prinz, ju
cătorii echipei Steaua au 
și efectuat două antrena
mente. Unul, luni seara, 
de 90 de minute, in in
cinta stadionului pe care 
se va juca meciul, dar pe 
un teren alăturat, din 
cauză că ploua și era no
roi. Celălalt antrenament, 
marți seara, la ora me
ciului, un antrenament 
fizic și tehnico-tactic de 
60 de minute. Timpul 
rece și ploios luni s-a 
îndreptat în bună măsu
ră marți, cind s-a ajuns 
pină 
este 
incit 
apar 
șului

la 7—10 grade. Dar 
foarte schimbător, 
in citeva minute 

nori deasupra ara
și începe ploaia

rece. Dintre jucătorii 
noștri, nu sint probleme 
decit cu Belodedici, care 
a fost gripat șl de miercu
rea trecută abia luni sea
ra a făcut primul antre
nament. Se speră totuși 
că va putea juca. Marți 
dimineața, echipa a făcut 
o excursie in portul-oraș 
Anvers, aflat la 48 km 
depărtare de Bruxelles. 
La întoarcerea la Bru
xelles, in holul hotelului 
„President-Nord", au fost 
așteptați de o echipă a 
televiziunii 
numeroși 
gieni.

Referitor
Jenei, antrenorul princi
pal al echipei Steaua, ne 
spunea : „Sintem con- 
știenți că avem de făcut 
față unui adversar deo
sebit de puternic șt ex
perimentat. Am văzut pe 
Anderlecht jucind zilele 
trecute la Bruges, în der
biul campionatului bel-

locale și de 
ziariști bel-

la meci, Em.

pro- 
știe ce

gian. Este o echipă 
fesionistă, care 
vrea și poate ce vrea. 
Jucătorii noștri s-au pre
gătit insă cu toată serio
zitatea pentru contraca
rarea acestui adversar și 
sint încrezători in capa
citățile lor pe parcursul 
celor două meciuri, tur- 
retur".

La rindul său, interna
ționalul lovan ne spunea : 

„Însuși faptul că am a- 
juns să jucăm intr-o se
mifinală europeană cu 
Anderlecht este o perfor
manță. Dar o performan
ță care ne obligă. Pal
maresul adversarilor noș
tri este impresionabil. 
Dar noi nu jucăm cu pal
maresul lor, ci jucăm cu 
cei 11 jucători care vor 
intra pe teren. Vom face 
tot ce putem ca 
zăm o mare 
manță".

Se crede că 
vor juca în următoarea

să reali- 
perfor-

belgienii

formație : portar — Ve- 
keman, danezul Olsen va 
juca „libero" ; Grun (De- 
mol), Peruzovici și An
derson — fundași; Ven- 
dereycken — in fața liniei 
de fundași ; Friman, Scifo 
și Vercauteren — mijlo
cași ; Lozano și Vanden- 
bergh atacanți.

In funcție de starea fi
zică a lui Belodedici, 
Steaua iși va fixa forma
ția, care, probabil, va fi 
cea standard. Adică : Du- 
cadam — lovan, Belode
dici, Bumbescu, 
lescu — Balint, 
Bdloni, Majaru - 
tuș, Pițurcă.

Meciul Steaua — An
derlecht va începe la 21 
— ora României, șl va fi 
arbitrat de A. Prokop 
(R.D. Germană).

In rindurile formației 
noastre campioane dom
nește o stare de mobiliza
re sufletească deosebită 
in vederea meciului de 
astă seară. Împreună cu 
numeroșii susținători, care 
din toate colțurile țării 
vor fi azi cu inimile ală
turi de jucătorii noștri, 
să-i urăm succes echipei 
Steaua.

FOTBAL. Azi, în etapa a XXII-a 
a campionatului diviziei A se vor 
disputa șapte meciuri, după urmă
torul program : Sportul studențesc 
— Universitatea Cluj-Napoca ; S.C. 
Bacău — Universitatea Craiova ; 
F.C.M. Brașov — Corvinul ; Politeh
nica Timișoara — Gloria ; F.C. Bi
hor — Rapid ; Chimia — F.C. Ar
geș ; F.C. Olt — Dinamo. Partida 
Victoria București — Petrolul Plo
iești se va disputa joi, 3 aprilie, iar 
meciul Steaua — A.S.A. a fost ami
na t.

Toate jocurile vor Începe la ora 
17,00.

Bărbu- 
Stoica, 
Lăcă-

HANDBAL. Marți s-a efectuat 
la Basel tragerea la sorți a meciu
rilor contînd pentru semifinalele 
cupelor europene la handbal mas
culin. în „Cupa Campionilor euro
peni", echipa Steaua București, 
campioana României, va lntîlni (pri
ma partidă pe teren propriu) for
mația iugoslavă Metaloplastica Sa- 
bac. în cealaltă semifinală, echipa 
poloneză Wybrezeze Gdansk va juca 
în compania formației Atletico Ma
drid. în „Cupa Cupelor", echipa Mi- 
naur Baia Mare va avea ca adver- 

* sară (primul joc pe teren propriu) 
formația vest-germană T.V. Gros
swallstadt. în a doua semifinală se 
vor întîlni H.C. Barcelona și Epitoek 
Vesprem (Ungaria). Meciurile tur se 
vor disputa în intervalul 7—13 apri
lie, iar întîlnirile retur între 14—20 
aprilie.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „SIMBIOZA" A DOUĂ... 

INSTALAȚII. Termopompa solară, o 
nouă instalație realizată în Franța, este 
rezultatul contopirii unei pompe de căl
dură de concepție foarte simplă si a unor 
captatoare solare. Destinată termoficării si 
preparării de apă caldă menajeră, termo
pompa solară reunește avantajele ambelor 
instalații componente, depăsindu-le însă 
inconvenientele. în cazul captatorului so
lar. inconvenientul constă în faptul că, 
deși costisitor, el nu este eficient iarna, 
cînd ziua-lumină se scurtează, iar durata 
medie de prezentă a soarelui este de nu
mai două ore. în cazul pompei de căldu
ră. instalație ce extrage energie din aerul 
exterior, transmitind-o unor radiatoare, in
convenientul rezidă in faptul că aceasta 
necesită o serie de dispozitive anexe, ele 
însele consumatoare de energie. Cit priveș
te termopompa solară, ea permite să 
exploateze energia solară 
rind nevoile termice ne 
nului. cu o economisire 
la sută a cheltuielilor de

lele mai reci, cînd termopompa solară nu 
poate acoperi nevoile locuinței, se recurge 
la rețeaua electrică.

Mai precis, termopompa solară este re
zultatul cuplării unor captatoare cu cir
culație de freon (si nu de ană) si a unei, 
termonompe. Fiind mai reci decît aerul de 
afară, captatoarele pot extrage energie atit 
din radiația solară directă, cit si din ae
rul ambiant, din vînt si din ploaie. Căl
dura captată astfel 24 de ore din 24 se 
transferă în locuință. Ia o temperatură mai 
ridicată, cu ajutorul termopompei. Cît des
pre randamentul energetic, acesta este cu 
35 la sută mai bun decît al unei pompe 
clasice aer-apă, ceea ce permite adaptarea 
pentru instalație a unei pompe de căl
dură de putere mal mică si deci mai pu
țin costisitoare.

zarea diamantelor de mari dimensiuni, res
pectiv cu masa pînă la două kilograme. 
Dezvoltarea fabricației de nestemate sin
tetice de mari dimensiuni va permite, im
plicit. dezvoltarea tehnicilor de forai, per
fectionarea laserilor si a masinilor-unelte 
pentru prelucrarea metalelor.

redutabile valuri si aisberguri (realizate din 
nolistiren expandat si cu lest din plumb). 
Noile condiții de testare sînt propice pen
tru studierea comportării navelor obișnuite, 
a spărgătoarelor de gheată și a platfor
melor marine de foraj petrolier, aprecia
ză specialiștii institutului.

I

se 
si iarna, acope- 
tot parcursul a- 
de ordinul a 65 
încălzire. în zi-

• NESTEMATE DE DOUĂ KI
LOGRAME. Cercetători din cadrul In
stitutului unional pentru curenti de înal
tă frecventă din Leningrad au pus la 
punct prototipul primei instalații ce ur
mează a fi produsă în serie pentru reali-

• AISBERGURI DE LABORA
TOR. Nave miniaturale evoluînd pe un 
miniocean turbulent si pregătite să în
frunte șocurile unor miniaisberguri... A- 
cesta este spectacolul zilnic pe care îl o- 
feră noul laborator, cel mai modern de 
acest fel din lume, cu care a fost înzes
trat Institutul de cercetări a dinamicii ma
rine din Canada. ..Vedeta" acestui centru 
de cercetări este un calculator electronic 
specializat în fabricarea unor modele de 
nave din lemn ori din fibre de sticlă, la 
scară redusă. In mai puțin de 24 de ore, 
acest calculator poate oferi toti parame
trii unei machete de 11 metri lungime. în 
cele trei bazine de testare a navelor, din
tre care unul este mare aproape cît un 
teren de fotbal, se pot simula cele mai

• PEPINIERĂ DE... ALIGA
TORI. în rîndul animalelor pe cale da
dispariție se înscrie și aligatorul, una din
tre cele două specii care mai trăiesc în 
apele dulci ale zonelor temperate fiind re
prezentată de aligatorul de Yangzi. Inițial, 
această specie era răspîndită în unele lacuri 
și mlaștini de pe malurile fluviului Yangzi. 
O dată cu schimbările survenite în mediul 
înconjurător, aria de răspîndire s-a con
centrat însă în apropierea orașului Xuan- 
cheng. Tocmai aici a fost înființată, în 1972, 
o crescătorie de asemenea aligatori decla
rați ca animale „cu protecție de rangul 
întîi". în 1983, crescătoria mult extinsă a 
devenit centru de cercetare și înmulțire. 
Cercetătorii chinezi au și pus la punct un 
ansamblu de metode de creștere a aligatori

lor adulți, de înmulțire artificială a acestora, 
de incubație artificială a ouălor și de creș
tere a puilor în bazine special amenajate, 
în 1984, indicele de incubație a crescut de 
Ia 60 la 84 la sută, iar proporția de supra
viețuire de la 61 la 70 la sută. în momen
tul de fată, efectivele de aici cuprind 170 
aligatori adulți și 556 pui în vîrstă de un 
an pînă la trei ani. în anul 1990, se pre
vede ca acest centru să numere cel puțin 
două mii de exemplare.

• CERAMICĂ BIOCOMPATI- 
BILĂ. Specialiști în tehnica dentară din 
S.U.A. au realizat un nou material cera
mic perfect biocompatibil care nu pro
voacă nici un fel de reacții alergice. Cu 
aspect translucid foarte asemănător cu al 
danturii naturale, dinții obținuți din noul 
material nu mai necesită obișnuita armătură 
metalică de consolidare.

• ELECTRICITATE... DIN VÎNT.
In curînd, în Cehoslovacia se va trece la

producția de serie a unor instalații de 
producere a energiei electrice cu ajutorul 
vîntului. Greutatea unei asemenea instala
ții, care va fi utilizată în gospodăriile 
populației, este de numai 14 kg, iar pute
rea de 200 W. Acestea sînt ușor de insta
lat, iar prin cuplarea la un acumulator de 
12 volți se poate obține anual o cantitate 
de 100 kWh.

• TREMURI DIN ALUMINIU. 
Constructorii japonezi au utilizat aluminiul 
pentru realizarea unui tren de mare viteză 
destinat transporturilor feroviare în zone 
de munte cu multă zăpadă. Greutatea 'mai 
redusă a vagoanelor, care cîntăresc nUmai 
7,5 tone, comparativ cu 10,5 tone în cazul 
vagoanelor confecționate din oțel, asigură 
condiții pentru creșterea puterii nominale 
a grupului 
kW la 900 
goane, are 
capacitatea 
de clasa I 
restaurant.

motor al locomotivei de la 740 
kW. Trenul, compus din 12 va- 
10 vagoane de clasa
totală de 832 locuri, 

pentru 52 pasageri și

a Il-a cu 
un vagon 
un vagon

**
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Negocierile - singura cale de rezolvare a problemelor 
litigioase și în America Centrală

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Marșuri ale păcii în țări ale Europei occidentale
BERNA 1 (Agerpres). — Peste t 

2 000 de persoane din Elveția, l 
R.F.G. și Franța au participat, la ‘ 
Basel, la un marș internațional in 4 
favoarea „suprimării armelor în < 
spațiu, dezarmării pe Pămînt și 4 
renunțării la experiențele nucleare", ' 
informează agenția France Presse. 
Cu această ocazie, a fost lansată o 
inițiativă mondială în favoarea pă
cii, sub forma unei petiții, pe care 
își vor depune semnătura „mii de 
ființe umane care vor să evite o 
catastrofă finală", au relevat pârti
ei panții.

HAGA 1 (Agerpres). — în ora
șul olandez Nieuweschans a avut 
loc o manifestație de masă împotri
va armelor nucleare, organizată din 
inițiativa mișcărilor antirăzboinice 
din Olanda și R.F. Germania. Par- 
ticipanții s-au pronunțat 
eliberarea continentului 
de rachetele 
pericolului militarizării . . 
cosmic. A fost adoptată o „Scrisoa
re a păcii", destinată Parlamentului 
(vest-)european, organ consultativ 
al C.E.E.

BONN 1 (Agerpres). — Peste
360 000 de persoane au luat parte

i la manifestațiile pentru pace și de- 
’ zarmare organizate în circa 150 de 
4 localități din R.F. Germania. In 
J cadrul marșurilor, demonstrațiilor, 
4 mitingurilor, participanții au scan- 
i dat lozinci în favoarea realizării 
’ unor pași hotăriți în domeniul 
4 dezarmării, pentru încetarea cursei 
! înarmărilor. La Dortmund a avut 
4 loc un miting, care a încheiat 
4 marele „Marș al păcii" desfășurat 
’ în bazinul industrial al Ruhrului. 
ț De asemenea, au avut loc manifes

tații in jurul bazelor militare unde 
se află amplasate rachete Pershing 
II și a bazelor unde, conform pla
nului N.A.T.O., vor fi 
chetele de croazieră.

în cursul acestor 
unul din demonstranți 
viața. După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul incidente
lor dintre poliție și manifestanți, 
forțele de ordine au utilizat tunuri 
cu apă conținind șl un produs 
chimic Iritant
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i„............. ..........
4 împotriva cursei
I Cosmos, considerau., m
4 este necesară interzicerea totală

plasate ra-

manifestații 
și-a pierdut pentru 

european 
nucleare, Împotriva 

spațiului

Juriști sovietici și americani se pronunță 
împotriva militarizării Cosmosului

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat lucră
rile celei de-a patra sesiuni anuale 
a juriștilor sovietici și americani in 
problemele limitării înarmărilor. 
Mesajul comun adresat de partici
panta la intilnire secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, informează agen
ția T.A.S.S., subliniază că juriștii 
sovietici și americani se pronunță 
" . . i înarmărilor în
Cosmos, considerînd, în context, că 
.... ........_ _________ I a

i experimentării armelor antisatelit. 
4 Aceasta, se spune in mesaj, ar con- 
4 tribui nu numai la menținerea paș- 
I nică a Cosmosului, ci ar facilita 
4 și eforturile pentru limitarea și re

ducerea înarmărilor nucleare.
tn cadrul unei conferințe de pre

să organizate la Washington, mem
brii celor două delegații au difuzat, 
de asemenea, declarații comune re
feritoare la : necesitatea respectării 
Tratatului sovieto-american din 
1972 privind limitarea sistemelor 
apărării antirachetă ; adoptarea de 
măsuri in vederea interzicerii ge
nerale și totale a experiențelor nu-

** I
****
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cleare ; interzicerea experimentării \ 
armelor antisatelit; necesitatea im- 4 
bunătățirii generale a relațiilor ' 
bilaterale in diverse domenii.

MAPUTO 
gravul accident de avion ce a avut loc în 
Mozambic, care a provocat victime omenești.

• Reducerea tensiunii în peri
metrul taberelor de refugiați 
palestinieni din sudul Beirutu
lui • Franța a hotărit să-ți 
retragă corpul de observatori 
din Liban • Negocierile egip- 
teano—israeliene in problema 

zonei Taba

Aflînd cu întristare de 
nordul Republicii Populare .—„„„ „ .xvn.ne uiu<a«?u,
vă adresez sincere condoleanțe, împreună cu sentimentele noastre de com
pasiune pentru familiile celor dispăruți.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). \— într-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excelsior", preșe
dintele ales al Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias Sanchez, a arătat că, 
începînd din 8 mai, dată ■ la care va 
prelua oficial prerogativele de șef 
al statului, va utiliza întreaga ca
pacitate diplomatică a guvernului 
său pentru degajarea unei soluții 
politice regionale prin intermediul 
negocierilor — relatează agenția 
Prensa Latina. El s-a pronunțat, de 
asemenea, ca, la reuniunea sa din 
această săptămină, „Grupul de la 
Contadora" să propună măsuri con
crete, între ele enumerînd stabilirea 
unui calendar al etapelor viitoare 
ale procesului de negocieri și a unui 
termen limită pentru semnarea Tra
tatului de pace și cooperare în A- 
merica Centrală.

MANAGUA I (Agerpres). — Ame
rica Centrală trebuie să rezolve ea 
însăși problemele sale, a declarat 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, într-un in
terviu acordat rețelei americane de 
televiziune „C.B.S.", denunțînd po
litica S.U.A. de blocare a oricărei 
soluționări pașnice a situației din 
regiune — relatează agenția Prensa 
Latina. Președintele nicaraguan a

★

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— într-un comunicat dat publicității 
la New York, Biroul de coordonare 
al țărilor nealiniate a condamnat es
caladarea agresiunii, atacurile mili
tare și alte acțiuni săvirșite împo
triva suveranității, independenței po
litice, stabilității și autodeterminării 
Republicii Nicaragua și a cerut să 
se pună imediat capăt unor astfel de 
acțiuni, ca și finanțării grupurilor de 
mercenari de către Congresul S.U.A. 
Biroul de coordonare și-a exprimat 
preocuparea față de amenințările și 
acțiunile grave săvirșite împotriva 
Republicii Nicaragua, apreciate ca 
făcind parte dintr-un plan mai am
plu al guvernului S.U.A. de destabi-

reafirmat, totodată, dispoziția sa de 
a purta convorbiri cu șeful executi
vului american, fie la Washington, 
fie la Managua, precizînd că poziția 
țârii sale de a dialoga direct cu Casa 
Albă este rezonabilă, bucurindu-se 
de sprijinul Americii Latine.

CARACAS 1 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută la Caracas, 
secretarul general al Organizației 
democrat-creștine a Americii, Hila- 
rion Cardozo, a reafirmat respinge
rea de către America Latină a unei 
intervenții armate în regiunea cen- 
tro-ameripanâ — transmite agenția 
Prensa Latina. El a denunțat, in 
context, ajutorul pe care Admi
nistrația S.U.A. intenționează să-1 
acorde contrarevoluționarilor nica- 
raguani, apreciindu-1 ca fiind un a- 
mestec in treburile interne ale po
poarelor din zonă.

Hilarion Cardozo s-a pronunțat, 
totodată, pentru intensificarea ac
țiunilor „Grupului de la Contadora" 
consacrate înțelegerii și dialogului 
și a evidențiat rolul important pe 
care II poate juca reuniunea la ni
vel înalt a statelor centro-americane, 
programată să aibă loc in luna mai, 
în localitatea Esquipolas (Guate
mala).

★

Uzare și răsturnare a guvernului san- 
dinist. El a subliniat că este impor
tant să înceteze campania de defăi
mare șl actele de forță împotriva 
Republicii, Nicaragua și a cerut ad
ministrației americane să reia con
vorbirile bilaterale cu guvernul aces
tei țări în scopul ajungerii la „acor
duri concrete, întemeiate, pe respec
tul reciproc și dreptul la autodeter
minare". Reafirmînd solidaritatea sa 
fermă cu Nicaragua, Biroul de coor
donare al țărilor nealiniate a cerut 
în încheiere oprirea imediată a ori
căror amenințări și măsuri coercitive 
Împotriva guvernului și poporului ni
caraguan — relatează agenția ku- 
weitiană de presă KUNA.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Starea 
de tensiune s-a mai. redus într-o oa
recare măsură în zona taberelor de 
refugiati palestinieni Sabra si Chă- 
tila din sudul Beirutului. în contex
tul eforturilor întreprinse în direc
ția respectării încetării focului in
tervenite între combatanții palesti
nieni si milițiile libaneze din zonă. 
Agențiile de presă relevă că în noap
tea de luni spre marți s-au mai pro
dus totuși schimburi de focuri spo
radice in sectorul celor două tabe
re de refugiati palestinieni.

Au fost semnalate dueluri de ar
tilerie si între unităti ale armatei 
si miliții libaneze Pe înălțimile si
tuate la est de Beirut.

Pe de altă parte, observatorii mi
litari francezi ai încetării focului în 
zona Beirutului au fost retrași din 
cele trei posturi pe care le dețineau 
de o parte si de alta a liniei de de
marcație dintre estul și vestul ora
șului. repliindu-se la cartierul lor ge
neral. informează agențiile France 
Presse si A.P. Ei urmează să pără
sească Libanul In următoarele cîteva 
zile.

In pregătirea sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.

Document adoptat de țările membre ale O.U.A,
ADDIS 

Miniștrii _ . __ ____  ___
bre ale Organizației Unității Africa
ne au adoptat documentul comun de
numit „Propunerea africană", care 
urmează să fie prezentat sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate problemelor economice ale 
continentului african, programată să 
se desfășoare în luna mai a.c. 
New York.

Analizind cauzele fundamentale ale 
crizei economice pe care o cunoaște 
Africa, reuniunea ministerială a re
levat că aceasta nu este numai o 
urmare a unor ani prelungiți de se
cetă, ci se datorește și altor factori, 
cu un profund impact negativ asu
pra programelor de dezvoltare pe 
continent, intre care nivelul înalt al 
dobinzilor la datoria externă, practi
cile și normele inechitabile din co
merțul internațional și acțiunile 
destabilizatoare ale regimului rasist 
sud-african față de țările africane.

„Propunerea africană" prevede 
aplicarea consecventă a programului 
de cinci ani de dezvoltare economi
că, adoptat de reuniunea la nivel

ABEBA 1 (Agerpres). — 
de externe ai țărilor mem-

la

lnalt a O.U.A. din iulie 1985, șl a 
Planului de acțiune de la Lagos. 
Acestea stipulează promovarea unei 
politici de bizuire pe forțe proprii 
prin dezvoltarea producției agricole 
și de alimente, soluționarea proble
mei datoriilor externe, intensificarea 
cooperării regionale.

Se preconizează că In perioada 
1986—1990 valoarea investițiilor la 
nivel continental să fie de aproxima
tiv 117 miliarde dolari, dintre care 
70 la sută să fie asigurate din fon
duri proprii africane. Mai mult de 90 
la sută din fondurile globale urmea
ză să fie afectate programelor de 
dezvoltare a agriculturii.

Consiliul ministerial al O.U.A. a 
subliniat necesitatea ca tn cadrul 
pregătirilor pentru sesiunea specială 
a Adunării Generale a 0-N.U. să se 
stabilească o strinsă colaborare cu 
alte țări membre ale „Grupului celor 
77". Totodată, consiliul a recoman
dat ca și la următoarea reuniune a 
Biroului de coordonare al țărilor 
nealiniate, ce va avea loc la Delhi, 
să fie examinată criza economică din 
Africa.

PARIS 1 (Agerpres). — Franța a 
hotărit să-și retragă din Liban pe 
cei 45 de membri ai corpului de ob
servatori pentru supravegherea în
cetării focului, decizia fiind luată 
„de acord cu autoritățile libaneze" 
— a anunțat, marți. Ministerul fran
cez al Afacerilor Externe — infor
mează agenția France Presse. Hotă- 
rirea de a retrage din Beirut „căș
tile albe" — corpul francez de ob
servatori aflat în capitala libaneză 
din luna martie 1984 — este moti
vată de faptul că „evoluția situației 
la fața locului nu le mai permite să 
lși îndeplinească în mod corespun
zător misiunea" — precizează comu
nicatul.

u I
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*
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Centrului pentru studierea unor noi J 
-tipuri de laseri, a relevat că, din ț 
punct de vedere tehnic, posibillta- i 
tea creării unei „apărări strategice ’

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
Personalități politice din S.U.A. 
care au participat în diferite peri
oade la negocieri cu U.R.S.S. și-au 
exprimat regretul în legătură cu 
hotărîrea președintelui Ronald 
Reagan de a respinge propunerea 
făcută de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gor*baciov.  pri
vind organizarea unei întîlniri so- 
vieto-americane la nivel inalt In 
problema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară, informează a- 
genția Associated Press.

Agenția menționează, astfel, că 
Paul Wamke, Spurgeon Keeny, 
Gerard Smith șl John Rhinelander 
au arătat, în interviuri acordate 
unor publicații americane, că Ad
ministrația S.U.A. „a acționat gre
șit" respingînd această propunere 
sovietică. John Rhinelander a 
evidențiat că, în acest fel, „a fost 
pierdut, din nefericire, un prilej" 
pentru a se acționa în direcția 
frînării cursei înarmărilor.

fîpelul fizicienilor niponi
TOKIO 1 (Agerpres). — Confe

rința societății fizicienilor ce se 
desfășoară Ia Tokio a adoptat o de
clarație, semnată de 1 900 de oa
meni de știință din acest domeniu, 
tn care se pronunță Împotriva pro
gramului american de militarizare 
a spațiului cosmic, cunoscut sub 
denumirea de „războiul stelelor'1. 
Numeroși vorbitori au relevat că 
realizarea programului „războiul 

- stelelor" este îndoielnică din punct 
de vedere tehnic și periculoasă din

1 punct de vedere militar și politic,
J relatează agenția T.A.S.S. De
4 exemplu H. Masuda, conducătorul

rea cream unei „apaiaii ouawsiw . 
eficiente" In Cosmos este, practic, 4 
egală cu zero. Majoritatea vorbito- 4 
rilor s-au referit la răspunderea , 
Socială a oamenilor de știință, la 4 
necesitatea activizării rolului lor 
In lupta pentru pace și dezarmare. 
Reuniunea fizicienilor niponi a 
subliniat necesitatea creșterii res
ponsabilității sociale a oamenilor 
de știință, extinderii participării 
lor la acțiunile în favoarea păcii și 
dezarmării nucleare.

•j

Un nou episod în disputa comercială 
S.U.A. - Piața comună

Noi acțiuni represive ale autorităților 
de ia Pretoria împotriva populației

PRETORIA 1 (Agerpres). — în ul
timele 24 de ore au avut loc puter
nice ciocniri între poliție și popu
lația africană din suburbiile a șase 
mari orașe sud-africane, soldate cu 
rănirea a numeroase persoane și 
efectuarea de arestări. La Dennil- 
tone, la nord-vest de Pretoria, au 
fost arestați 160 de africani, care, po
trivit poliției, ar fi luat parte la 
„reuniuni ilegale". în așezarea Gu- 
guletu, de lingă Capetown, poliția 
sud-africană a interzis accesul zia
riștilor și a refuzat să comunice 
numărul persoanelor ucise în cursul 
ciocnirilor din ultimele zile.

PRETORIA 1 (Agerpres). — în a- 
propierea orașului sud-african Port 
Elisabeth a avut loc un miting de 
doliu în memoria lui Moses Mabhi- 
da, secretar general al- P.C. din 
R.S.A., membru al Comitetului Exe
cutiv al Congresului Național Afri
can, decedat în 1980. peste 20 000 de 
persoane s-au adunat pe stadionul 
din localitate, tn pofida interdicției 
poliției, protestînd.împotriva politicii 
de apartheid promovate de regimul 
de la Pretoria și cerînd eliberarea 
deținuților politici din închisorile 
regimului.

CAIRO 1 (Agerpres). — Delega
țiile egipteană si israeiiană s-au în- 
tîlnit din nou marți, la Cairo. în ca
drul celei de-a șaptea runde de ne
gocieri asupra problemei de fron
tieră în dispută Taba.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
egiptene. Mahmoud Osman, citat de 
agențiile U.P.T. si A.P.. a snus că 
cele două delegații nu au reușit să 
se pună de acord asupra componen
tei organismului international de ar
bitraj căruia urmează să-i fie su
pusă spre soluționare problema zo
nei Taba. din Sinai.

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
După ce la Washington au fost a- 
nunțate viitoare măsuri de retor
siune împotriva Pieței comune, re
prezentanții „celor 12", întruniți de 
urgență lă Bruxelles, au anunțat, la 
rîndul lor. în noaptea de luni spre 
marți, că „C.E.E. este gata să se an
gajeze într-un conflict comercial de 
mare anvergură cu S.U.A.", trans
mite agenția France Presse.

Amenințarea Statelor Unite de a 
limita drastic importurile lor din 
Piața comună „riscă să ducă la o 
confruntare deschisă și C.E.E. se va 
vedea obligată să acționeze în con
secință". se afirmă intr-un comuni
cat dat publicității la sediul din 
Bruxelles al Comisiei executive a 
„celor 12". Decizia americană con-

Bombe.., în loc de vaccinuri
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

3,5 milioane de copii mo.r anual fn 
lume, victime ale unor maladii care 
ar putea fi prevenite prin văccinare, 
a anunțat, la Washington, William 
Foege, director executiv al Grupului 
de combatere a maladiilor infantile, 
informează agențiile Associated 
Press și France Presse. Lumea nu 
mai poate accepta la nesfirșit ca, in 
fiecare zi, cite I 000 de copii să-și 
piardă viața din pricina unor boli 
ce ar putea fi evitate dacă ar exista

fondurile necesare pentru prevenirea 
lor prin vaccinare, a subliniat 
William Foege.

Nu este lipsit de semnificație să 
reamintim, in context, că, in timp ce 
numeroase țări in curs de dezvoltare 
din Asia, ■ Africa și America Latină 
nit au la dispoziție' fondurile necesa
re pentru procurarea vaccinurilor ce 
ar putea salva, anual, viața a mili
oane de copii, in fiecare an. pe plan 
mondial se irosesc- pentru înarmări 
aproximativ 1 000 miliarde dolari...

Barierele protecționiste — frînă 
in calea comerțului internațional

Luări de poziție ale țărilor membre ale A.S.E.A.N.
BANGKOK 1 (Agerpres). — Țările 

membre ale A.S.E.A.N. (Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Vest) 
sînt profund îngrijorate de practi
cile protecționiste ale 
dustrializate, a declarat 
vetsila, vicepremier și 
externe al Thailandei.

în .cadrul convorbirii
la Bangkok cu Ryozo Sunobe. tri
mis special al premierului nipon, 
Siddhi Savetsila a arătat că țările 
în curs de dezvoltare a căror eco-

statelor in- 
Siddhi. Sa- 

ministru de
desfășurate

nomie șe bazează în principal . , 
agricultură, cum este și cazul Thai
landei, au fost grav afectate de 
deteriorarea prețurilor pe piața 
mondială. El a cerut Japoniei, 
principalul partener comercial al 
Thailandei, să acționeze pentru în
lăturarea barierelor protecționiste la 
viitoarea întîlnire economică la ni
vel înalt a principalelor state in
dustrializate occidentale, care va 
avea loc la Tokio, în perioada 4—6 
mai.

Pț

SUB SEMNUL ANULUI INTERNAȚIONAL AL PĂCII UN AMPLU

Șl CONSTRUCTIV PROGRAM DE PACE AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

la Plenara 
al Frontului 

Unității Socialiste,
în cuvîntarea rostită 

Consiliului Național 
Democrației și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre- 
zentind, cu toată claritatea, princi
palele obiective spre a căror înfăp
tuire trebuie, in concepția Româ
niei! să se concentreze atenția și 
eforturile tuturor statelor și po
poarelor in ANUL INTERNAȚIO
NAL AL PĂCII, a pus din nou în 
lumină necesitatea arzătoare a de
zarmării nucleare, ca factor de im
portanță hotăritoare pentru insăși 
menținerea vieții pe planeta noas
tră. Atît in cu vin tare, cit și în De- 
clarația-Apel a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste este rea- 

mod răspicat, marele 
nu există problemă mai 
decît aceea de a se 

pentru a se pune sta- 
înarmărilor, cu deose-

Iată argumente implacabile. In 
baza cărora România susține că un 
război nuclear ar fi si ultimul ce 
l-ar cunoaște omenirea — care pur 
si simplu ar înceta să maj existe, 
în numele supraviețuirii rasei uma
ne. trebuie acționat acum.

Este bine cunoscut că România a 
salutat propunerile de măsuri pe 
linia dezarmării prezentate la 15 
ianuarie de secretarul general al 
C.C. al P.Q.U.S., privind dezarmarea 
nucleară, lichidarea deplină, pină la 
sfirșitul acestui secol, a tuturor ar
senalelor nucleare.

în cuvîntarea rostită de la tribuna 
Consiliului Național al Frontului De-

politic, economic. Interese de o mare 
diversitate in ceea ce privește, secu
ritatea și raporturile internaționale 
— toate acestea determinind exis
tența unor reale dificultăți în calea 
dezarmării nucleare, necesitatea unor 
laborioase și îndelungate eforturi. 
Tocmai pornind de la asemenea rea
lități. țara noastră concepe dezarma
rea nucleară nu ca un act posibil să 
fie realizat dintr-odată, ci ca un pro
ces. desfășurindu-se treptat, fiind 
necesar să se înceapă cu anumiți 
pași, oricit de mici.

Astfel. în viziunea țării noastre, 
avînd în vedere situația deosebit de 
gravă creată în Europa, ca urmare

Firește, potrivit intereselor supre
me ale păcii, soluția optimă an fi 
ca rachetele respective, indiferent de 
destinație, strategică ori tactică, și 
indiferent de raza de acțiune, să fie 
cit mai grabnic lichidate, împreună 
cu încărcăturile lor nucleare, tn cazul 
insă in care atest" lucru nu ar fi po
sibil. se impune — cel puțin ! — 
stricta lor limitare. In perspectiva 
înlăturării lor definitive. S-ar putea 
spune că realizarea unei asemenea li
mitări este o cerință minimă — dar 
absolut necesară.

Desigur, în desfășurarea unui pro
ces de dezarmare nucleară de o în
semnătate primordială ar fi realiza-

«au de alții ca inacceptabile — toate 
acestea fiind de natură să producă 
blocări ale procesului general.

Obiectivul final : dezar
marea generală și totală. 
Interesele vitale ale păcii, in
teresele popoarelor impun ca, pa
ralel sau concomitent eu asemenea 
măsuri, să 
experiențelor 
toate țările __  ___  __
nea armamente. Experiențele atomi
ce nu constituie un scop in sine, 
ele urmăresc tocmai perfecționarea 
continuă a 'armelor nucleare, creș-

se treacă la sistarea 
nucleare de către 
care dețin aseme-

stituie „un gest lnamical. de agre
sivitate inutilă și greu de înțeles", 
subliniază comunicatul.

Documentul avertizează că expor
turile S:U.A. în Spania si Portugalia 
(țări care fac parte din C.E.E. de la 
1 ianuarie 1986) ar putea să fie a- 
fectate în mod efectiv. Piața comu
nă a propus Statelor Unite să exa
mineze împreună, in cadrul G.A.T.T., 
problemele comerciale în suspensie, 
dar n-a primit nici un răspuns, de
clară Willy de Clercq, vicepreședin
te al comisiei.

Măsurile de represalii americane 
sînt. din punctul de vedere al C.E.E., 
„pe deplin nejustificate și contrare 
regulilor G.A.T.T.". afirmă de 
Clercq. adăugind că „Piața comună 
nu poate să accepte o astfel de vio
lare a drepturilor sale, văzlndu-se 
obligată să acționeze in consecință", 
în sfirșit, comisia atrage atenția că 
reacția vest-europenilor va fi in mod 
cert mai puternică decît îsl pot ima
gina S.U.A.

^AGENȚIILE DE PREȘ?

I TRANSMIT
INTÎLNIRE. La 1 aprilie, Mihail 

Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C. U.S., s-a întilnit cu preșe
dintele R.P. Mozambic, președinte
le Partidului FREL1MO, Samora 
Moises Machel, care a făcut o vi
zită de lucru la Moscova, transmi
te agenția T.A.S.S. Au fost discu
tate probleme vizind dezvoltarea și 
adincirea ! relațiilor de colaborare 
dintre U.R.S.S. și R.P. Mozambic, 
dintre P.C.U.S. și Partidul FRE- 
LIMO. în cadrul discuției au fost 
abordate și probleme ale actuali
tății internaționale, cu precădere 
cele legate de situația din sudul 
continentului african. In aceeași zi. 
președintele mozambican a părăsit 
Moscova, plecind spre Maputo.

firmat, in 
adevăr că 
importantă 
face totul 
vilă cursei _________ .
bire nucleare, de a se trece la mă
suri reale de dezarmare, de a se 
apăra cu toate forțele dreptul pri
mordial al oamenilor la viață, la 
pace.

O gravă primejdie la a- 
dresa tuturor popoarelor. 
Conducătorul României socialiste a 
subliniat, o dată mai mult, că 
existența armelor nucleare a pro
dus o schimbare radicală a mo
dului in care se pune astăzi pro
blema războiului, că in zilele noas
tre un conflict mondial s-ar trans
forma inevitabil intr-un război ato
mic, cu consecințe catastrofale. Și, 
intr-adevăr, capacitatea distructivă a 
armelor atomice a crescut in pro
porții fantastice, cele 55 000 de fo
coase cite există astăzi în arsenalele 
mondiale însumind nu mai puțin de 
20 000 megatone, ceea ce depășește 
de 6 000 de ori totalul explozivelor 
folosite în cel de-al doilea război 
mondial. Or. potrivit, estimărilor mi
nime, un schimb de lovituri nu
cleare totalizind „doar" 5 000 de me- 
gatone — adică un sfert din poten
țialul existent — ar provoca instan
taneu pierderi umane evaluate la 
1 miliard de rnorți și tot atiția grav 
răniți ; in același timp, schimbările 
de climă care ar interveni, cumplita 
„iarnă nucleară" ce s-ar înstăpini 
pe glob, însoțită de persistența fe
nomenelor de radioactivitate, ar 
avea ca efect exterminarea celor 
ce au supraviețuit, ar duce pină la 
urmă la 
viață pe

dispariția oricărei urme de 
globul terestru.

„PRIORITATEA PRIORITĂȚILOR"' 
ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
mocrației și Unității Socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat sprijinul deplin al tării noastre 
față de acest program, arătind că 
toate popoarele trebuie să-și inten
sifice activitatea pentru traducerea 
în viață a unui obiectiv de aseme
nea însemnătate hotăritoare. Poporul 
român, a subliniat secretarul general 
al partidului nostru, așteaptă ca 
S.U.A. să se alăture acestui pro
gram, să acționeze pentru realizarea 
unui acord corespunzător cu Uniu
nea Sovietică și să se ajungă, în 
etapa următoare, Ia participarea tu
turor statelor nucleare la programul 
de lichidare, pină în anul 2000, a 
tuturor armelor nucleare de pe 
planeta noastră.

Un proces de mare corn*  
plexitate, realizabil treptat. 
Desigur, scoaterea in afara legii, 
lichidarea armamentului nuclear in 
ansamblu este un obiectiv gran
dios, care nu poate fi realizat, 
cum se spune, „peste noapte", țînînd 
seama de complexitatea problemelor 
legate de eliminarea armamentului 
nuclear. Nu se poate ignora faptul 
că se întrepătrund multiple aspecte, 
cu vaste implicații de ordin militar,

a amplasării rachetelor americane .cu 
rază medie de acțiune și a trecerii 
la aplicarea contramăsurilor sovieti
ce, mai intîi se impune sistarea ime
diată a instalării de noi rachete, sta
bilirea unui termen limită pentru 
eliminarea celor existente. O aseme
nea măsură ar contribui, evident, la 
înseninarea întregului climat politic 
internațional, la promovarea destin
derii. la intărirea încrederii și cola
borării, ar crea condițiile pentru 
adoptarea unor măsuri similare și în 
alte părți ale globului.

Intr-adevăr, tocmai avfnd tn ve
dere că un conflict atomic nu ar 
putea fi limitat la cadrul strict al 
unei zone geografice, că efectele ar
melor nucleare nu se opresc la gra
nițele anumitor continente sau zone 
geografice, in concepția tării noastre 
se impune să se treacă la eliminarea 
acestor arme oriunde s-ar afla. 
Este un lucru cu totul firesc : 
tinind seama de interdependen
tele mondiale, de faptul că peri
colul nuclear este comun și general, 
așa cum popoarele altor continente 
sint profund interesate în eliminarea 
rachetelor nucleare din Europa, tot 
astfel și europenii sînt profund in
teresați în eliminarea arsenalelor 
racheto-nucleare din alte zone ale 
lumii.

rea unui acord. Intre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind oprirea cursei înarmă
rilor nucleare și apoi înlăturarea ar
melor respective, tocmai pentru că 
cele două țări dețin principalele po
tențiale de asemenea arme. Aceasta 
ar însemna un mare, un foarte mare 
pas înainte pe calea eliminării peri
colului nuclear. Totodată, nu s-ar 
putea face insă abstracție de faptul 
că cele două țări nu sint singurele 
posesoare de arme racheto-nucleare. 
Indiferent de care le-ar fi prove
niența, efectul pe care l-ar provoca 
asemenea arme in cazul utilizării lor 
ar fi dezastruos pentru omenire. Ca 
urmare.'România consideră că pro
cesul de dezarmare nucleară ar trebui 
să includă treptat toate țările care 
posedă armament nuclear. în mod fi
resc. se impune ca fiecare tară deți
nătoare de armament nuclear să-și 
manifeste disponibilitatea de a trece 
la măsuri de dezarmare nucleară. A 
refuza participarea la respectivele 
măsuri, a respinge integrarea intr-un 
proces de dezarmare nucleară, cram
ponarea de „arsenalul nuclear natio
nal" nu ar putea decît să ridice pie
dici In calea acestui obiectiv, să fur
nizeze si altora motive de reținere, 
să ducă la modificări în raportul de 
forte care să fie considerate de unii

terea potențialului lor distructiv, cu 
alte cuvinte constituie o verigă im
portantă și o parte componentă a 
cursei "înarmărilor nucleare. După 
cum a arătat secretarul general al 
partidului nostru, nu poate exista 
nici o justificare pentru continuarea 
experiențelor nucleare. Afirma
rea dorinței de dezarmare este lipsi
tă de bază atit timp cit se desfă
șoară mai departe , experiențele nu
cleare — asa cum au procedat recent 
S.U.A. — cit nu se trece la instituirea 
unui moratoriu general. Este incon
testabil că încetarea de către toate 
puterile nucleare a oricăror expe
riențe nucleare, încheierea unui acord 
general in acest sens constituie pri
mul act ce se impune a fi realizat 
în Anul Internațional al Păcii. Toc
mai de aceea, prin glasul președin
telui său. România a
rat necesar să adreseze Uniunii 
Sovietice apelul de a
moratoriul privind experiențele nu
cleare. iar Statelor Unite apelul de 
a se alătura moratoriului proclamat 
de U.R.S.S. In acest sens, nu poate 
fi decît salutată hotărîrea Uniunii 
Sovietice, anunțată de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. de a con
tinua moratoriul instituit oină la 
31 martie si de a nu efectua, chiar

conside-
continua

după această dată, explozii nucleare 
dacă si S.U.A. vor proceda la fel. în 
același timp, secretarul general al ■ 
C.C. al P.C.U.S. a arătat că este gata 
să se întîlnească in cel mai scurt 
timp cu președintele. S.U.A. pentru 
a conveni asupra acestei Drobleme 
în vederea pregătirii unui acord co
respunzător. Nu încape îndoială . că 
încheierea unui asemenea acord ar 
avea o deosebită însemnătate inter
națională, ar contribui considerabil 
la reducerea neincrederii. ar crea un 
stadiu propice realizării de alte înțe
legeri reciproc acceptabile spre în
făptuirea obiectivului maior al li
chidării definitive a armelor nu
cleare.

In felul acesta, ca expresie a unul 
proces treptat, de la simplu la com
plex. in sprijinul căruia România s-a 
pronunțat întotdeauna, se va putea 
ajunge la obiectivul final, dezarma
rea generală și totală, ca modalitate 
radicală de înlăturare a oricărui pe
ricol de război, de instaurare a unui 
climat trainic, de destindere, cola
borare si pace în lume.

Tocmai de aceea, alături de acțiu
nea factorilor de -răspundere ai sta
telor. partidul nostru consideră im
perios necesară activizarea continuă 
a luptei popoarelor, intărirea unită
ții lor de acțiune. Acesta este sensul 
chemării adresate de președintele 
României tuturor statelor, guverne
lor si șefilor de stat, tuturor națiu
nilor europene si ale întregii lumi. 
Acesta este sensul Declarației-Apel 
a Frontului Democrației si Unității 
Socialiste către partidele si organi
zațiile democratice, guvernele, toate 
popoarele — din tarile europene, din 
S.U.A. si Canada, de ne alte conti
nente. Adresînd forțelor social-poli- 
tice celor mai largi de pretutindeni 
îndemnul de a-si intensifica si mai 
puternic eforturile pentru înfăptuirea 
idealurilor în numele cărora a fost 
proclamat Anul Internațional al Pă
cii. poporul nostru este ferm hotărit, 
asa cum a arătat președintele tării, 
asa cum se subliniază in Declarația- 
Apel. să acționeze cu si mai multă 
energie si vigoare. în strinsă solida
ritate cu marea maioritate antirăz
boinică mondială pentru a se li
chida definitiv și total armele nu
cleare și a se bara calea unei con
flagrații pustiitoare, pentru a se 
asigura fiecărui locuitor al globului 
dreptul suprem la pace și la viață, 
într-o lume mai bună și mai dreaptă.

REUNIUNE. întrunit Ia sediul 
din New York al Națiunilor Unite I 

. pentru a continua examinarea re
centelor evenimente din Golful I 

I Sirta; Consiliul de Securitate al | 
O.NtU. a hotărit să-și întrerupă 

I temporar dezbaterile în această [ 
I problemă, informează agențiile in
ternaționale de presă. Se mențio- 1 

■ nează că decizia a fost adoptată . 
pentru a se permite, noului pre- 

1 ședințe in exercițiu al consiliului | 
— reprezentantul Franței, care și-a 
preluat mandatul, conform prin- I 

I cipiului rotației. Ia 1 aprilie — să 
aibă consultări cu membrii aces- ' 

I tui organism în problema respec
tivă.

COSMONAUTII SOVIETICI Leo
nid Kizim și Vladimir Soloviov 
continuă testarea stației orbitale 
..Mir" in regim de zbor pilotat. Du
minică, ei au controlat modul de 
funcționare a diferitelor agregate 
și aparate și au lucrat la reglarea 
complexului electronic de calcul, 
relatează agenția T.A.S.S. Concomi
tent, s-au realizat umplerea cu 
combustibil a altor două rezervoare 
ale motoarelor stației, precum și 
completarea rezervelor de oxigen.

DEMISIE. Guvernul Uruguayan 
și-a prezentat demisia președintelui 
țării. Julio Sanguinetti, s-a anunțat 
oficial la Montevideo. într-un co
municat dat publicității se preci
zează că cei 10 miniștri demisionari 
„ințeleg, astfel, să lase la întreaga 
latitudine a președintelui o even
tuală refacere" a cabinetului Înain
tea semnării, în cursul acestei 
săptămini. a unui acord cu parti
dele de opoziție în tentativa de 
relansare a economiei naționale.

R. CAPLESCU

UN AVION „BOEING 727“ apar- 
ținind companiei „Mexicana de 
Avlacion", care zbura pe ruta Ciu- | 
dad de Mexico . Puerto Vallarta 
— Los Angeles, s-a prăbușit, luni, I 
intr-o zonă muntoasă din statul I 
Michoacan. Cei 158 pasageri și opt 
membri ai echipajului și-au pier
dut viața. Cauzele accidentului sint I 
în prezent cercetate de către o co- | 
misie de specialiști. La puțin 
timp după decolarea avionului din i 
Ciudad de Mexico — precizează I 
agențiile de presă care citează sur
se mexicane — pilotul a anunțat . 
turnul de control că încearcă o 
aterizare forțată, datorită semnală- I 
rii fenomenului de depresurizare la 
bordul aparatului. Martori oculari I 
aflațl la sol au auzit două explo- I 
zii. și au văzut aparatul dezinte- 
grindu-se tn aer.- Cutia neagră nu I 
a fost incă depistată.
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